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ДО ЛАСКАВОГО ЧИТАЧА 
ослання свт. Симона і Полікарпа є тією основою, навколо якої склався Пе-
черський патерик. Вони увійшли лише до останньої частини нашої Анто-
логії, хоча ми вже неодноразово торкалися історії їхніх творів і редакцій 
(Жиленко 2015; Жиленко 2015-а; Жиленко, 2019). У цьому томі ми уникати-
мемо дублювання матеріалів, опублікованих попередньо, і подамо перева-

жно висновки, вперше виявлені нами. 
Публікація житій авторів Патерика спонукає повернутися до них ще раз, але 

вже як до героїв агіографічних творів. 
 

Автори Патерика і їхні 
житія 

Проблеми атрибуції авторів Патерика 
 

важаючи на вагомість для Лаври Печерського патерика й існування 
великої кількості його редакцій, не дивно, що історія атрибуції його 
авторів сягає доби середньовіччя. І має вона тривалу й складну історію, 
оскільки наразі ближчих до їхнього життя агіографічних записів не було, 
а літописних є вкрай небагато. У Сказанні та Посланні свт. Симона і 

Посланні Полікарпа знаходимо певну кількість біографічних даних про авторів та 
вказівок на певні події, але нема хронологічних дат життя їхніх авторів. Однак, низка 
збігів з історією XII ст. зробила атрибуцію не такою вже й простою. Зокрема, проблема 
виникла з: 1) ідентифікацією авторів Патерика з певними відомими з інших 
першоджерел особами і певним хронологічним періодом; 2) ідентифікацією з 
вищевказаними особами певних мощей у лаврських печерах. 

У пошуках автора Патерика печерські книжники мали дуже вагомий, на їхню 
думку, орієнтир — відомого печерського книжника, архімандрита Києво-Печерського 
прп. Полікарпа I († 1182) (див. Додаток 1). Його глибоко поважали сучасники. Однак, з 
якого часу його вшановували як святого — невідомо. Мощі святого на ім’я Полікарп 

П 

З 
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відомі на планах печер з XVIII ст. (Дива печер Лаврських 2011, 38). З’явилися вони, 
вірогідно, на місці вторинного їхнього упокоєння навпроти церкви Прп. Варлаама не 
раніше часу побудови самої церкви 1691 р. — у великій нововикопаній келії на місці, 
найвірогідніше, первісного поховання прп. Єремії (Дива печер Лаврських 2011, 38). 
Отже, можна припустити, що мощі не лише було знайдено щонайменше до XVII ст. — 
вже тоді їх асоціювали з Печерським архімандритом XII ст., якого вважали автором 
Патерика. 

Складно твердити, коли в Лаврі вперше ототожнили Полікарпа, автора 
Патерика, з Печерським архімандритом XII ст. Наразі вперше знаходимо вказівку на 
це у Касіянівській першій редакції, у приписці після повідомлення про тривалий 

підвиз прп. Полікарпа на посаді настоятеля: «сіа1 же кни1гы пре• напи1саны бы1шz. нарица1емы и5 
патери1къ пече1рьски5 житіа2 чюдеса ст7ы1хъ Ҷ3ц7ь» (див. Коментар 7). Отже, історія атрибуції сягає 

щонайменше XV ст. і їй, безперечно, сприяла як яскрава літописна інформація про 
святого, так і наявність у печерах преподобного з таким іменем. Додатковим 
«підтвердженням» було також те, що ім’я попередника прп. Полікарпа на 
настоятельстві було Акіндін (див. Коментар 104), тому виникли підстави вбачати у 
ньому архімандрита Акіндіна, якому адресоване було послання Полікарпа. 

У списках святих прп. Полікарп з’являється з середини XVII ст. з днем пам’яті 
24 липня (Дива печер Лаврських 2011, 156-160), що збігається з літописним днем 
преставлення прп. Полікарпа, архімандрита Печерського XII ст. Останнім часом 
усталилась думка, що саме цього святого (не автор Патерика) поховано у печерах. 
Проте дослідження антропологів свідчать, що святий помер у віці 35—40 років, а 
архімандрит Полікарп I прожив значно довше (Дива печер Лаврських 2011, 209). Тому, 
або наші розрахунки не правильні, або маємо вже третього визначного святого з 
таким іменем. 

Можна додати, що антропологічні дослідження ще дещо долучали до наших 
даних про святого, похованого в печерах. Так, нам відомо, що він мав зріст 167 см, у 
нього спостерігалася обмежена рухомість лівого плечового суглоба (Дива печер 
Лаврських 2011, 206). На жаль, це нічого не додає щодо ідентифікації, отже, ми можемо 
сказати більше про історію атрибуції мощей похованого у печерах Полікарпа, ніж про 
те, ким він був. 

«Знайшовся» останньому «в пару» і свт. Симон того ж часу — упокоєний у 
печерах (див. Додаток 1)1. Наразі святого на ім’я Симон позначено на планах Ближніх 
печер із XVII ст., а з XVIII ст. у підписах з’явилася ідентифікація «єп. Суздальський» 
(Дива печер Лаврських 2011, 40). В середині XVII ст. згадка про свт. Симона з’являється 
у різноманітних списках святих із пам’яттю 10 травня. Пам’ять ця — не оригінальна, 
вона є притягненням до дня пам’яті Симона Зилота (див. Коментар 14), а це свідчить 
про порівняно пізнє походження вшанування святого. 

Можна припустити, що мощі могли бути знайдені дуже пізно, у помогилянську 
добу. До цієї думки, зокрема, спонукає й система згадок свт. Симона і Полікарпа у 
«Правилі молебному» свт. Петра (Могили). Полікарпу, як і прп. Нестору Літописцю, 

тут виділено по одному абзацу тексту: «Полvка1рпе сла1вне, тѣ1хъ же Жи1тіz ст7ыхъ коне1чнэ 
и3списа1вый; и3 въ є3ди1но собра1вый, в Кни1ги живо1тныz твои1ми МлҴва1ми, и3 мнѣ2 написа1тисz сподоби2» 

(Пречестныи Акафисты 1677, 280 зв.). Водночас свт. Симона згадано лише у 

 

1Крім того, на карті Дальніх печер також позначено у XVIII ст. св. Симона, (Дива печер Лаврських 2011, 47) але на 
сьогодні місцезнаходження його мощей невідоме, можливо, ми маємо справу з помилкою в експлікації. 
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поіменному переліку святителів (Пречестныи Акафисты 1677, 281), у якому вміщено як 
імена високошанованих святих, так і осіб, вшанування яких не було поширим, але 
згаданих у Патерику як печерських пострижеників, й деяких похованих в печерах. 
Тобто, місце не «нижче за рангом», але без окремого згадування у тексті й без 
зазначення написання ним Патерика. 

Можна припустити, що наголошення у Патерику 1661 р. на локалізації 
поховання свт. Симона у печерах також дає підстави вважати, що його мощі було 
знайдено близько середини цього століття, під час ремонтних робіт у печерах. Саме 
це знайдення мощей святого, якого було ідентифіковано як свт. Симона (вірогідно, за 
написом над похованням) і визнано автором Патерика, що стало визначною подією 
для Лаври XVII ст., пояснює чітке зазначення у текстах пізніх редакцій Патерика місця 
поховання свт. Симона у Лаврі. 

 
Патерик Йосифа (Тризни) Друкована редакція 1661 р. 

єго же тэло по вэрэ и люӣви ко ст7ыұ положено в 
пеще1рэ со прпdбными оц7ы. як•оӤ i в посланиі своемъ 
и полика>пµ и€zви. 

Тёло же є3гw2 чтcное по желaнію и3звэщeнномъ в8 
Послaніи къ Бlжeнномu Полvкaрпu, и3 по вёрэ є3гw2 
и3 любвҗ къ Прпdбнымъ, пол0женно є3стъ в8 Пещeрэ: 
и3дёже и3 до нн\э в8 неu3вzдaемомъ нетлёніи 
пребывaетъ, въ чcть слaвu и3 хвaлu Бu7 въ Трbци 
є3ди1номu, Tц7u и3 Сн7u и3 С™0мu Д¦u, нн\э и3 
пrнw и3 въ вёки вэкwұ, Ами1нь 

З тексту зрозуміло, що висновок про наявність заповіту свт. Симона поховати 
його у Лаврі було взято, власне, із того, що він писав у своєму Посланні до Полікарпа. 

Цілком імовірно, що такий спеціальний наголос міг бути результатом того, що 
у Лаврі вже було відомо про те, що у Московії поховання святителя локалізовували у 
Володимирі. 

Патерикова традиція вповні закономірно вплинула на пізнішу Печерську, вже 
російськомовну. У «Кратком историческом описании Киево-Печерской Лавры» 
(Самуил (Миславский) 1795) у переліку настоятелів Печерської обителі про 
прп. Полікарпа сказано, що він «був Симону Єпископу Володимирському і 
Суздальському родич, і у нього живучи у граді Володимирі, написав житія деяких 
преподобних Печерських, що містяться в 2 частині Патерика Печерського, і ті послав 
при писанні своєму до предмісника свого архімандрита Акіндіна. Потім, ідучи від 
згаданого єпископа Симона до Києво-Печерської лаври, по смерті архімандрита 
Акіндіна, із загальної всіх згоди, зведений на посаду архімандрита. Згаданий єпископ 
Симон писав до нього з Володимира послання, виповнене найзрозумілішою 
настановою для тих, хто приймає чернече життя. Помер 1182 року, липня 24 дня. Мощі 
його в Ближніх печерах нетлінні й нині перебувають» (Самуил (Миславский) 1795, 115-
116). 

Однак, вже преосв. Євгеній заперечував можливість ототожнення автора 
Патерика з архімандритом Полікарпом († 1182) на підставі явних незбігів у хронології2: 
«У додаткових до Патерика Печерського житіях, складених вже за архімандрита 
Інокентія Гізеля для видання Слов’янського патерика, він переплутаний із 
Полікарпом, автором другої частини Патерика, що жив після нього через років 40» 
(Евгений (Болховитинов) 1826, 120-121). 

 

2 Хоча вперше це припущення опублікував К. Калайдович (Калайдович 1821, 247-248). 
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Що ж стосується свт. Симона, то, дійсно, нема підстав вважати, що мощі 
святителя було перенесено до Києва, та й, власне, на думку преосв. Сергія, у тексті 
Послання свт. Симона ніде й не зазначено, аби святитель заповідав себе поховати у 
Лаврі (Сергий, архиеп. 1899, 1-17). Не можна з ним не погодитися. Ідея про заповіт із 
наявного тексту могла виникнути лише у Києві, точно знаючи, що святителя було 
поховано у печері. 

А як у Володимирі-на-Клязьмі? Чи вшановували там свт. Симона? Сказати 
складно. Преосв. Сергій доводив, що з давнини свт. Симона не вшановували ні в Києві, 
ні у Володимирі (Сергий, архиеп. 1899, 1-17). Однак, слід пам’ятати, що після XV ст. 
Патерик став поширюватися Московією, і у Володимирі-на-Клязьмі його поховання 
могло бути атрибутоване, як і в Києві. На перший погляд, є дані про наявність 
вшанування. О. Виноградов писав: «Є в соборі прадавня виписка з книги про 
поминання осіб, похованих в соборі. У цій виписці сказано: “По Государеву, Цареву и 
Великого Князя Иоанна Васильевича всея Руси указу по книгам пути панихиды... по 
Владимирских по пяти владыках, пети в год по одной панихиде на их памяти. По Луке 
епископе Октября в 8 день, по Симоне епископе Мая в 28 день 3 , по Митрофане 
епископе Июня в 4 день, по Серапионе епископе Июня в 12 день, по Феодоре епископе 
Ноября в 26 день”. Вище ж в цьому рукописі сказано: “служить понахиды всѣмъ 
соборомъ, туто, гдѣ кто лежитъ”» (Виноградов, прот. 1891, 32-33). З цього запису 
зрозуміло, що місце поховання було ідентифіковане, але як одного з похованих тут 
єпископів, а не автора Патерика. 

Загальновідомим місце поховання єп. Симона, як автора Патерика, стало після 
публікації великого ентузіаста, місцевого краєзнавця з Володимира-на-Клязьмі 
О. Виноградова, якому вдалося під час ремонту зазирнути до гробницю святителя. 
Наведемо його розповідь повністю: «Надання первісного вигляду гробницям 
проводилося щонайобачніше і з благоговійною обережністю, за невідлучної 
присутності соборного ключаря. Вельми цікаво повідомити докладніше про 
відновлення поховальних комар у соборі. Коли відбирали цеглу з комар, що з 
південного боку собору, то виявилося, що комари, в яких поховані святителі Симон і 
Митрофан (священномученик), закладено було в півцеглини, а комара, у якій 
поховано першого єпископа Володимирського Луку, закладено було наглухо 
великомірною старовинною цеглою. За цеглою, всередині комари на стіні, над 
білокам’яною труною, зберігся і старовинний напис: «мощи святого Луки, епископа 
Владимирского, положены на сем месте лета… месяца Ноемврия 10 д.» На півколі 
комари на стіні й на склепінні збереглася і червона з мумії облямівка, а над самою 
гробницею така сама облямівка з орнаментом. Гробниця єпископа Луки, бувши 
наглухо закладена, вірогідно, в дуже давні часи, збереглася вся цілою, без 
пошкоджень, і плита, якою вона вкрита, зроблена у два скати з цілого білого каменю, 
виявилася абсолютно цілою. Інакше у гробницях єпископів Симона й Митрофана. 
Плити на цих гробницях виявилися пошкодженими посередині на лицьовому боці 
труни і грубо замазаними товстим шаром вапна, тому осколки каменю, вставлені в 
пробите місце, ледь трималися. Для надання гробницям належного стану необхідно 

 

3 Незрозуміло, чому святителя вшановували 28 травня, оскільки було добре відомо, що він помер 22 травня, і про 
це було написано над його похованням (Виноградов 1891, 32-33). Перенесення дня пам’яті можна пояснити 
святкуванням 21 травня Вишгородської (Володимирської) ікони Пресвятої Богородиці. У церковній практиці 
відомі перенесення певних днів пам’яті, коли два визначних свята збігалися чи відбувалися близько один до 
одного. Прикладом може бути перенесення пам’яті прп. Антонія Печерського. 
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було грубо накладену штукатурку зняти, а осколки каменю, які погано трималися, 
вкладені до гробових плит, замінити благопристойно і міцно притесаним камінням. 
Під час зняття осколків, виявилося в гробах, під пробитими в плитах отворами, багато 
накиданого каменя — бруківки, вапняку, осколків білого каменю, розбитих лещадних 
каменів і відбитої штукатурки. Потрібно було все це витягти, що і виконав з 
особливою обережністю сам ключар собору, з покладанням на себе єпитрахилі, 
закінчивши справу служінням заупокійної літії за покійних святителів і покривши тіла 
їхні пеленами. Після цього ушкоджені в надгробних плитах місця негайно закладено 
було щільно і міцно на алебастрі. На мощах святителя Митрофана видно було в деяких 
місцях ознаки зотлілого одягу, а збоку, в гробі, розбитий чорний, глиняний горщик. 
Такий самий горщик видно було і в гробниці святителя Симона, і ще дерев’яний 
гребінь із зубцями з обох боків. Видно було в цій гробниці трохи зотлілого одягу і 
шкіра, нарізана вузькими, в вершок завдовжки, смужками» (Виноградов, прот. 1891, 96-
97)4. 

На підставі вищенаведеного, цей автор, вірогідно, вперше однозначно 
заперечив можливість перенесення останків свт. Симона до Києво-Печерської лаври і 
поховання там у печерах. Натомість він припустив, що у печерах поховано іншого 
свт. Симона — Ростово-Суздальського єпископа XII ст. (Виноградов, прот. 1891, 32). 
Преосв. Сергій, інший історик Ростовського храму, вповні слушно зазначив, що нема 
підстави вважати, аби єпископів-пострижеників Печерської обителі привозили по 
преставленні до місця постригу, і що поховані в печерах святителі померли в часі 
перебування в Києві чи в його околицях (Сергий, архиеп. 1899, 19). Наступна ж 
татарська навала аж ніяк не сприяла пізнішому перенесенню (Сергий, архиеп. 1899, 1-
17). 

Отже, на сьогодні можна вважати доведеним, що свт. Симон, один із авторів 
Печерського патерика, упокоєний не в Лаврі, а у Володимирі-на-Клязьмі. 
 

 

4  Ще один опис поховання автора Патерика свт. Симона знаходимо у писанні преосв. Сергія, єп. 
Володимирського: «На мою пропозицію протоієрей О. Виноградов письмово зробив 1898 року 25 липня додаток 
до надрукованого ним про гробницю єпископа Симона. “Живе ще в моїй пам’яті, — написав він, — як під час 
проведення реставрації всередині Володимирського Успенського собору, ремонтувалися у соборі білокам’яні 
гробниці і, зокрема гробниця святителя Симона. Гробниця святителя Симона, як і багато інших гробниць в соборі, 
поставлена в комарі (в ніші, в заглибленні), спорудженій великим князем Всеволодом Георгійовичем стіні на 
південному боці собору. Комара ця, як і багато інших, закладена була цеглою нарівні зі стіною, в одну цеглину, 
заштукатурена і забілена, так що жодної ознаки існування її не залишалося, лише на стіні над цим місцем було 
написано про поховання тут святителя Симона. Коли вирішено було відновити поховальні комари в первісному 
вигляді і коли з комари вилучено було цегляну закладку, то в глибині, під її склепінням, на стіні знайдено запис: 
«мощи преосвященнаго епископа Симона. Преставися лѣта 6735 (1227 — І. Ж.) мѣсяца маія 22». Сама 
білокам’яна гробниця, поставлена в цій комарі, була ціла і міцна, але плита з цільного білого каменю, якою 
герметично була прикрита гробниця, виявилася пошкодженою посередині. З цієї плити вибито було значну 
частину з пів-аршина завширшки. Очевидно було, що цей осколок виймали і потім знову поклали на своє місце, 
замазали по краях вапном. Коли для надання гробниці міцного первісного вигляду відбитий від кам’яного даху 
труни осколок було вийнято, то через отвір дуже чітко можна було бачити, при світлі свічки, що в гробі містяться 
кістки дорослої людини, головою на захід. Під тим місцем, де пробита була гробова плита, на середині склепу 
покійного накладені були невеликі брукові камені, щебінь, розбиті кахлі і лещадні камені до самого верху, 
очевидно, для підтримки відбитого і знову вкладеного осколка, щоб він не провалився до гробниці. Все насипане 
з гробниці вийняте було самим мною і після очищення, при світлі вогню угледів був на нижніх кінцівках покійного 
кілька клаптиків чорного одягу, які на дотик виявлялися зовсім зотлілими і розсипалися, мов попіл. Близько колін 
були вузькі шкіряні смужки, довше вершка. Очевидно, це рештки від китиці чоток або лестовки. Біля ніг з лівого 
боку містився невеликий із чорної глини горщик і деревяний гребінь із зубцями на обох його сторонах. У такому 
самому стані була і гробниця святителя Митрофана, і на княжих гробницях верхні плити мали ушкодження». 
(Сергий, архиеп. 1899, 4-5). 
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Симон і Полікарп XIII ст. — 
автори Патерика і їхні 
житія 

а сьогодні однозначно доведено, що 
одним із авторів Патерика був 
свт. Симон Володимирський і 
Суздальський († 1226). Печерський 

постриженик, він до сходження на кафедру був 
ігуменом Володимирського Різдво-
Богородицького монастиря і духівником великої 
княгині Верхуслави, дружини Всеволода 
Юрійовича, яка, вірогідно, прийняла по тому 
чернецтво з іменем Настасія 5 . Наступник 
останнього — Юрій Всеволодович — не бажаючи 
церковної залежності від Ростова, де його брат 
поставив на єпископію свого духівника Пахомія, 
1214 р. домігся від київського митрополита Матфея 
права мати свого єпископа, яким і став свт. Симон. Наступного року, коли Юрій був 
змушений лишити княжіння своєму братові Костянтину, а сам піти до містечка 
Радилова, свт. Симон супроводжував свого сюзерена. 1217 р. брати помирилися, і 
Юрію було повернуто Суздаль, куди його знову супроводжував свт. Симон. Нарешті, 
1218 р., після смерті Костянтина Всеволодовича, Юрій знову здобув свій стіл, і 
свт. Симон повернувся на Володимирську кафедру. Свт. Симон брав участь у 
будівництві низки церков своєї єпархії. В своєму посланні до Полікарпа свт. Симон 

говорить про себе, як про будівника «и3 сеz2 собо6рныа2 цр7кви красоты2 вwлоди1р8скіа (sic!). и3 
дрuгы1z сu1здаӥскыа2 цр7кви»6 (про них див. Коментар 49). 

«В лѣҴ.  ¤ЅPЛД. [6734 (1226)]мcца. мая. въ. кв7. дн7ь. Престависz блж7ныи и 
млcтивыи учителныи єпcпъ Симонъ. Сµждальскыи и Володимерьскыи. постригъсz в скымµ. и 
положено быcчcтноѥ тѣло ѥго въ цр7кви ст7ыя Бц7а в Володимери» (Лаврентьевская летопись 

1962). 
 

Другий автор Патерика — Полікарп — жив у першій половині XIII ст. 
Адресатом його послання був архімандрит Акіндін другий 7  (а не перший, який 
обіймав цю посаду 8 років, а отже, писати до нього в п’ятнадцяте літо його 
архімандритства письменник аж ніяк не міг). 

Про цього дійсного автора Патерика ми знаємо лише те, що побіжно згадано в 
тексті Патерика: певний час Полікарп жив у Ростові з Симоном, потім перебрався до 
Києва, де постригся в Печерському монастирі. У Лаврській традиції XVII ст. їх вважали 
родичами (див. стор. 133), але цю теорію пізніше відхиляли всі дослідники. Так, 
О. Кубарєв (Кубарев 1847, 13) стверджував, що може йтися лише про духовну 
спорідненість. Втім, як доводила М. Вікторова, зв’язок між двома авторами Патерика 

 

5 Про неї див. Коментар 35 Вважається, що саме їй було адресоване послання, приписуване свт. Симону (див. 
Додаток 2). 
6 За Касіянівською першою редакцією. 
7 Про нього див. Коментар 104. 
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був тіснішим, ніж міг бути між колишнім духовним 
батьком і сином (занадто вже велика відстань 
відділяла їх один від одного, аби свт. Симон міг і 
надалі бути духівником Полікарпа). Про їхній 
тісний зв’язок було відомо й княгині Верхуславі, 
яка просила у свт. Симона ради, чи достойний 
Полікарп стати єпископом. Тому не можна 
відхилити і якусь кровну спорідненість цих двох 
видатних письменників (Викторова 1871, 17-18), 
хоча, як пише сама дослідниця, це не можна 
вважати доведеним фактом (Викторова 1871, 
36).Певний час майбутній автор Патерика був 
ігуменом у Козьмодем’янівському монастирі. 
Невдовзі претендував на ігуменство у Київському 
Димитрівському монастирі навіть на єпископство. 
Саме з цього приводу свт. Симон і написав своє 
послання, вважаючи його недостатньо духовно 
підготованим до високих ієрархічних посад. 

Подальша доля письменника нам невідома, проте зрозуміло, що він лишився у 
Печерському монастирі, оскільки саме як його чернець, звернувся до ігумена Акіндіна 
у своєму власному посланні. 

Є гіпотеза про те, що цей Полікарп пізніше став архімандритом Києво-
Печерським. Дійсно, наступника архімандрита Акіндіна звали Полікарпом, хоча 
однозначно довести, що йдеться про ту саму особу, ми не можемо. Цей архімандрит 
Полікарп посідав архімандрію з 1232 р. Час його смерті невідомий. 

Зважаючи на все вищесказане, доводиться визнати, що хоча житія свт. Симона 
і Полікарпа є цікавими пам’ятками української історіографії та агіографії 
ранньомодернової доби, але як джерело вони малоінформативні. А житіє 
прп. Полікарпа зовсім про іншу особу. Підтвердженням цьому є навіть ілюстрації 
о. Іллі до видання 1661 р. 

Що ж стосується житія свт. Симона, то його текст має абсолютний мінімум 
реальної інформації і згадка про написання святителем житій є головною фактичною 
частиною твору. Вся наведена інформація тут забазована на патерикових текстах. 
Цікавою є вказівка на збирання святителем лаврських чудес, що може бути поставлене 
у залежність із відомою авторам такою самою діяльністю свт. Петра Могили 
(Жиленко 2011) й інших лаврських насельників, що стали основою «Тератургіми» 
1638 р. Втім, вона не суперечить тому, що пише свт. Симон у своєму «Посланні». 

Патерик 1661 р. містить багато фрагментів, які свідчать про ототожнення його 
автором саме архімандрита Полікарпа († 1182). Власне, тези цього викладені вже на 

початку житія: «Жи4тjе прпdб: Tца нашеg сiмона Е#пcпа Владымерскагw и3 суждалскґгw. И$же написа2 
Чудеса2 Прпdб: ҐнтHніа, њковaніе Рaкки Прпdб: FеoдHсіа, и3 Сказaніе њ Цrкви сҴ: ПечeрскоѶ, ћже в8 А& 
Чaсти Патерiка сеg положeна суҴ: Тaже сказа2 всz2 Жи1тіz спи1са=наz сҴ: Полvкaрпом8, ћже суҴ въ В& Чaсти: 
послэ2диже саұ написа2 Жи1тіа нёкіихъ Прпdбныхъ съ Наказaніем8 к8 Полvкaрпу, kже въ Г& Чaсти». 

Отже, свт. Симону приписували (як це, власне, зазначається і в інших частинах 
Патерика) написання: 

1. Частин житія прп. Антонія (йдеться про оповідь про прп. Онисифора та інші 
фрагменти, які увійшли у друкованому Патерику до складу житія святого засновника 
Лаври); 
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2. Те саме відноситься до оповіді про обкування раки прп. Феодосія 
Печерського; 

3. Сказання про заснування Великої Церкви Печерської; 
4. Житія, написані самим свт. Симоном, а також й інформаційної основи 

оповідей про святих Печерських, наявних у Посланні прп. Полікарпа. 
 

Житіє прп. Нестора 
 

и вже торкалися в цьому виданні 
біографії прп. Нестора і питання 
приналежності йому як літописних, 
так і агіографічних творів (Жиленко 

2015, 19-21; Жиленко 2015-а, 327-345). Тому лише 
зазначимо, що відомо нам про нього як про особу 
дуже мало; і не всі приписки в текстах його 
творів, на підставі яких біографія святого 
літописця хоча б частково відновлюється, могли 
бути написані ним і дійсно належать йому. Щодо 
вшанування прп. Нестора нам відомо не більше. У 
списках святих він з’являється пізно — вже у 
XVII ст. Зважаючи на наявність його мощей у 
печерах і стабільний інтерес до Патерика й 
літописання у Печерській обителі — навряд чи 
початок його вшанування належить до такого 
пізнього часу. Однозначної відповіді нема 
(Абрамович 1902, ІІ). У всякому разі, житіє 
прп. Нестора є продуктом творчості автора чи авторів Патерика 1661 р. Крім загальної 
риторики і цитувань Святого Письма у ньому майже нічого нема. Джерелом реальної 
інформації є літописний текст та житіє прп. Феодосія. Нема, втім, певності й у 
використанні літописного тексту, авторам вповні вистачило б і Патерика в об’ємі 
Касіянівської другої редакції. 

Мощі прп. Нестора неодноразово обстежували 
антропологи. Зокрема, у майстерні М. Герасимова було здійснено 
моделювання його обличчя за черепом. Також було зазначено, що 
преставився святий приблизно у 60—65 років, на той час це 
вельми похилий вік (Данилова, Шиденко, Дяченко, Сегеда 1982, 4-

5). Виявилося, що Нестор Літописець був астенічної 
конституції і мав середній зріст. Деякі морфологічні 
особливості кісток верхніх кінцівок досліджених останків 
свідчать про значну навантаженість вказівного пальця 
правої руки, що могло бути наслідком постійниї письмової 
роботи. 

За комплексом найголовніших антропологічних 
ознак Нестор Літописець мав найбільшу близькість до 
східнослов’янського населення Середнього Подніпров’я 
часів середньовіччя (Данилова, Шиденко, Дяченко, Сегеда 
1982, 15). 

 

М 



 

 

24 
 

Послання свт. Симона і 
Полікарпа 

та їхні першоджерала 
 

 цьому томі Антології ми проаналізуємо два чільних твори, які лягли в ос-
нову Патерика — Послання свт. Симона і Полікарпа. Разом із Сказанням 
про застнування Великої Церкви саме вони стали тим ядром, на основі 
якого й утворився Патерик (Шахматов 1897, 2). 

Ми подаємо тексти за тими самими патериковими редакціями, за якими 
подавали їх у попередніх книгах: 

1. Основною. 
2. Арсеніївською. 
3. Касіянівською першою (Касіянівську другу ми подаємо лише в 

різночитаннях). 
4. Йосифа Тризни. 
5. Патерика 1661 р. 
У разі, коли нам вдалося розшукати тексти з інших редакцій, зокрема 

Стишного прологу, українського перекладу Патерикону, здійсненого у XVII ст. 
Подано також пам’ятки новгородського походження — житія двох святителів, які 
були на Новгородській кафедрі. У перших томах нашого дослідження ми оглянули 
доволі поширені першоджерела, використані у написанні Патерика (Жиленко 2015; 
Жиленко 2015-а, Жиленко 2019). Тому маємо на меті скоротити описовий матеріал і 
подання бібліографії, зосередившись лише на аналізі конкретних текстів. 

Послання свт. Симона і Полікарпа щодо окремих їхніх сюжетів має колосальну 
літературну історію і не меншу історію дослідження. Проте найбільшу увагу йому 
приділяли дослідники літописання. Адже у побудовах О. Шахматова і дослідників, що 
розвивали їх, велику роль відігравали теорії про можливе відображення у Патерику 
втрачених ранніх пам’яток печерського літописання. Ми вже зверталися до їхніх 
висновків у попередніх томах Антології, тому торкнемося лише теорії М. Присьолкова 
як найбільш популярної й до сьогодні не стільки своєю доказовістю, як певною 
«зручністю у використанні». Дуже легко будь-які події в церковній історії зводити до 
міфічного протистояння між греками і русинами, проте не враховується ні 
католицький фактор, ні роль греків у місійній роботі впродовж усієї княжої доби, ні 
багато інших чинників. У складних і неоднозначних побудовах М. Присьолкова обом 
творам свт. Симона відведено незначну роль чергових «підтверджень» існування 
фантастичного «антипечерського» житія прп. Антонія. Він розглядає їх як спосіб 
подачі наявної там «об’єктивної» інформації, вилучивши «необ’єктивну». Водночас 
приводом написання їх він визначає головно не морально-етичні настанови 
свт. Симона, а саме «знайдення» житія прп. Антонія (Приселков 2003, 134-135), яке 
розглядає у вигаданій ним формі так, ніби бачив його на власні очі. 

Всі наступні дослідження так чи інакше враховували висновки цих досліджень. 
Тому ми вирішили обрати інший шлях. Безумовно, ми враховуємо їх, і наводимо у 
коментарях до текстів, однак докладемо зусиль розпочати студії деякою мірою з 
початку. Серед іншого, це важливо тому, що дає змогу розглянути Послання як 
частину багатостолітньої історії української літератури. 
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О. Шахматов зазначав, що Сказання про заснування Великої Церкви було 
написане свт. Симоном між 1222 і 1226 рр. 8  Д. Абрамович зменшив хронологічний 
діапазон до часу між 8 вересня 1225 і 22 травня 1226 р. (Абрамович 1902, XXXVIII). 

Послання Полікарпа О. Шахматов датує часом до преставлення святителя 
(† 1226) (Шахматов 1897, 3-4), хоча, на нашу думку, у тексті це не простежується, згадки 
про свт. Симона у його тексті не свідчать про те. Та й у такому разі Полікарп 
переадресував би питання свого ігумена свт. Симону, або той сам звернувся б до нього, 
або Полікарп скористався б матеріалами свт. Симона. Але нічого такого не було. 
Д. Абрамович відкинув можливість точного датування твору, але вважав 
однозначним, що він був написаний після отримання Полікарпом творів свт. Симона, 
вже після преставлення святителя (Абрамович 1902, XXVIII-XXIX). 

 

Послання свт. Симона 
 

ослання свт. Симона в своєму оригінальному вигляді не є твором 
патерикового спрямування. З нього зрозуміло, що це саме лист — 
приватного чи приватно-публічного характеру, і є здебільшого проповіддю 
стосовно чернечого життя, ніж агіографічним твором (Яковлев 1875, 109-

110). Тож розповіді про святих, які увійшли до складу Послання свт. Симона в їхньому 
первісному стані, навряд чи можна назвати житіями. Власне, це низка сюжетів, які 
ніяк не охоплюють усю повноту знань самого святителя про згаданих преподобних. 
Ці сюжети були наведені не лише для інформування Полікарпа, але й для 
підтвердження напучувальних слів. І це є величезною втратою для історії Лаври, як і 
для історії української літератури в цілому, бо він використав дуже незначну частину 
із зібраного ним матеріалу. Про його багатющість маємо судити за змістом 
«Сказання» і за деякими ремарками у посланні Полікарпа, і він походив від літописних 
і, можливо, якихось писемних джерел — до фольклорних і власних спогадів святителя 
(Шахматов 1898, 109, прим. 1). 

У пізніших редакціях Патерика Послання свт. Симона було розбито на різні 
житія, які часто подаються окремо від напучувального тексту. Як наслідок, текст став 
більш схожий на східні патерики. 

 

Послання Полікарпа 
 

ослання Полікарпа було написано за благословенням настоятеля 
Печерської обителі Акіндіна. Можна припустити, що він звернув увагу на 
обізнаність того в історіях про святих і запропонував йому записати їх. 
О. Шахматов припустив, що всі оповіді записані не одночасно, і не як один 

твір, а групами, а почасти й окремими оповідями (Шахматов 1897, 3-4). 
Послання значно більш схоже на східні патерики, ніж писання свт. Симона. Це 

дуже короткі «житія» (фактично, оповіді), але вони більші й змістовніші, ніж короткі 
згадки в посланні свт. Симона. Крім того, вони гостріші й чіткіші в соціальному 
аспекті. Автор не соромиться повідомляти, в якому жорстокому світі жили печерські 
святі. Не ідеалізує він, до речі, і стосунки у самій обителі. 

 

8 Порівн. у попередньому томі Антології (Жиленко 2019, 27). 
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В історіографії Послання Полікарпа відоме не лише як пам’ятка давньої 
української літератури, а й як першоджерело, у якому, згідно з теорією О. Шахматова, 
особливо чітко відобразилася авторська редакція «Повісті минулих літ», значно 
змінена промономахівською перлюстрацією (Рыбаков 1963, 248) і, як наслідок, всі 
оповіді набули хронологічного порядку (Шахматов 1916). 

Також до твору увійшли розповіді, почуті Полікарпом від свт. Симона, і його 
власні спогади. Відрізнити ці джерела один від одного є не завжди можливим. 

Ми вже зазначали, що згідно зі студіями О. Шахматова і його послідовників, 
одним із джерел Послань обох авторів Патерика була авторська редакція «Повісті 
минулих літ» (Жиленко 2015-а, 327-344). Власне,  ми згодні з такою думкою, хоча в 
коментарях розглядатимемо кожен конкретний висновок. А оригінальне писання 
прп. Нестора цікаве нам насамперед тим, що в ньому не були збережені в нинішній 
«Повісті» фрагменти, насамперед подій кінця XI, початку XII ст., коли автор мав 
нагоду описувати епізоди, які бачив сам чи про які чув від очевидців (на зразок Яня 
Вишатича). Описував він їх яскраво й емоційно9, переважно — з точки зору своєї 
обителі. Не даремно, саме ця частина його літопису разом із описом найдавнішої 
частини вітчизняної історії, зазнали особливо сильної перлюстрації прибічниками 
Мономаха, зокрема, туди було вставлено талановитий опис осліплення Василька і 
подальших подій, написаних його тезкою і духівником (?). Отже, оригінальний текст 
прп. Нестора було частково втрачено, частково суттєво відредаговано. Однак його 
відображення нам трапляється у Патерику, найбільше — у посланні Полікарпа. 

 

Структура Послань свт. Симона і 
Полікарпа у різних редакціях 

 
Структура Послань у різних редакціях має незначні відмінності.  
Структура Послання Симона: 

 
Основна 

редакція 
Патерик 

проложного 

типу 

Арсеніївська 

редакція 
Касіянівська 

перша 

редакція 

Касіянівська 

друга 

редакція 

Друкована 

редакція 

1661 р.* 
Передмова  — — + +  
Слово про 

Онисифора 
+ + + + Перенесено до 

житія 

прп. Антонія 
Ж. Євстратія + + + + + 
Ж. Никона 

Сухого 
+ + + + + 

Ж. Кукші і 

Пимена 
+ + + + + 

Ж. Афанасія + + + + + 
Ж. Николи 

Святоші 
+ + + + + 

Ж. Еразма + + + + + 
Ж. Арефи + + + + + 
Ж. Тита і Євагрія + + + + + 
     Вибірка із 

Послання і 

ремарок 

свт. Симона 

 

 

9 Згадаймо лише його опис половецького нападу на Лавру (див. стор. 33) 
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Структура Послання Полікарпа: 
Основна 

редакція 
Патерик 

проложного 

типу 

Арсеніївська 

редакція 
Касіянівська 

перша 

редакція 

Касіянівська 

друга 

редакція 

Друкована 

редакція 

1661 р.* 
Передмова Лише заголовок  Лише заголовок  + +  
 Ж. Агапіта +    
 Ж. Григорія 

Чудотворця 
+    

Ж. Никити, єп. 

Новгородського 
+ + + + + 

Ж. Лаврентія 

Затвірника 
+ + + + + 

     Ж. Алімпія 

(окремо) 
Ж. Агапіта — - + + + 
Ж. Григорія 

Чудотворця 
— - + + + 

     Ж. Мойсея 
Ж. Іоанна 

Затвірника 
+ + + + + 

Ж. Мойсея 

Угрина 
+ + + + — 

Ж. Прохора 

Лободника 
+ + + + + 

Ж. Марка 

Печерника і 

Феофіла  

+ + + + + 

Ж. Федора і 

Василія 
+ + + + + 

Ж. Спиридона й 

Алімпія 
— — + + Ж. Спиридона і 

Никодима 

(окремо) 
Ж. Пимена 

Хворого 
+ + + + + 

 Ж. Даміана 
Ж. Єремії 

+    

  Стаття про 

Початок 

Печерського 

монастиря 

   

 Ж. Спиридона 

(тільки його) 
+**    

 Ж. Ісакія —    
     Вибірки з 

передмови і 

ремарок 

Полікарпа 

 
* У Патерику Йосифа Тризни житія містяться у складі літописного тексту і 

структура тексту суттєво відрізняється. Автор, вірогідно, вирішив розмістити весь 
матеріал послань у хронологічному порядку, наскільки він його собі уявляв. 

** У списку, використаному у публікації (РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры. 712 
(1824). Патерик Печерский с избранными житиями на мес. май, полууст. разный, напис. 
1497 года, в четверть, 504 листа), заголовок житія прп. Спиридона подано ніби двічі. Спершу 
початок житія з’являється після житія прп. Даміана (арк. 170 зв.). Тут подано декілька 
рядків, які, як і заголовок, було закреслено. Потім вставлено оповідь про початок Печерського 
монастиря (у докасіянівській редакції). Нагадаємо, що в Патерику проложного типу в складі 
Четії Мінеї XVI—XVII (ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць, без початку і 
кінця, кінець XVI або початок XVII ст., в лист, на 644 арк.), яку ми вважаємо джерелом 
Арсеніївської редакції, наявна не літописна оповідь, а близьке до неї коротке житіє 
прп. Антонія, що міститься на початку печерської підбірки. У згаданому списку Арсеніївської 
редакції лише після оповіді про заснування Печерського монастиря подано житіє 
прп. Спиридона, без тексту про прп. Алімпія. 
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аразі О. Шахматов пише про структуру обох послань у Арсеніївській 
редакції таке: «Послання Симона зберегло початковий порядок двох 
основних частин… Але у ньому вилучено всю повчальну частину, унаслідок 
чого вилучене і все послання Симонове до Полікарпа. Навпаки у сказаннях, 

доданих до Послання Полікарпа, редактор зробив невелику перестановку… У редакції 
Б (так О. Шахматов називає Арсеніївську редакцію — І. Ж.) на перше місце перенесено 
слова про Агапіта і про Григорія Чудотворця, а потім вже поміщено слова про Никиту 
і Лаврентія Затвірників. Крім того, і це ймовірно з недогляду, випущено слово про 
Алімпія Іконописця або, точніше, вилучено два один за одним наступні слова — про 
Спиридона Проскурника і про Алімпія: з них перше вписано, як ми зазначимо нижче, 
на кінець Патерика, а друге так і залишилося не внесеним. У творах Полікарпа також 
вилучено всю повчальну частину, все послання Полікарпа до Акіндіна, кінець слова 
про Агапіта, початок слова про Григорія Чудотворця та ін.» (Шахматов 1897, 43). 
 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.: до питання про джерело 

Арсеніївської редакції Печерського патерика 
 

 рукописному відділі НБУВ у фонді Києво-Софійської бібліотеки 
зберігається рукопис із шифром ф. 312, № 281/133с. Це — «Четь-Мінея на 
травень місяць, без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., в лист, 
на 644 аркушах). Внизу аркушів є запис раба Божого Лаврентія Черкаса, 

який записав цю книгу «Соборникъ монастырю Межигорскому ку хра1му пресвҴэлаго Преw3браже1ніz 
Гн7z н ст7ы< апcлъ Петра и3 Павла і къ въ ст7ы3 w3ц7а нш7го ах>нереа і чюдотво>ца Ни1колы», датовану 

1жовтня 1616 р. 
У рукописі міститься низка пам’ятей святих, яких переважно вшановували у 

Київській і всієї Русі митрополії на початку XVII ст. 
 

Дата Назва статті Аркуші 

2 травня Перенесення мощей Бориса і Гліба  52-56 
3 травня Текст Києво-Печерського патерика 63-157 
9 травня Перенесення мощей св. Миколая Мир-

Лікійського і чудеса його 
344-350 

14 травня Пам’ять Ісидора, юродивого 
Ростовського10 

406-410 

15 травня Житіє свт. Ісайї, єп. Ростовського  456-459 
20 травня «митрополита Fеwdсиа (Бывальцева) всеа руси 

w3 вывшеұ чю1деси сказаніе u3 гроба» 
460-465 

23 травня Житіє прп. Євфросинії Полоцької 522-527 
 Никити Столпника Переяславського 528-539 
 Знайдення мощей прп. Леонтія 

Ростовського 
540-553 

Крім того, до рукопису увійшли біблійні книги пророка Єремії, Йова й Ісайї з 
тлумаченням блаженного Феодорита (Н. Петров 1904, 102). 

Зібрання текстів здається доволі випадковим. Хоча на перспективу варто 
б порівняти його з іншими подібними зібраннями. Однак, нині об’єктом наших студій 

 

10 Нам невідомо про вшанування цього святого в Україні. У «Правилі» свт. Петра Могили його не згадано. 

Н 

В 
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є окрема редакція Патерика, що увійшла до складу рукопису. Є всі підстави вважати, 
що ця редакція Патерика є його скороченою формою, створеною для використання у 
Пролозі, або становить окрему проложну форму. Хоча ми давно працюємо з 
фрагментами зазначеного рукопису, ця редакція лише недавно привернула нашу 
особливу увагу. На перший погляд вона не здається оригінальним текстом, оскільки 
дуже схожа на Арсеніївську редакцію Печерського патерика. Ця редакція створена 
свт. Арсенієм, єп. Тверським (Шахматов 1897, 44), проте є авторський список 1406 р., 
т. зв. Берсеніївський, а також інші, похідні від нього (Абрамович 1902, 32-57; Шахматов 
1897, 45-46). Пізніше ця редакція була однією з найпопулярніших у Московії. 

На сьогодні усталилося виведення походження Арсеніївської редакції від 
спільного джерела, не відомої нині проторедакції, з якої походить і т. зв. Основна 
редакція (Конявская 2006, 40-41). Однак, Арсеніївська редакція суттєво відрізняється 
від інших. Зокрема, в авторському списку відсутня стаття про заснування Печерського 
монастиря (Конявская 2006, 273)11. Однак, яскравою особливістю є вилучення з тексту 
проповідницьких частин творів свт. Симона і Полікарпа 12 , а також деяких інших 
фрагментів. Серед тенденцій правок можна помітити, що досить систематично 
вилучалися як особисті ремарки, так і вказівки на особливу святість Печерської 
обителі. Ми не досліджували цю редакцію спеціально, але публікували її фрагменти у 
перших трьох томах Антології Києво-Печерської агіографії. 

Що ж стосується специфіки Арсеніївської редакції, то ми пояснювали її тим, що 
свт. Арсеній, хоча й був пострижеником Києво-Печерського монастиря, та як єпископ 
Тверський був адептом промосковської ідеологічної схеми про перехід благодаті від 
київських святинь до заліських. Л. Ольшевська вбачає у відредагованому ним 
Патерику протверську тенденцію. Проте, як правильно зазначає О. Конявська, «не 
можна забувати, що Арсеній передусім — прихильник і сподвижник митрополита 
Кипріяна, який у цей період відносної стабільності у своїй кар’єрі відстоював 
централізацію як церковну, так і державну. При всьому своєму благоволінні до Твері 
Кипріян навряд чи міг визнавати Тверь другим центром і вітати її старі претензії» 
(Конявская 1983, 6). Останній висновок певною мірою підтверджується також 
студіями О. Хорошева, який зазначав переважно промосковський характер місцевої 
канонізації свт. Арсенія 1483 р. (Хорошев 1986, 137). 

Однак, останні студії щодо рукопису ф. 312 № 281/133с дають змогу інакше 
поглянути на мотив і обставини перлюстрації. Первісно ми віднесли наявний тут 
текст Патерика до Арсеніївської редакції. Це трохи дивно, бо ця редакція не була 
відома в Україні, але йдеться про доволі пізній рукопис. І лише у подальшому вивченні 
тексту стало зрозуміло, що все не так просто, оскільки в тексті є також особливості, 
які зближують його з Основною й Касіянівською першою редакціями. 

Наприклад: 
 

Основна редакція Арсеніївська редакція Патерик проложного 
типу 

Касінівська перша 
редакція 

и честнаго его 
божественаго и 
человѣкообразнаго 
подобиа: 

и3 чтcнаго є3го и3 
б9ественаго и3 
чlкоw4бразнаго подобіґ. 

и3 чтcнагH є3го и3 
бжcтвенаго и3 
чlкоw4бразнаго. 

и3 чтcнaго е3го6 бжcтвенаго 
и3 чlкоњбрaзнаго подо6біA. 

 

11 Йдеться про варіант, близький до літописної статті з існуючого тексту «Повісті минулих літ», скорочений її варі-
ант чи створений на основі спільного з літописною статтею матеріалу коротке проложне житіє прп. Антонія 
(Жиленко 2015-а, 35-43). 
12  Найточніший відомий нам опис відмінностей цієї редакції міститься у спеціалізованій праці О. Конявської 
(Конявская 2006, 34-37). 
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Основна редакція Арсеніївська редакція Патерик проложного 
типу 

Касінівська перша 
редакція 

и святыа Христовы 
главы вѣнец, 

 и3 с™ои хвcы главы вэнець. и3 с™hA гlвы2 хв7ы 
вэнeць.  

и богозвучный глас от 
Христова подобна, 

 и3 бGзвучныи глаc t хв7а 
подобіґ. 

и3 бGозвu1чныи5 глаc t хвcа 
подо6біA. 

нести велящъ на 
уготованое мѣсто… 

нести велzщь на 
ўготован8ноє мэсто. 

нести велzщь на 
ўготован8ное3 мэсто. 

нести2 велsще на 
ўгото6ван8ное мёсто. 

І ще: 
Основна редакція Арсеніївська редакція Патерик проложного 

типу 
Касінівська перша 

редакція 

Ти тако обои живот 
свой скончаша, и 
мастери, и писци, въ 
мнишеском житии; 
суть положени въ 
своем притворѣ, суть 
же и нынѣ у вас 
свиты их на полатѣх и 
книгы их греческыа 
блюдомы в память 
таковаго чюдеси. 

ти тако w4бои живоҴ 
скончаша. і мастери и 
писци во мнишьскоұ 
чинu. и3 сѫҴ положени въ 
своеұ притворэ. сuҴ же и3 
нн7э свиты и< на полата<. 
и3 книгы и< гре?цкыэ 
блюдомы въ памzҴ 
таковаго чюдеси. 

ти тако живот свои3 
сконцаша. w4бои3 маистерэ и3 
писцэ. въ мнишьскомъ 
чину. и5 суть положенэ въ 
своемъ притворэ. суть же и2 
свиты и2хъ на полатахъ. и3 
книгы и3хъ грецьскыA 
блю2домы. в памzть 
таковаго и5 великаго 
чюдесэ:  
 

И# тaко њбои живоҴ сво6и 
скwнчsшz в8 печeрскомъ 
манастыри2. мaстери• и3 
писцы въ мни1шескомъ 
житіи5 сuҴ положeни въ 
своеұ притворе. сu1ть же и3 
нн7э свиты и< на полaта< и1 
кни1гы и< грeческыS. 
блюдо6мы в памzть 
такwвaго и3 вели1каго 
чюдеси2. 

Навряд чи такі не зовсім вагомі на тлі численних інших вилучень відмінності 
могли з’явитися у результаті правки Арсеніївської редакції із залученням інших 
редакцій, оскільки тоді б редактор вставив до тексту великі і значні фрагменти тексту, 
вилучені у цій редакції. Отже, постало питання: чи не бачимо ми тут текст, який 
передував роботі свт. Арсенія Тверського? 

Слід зазначити, якщо відкинути вищенаведену схожість, то патериковий текст 
у рукописі ІР НБУВ, ф. 312 № 281/133с має всі ознаки створення для вміщення до 
Прологу повністю (як у цьому разі) чи під різними датами. Так, наявне тут житіє 
прп. Антонія дуже мало відрізняється від раннього проложного тексту. Отже, 
патерикова редакція має власну літературну історію, у всякому разі до певного 
моменту, можливо, до створення безпосереднього протографа коментованого 
рукопису. Водночас долучення цього тексту до дня пам’яті прп. Феодосія Печерського 
означає, що для автора (навряд чи печерянина, про що ми зауважимо нижче) 3 травня 
було не лише днем пам’яті святого засновника Лаври, але й «днем Лаври». Це може 
вказувати на дуже давнє походження протографа. 

Зрозумівши, що пам’ятка вимагає додаткового вивчення, ми склали відповідну 
діаграму. До неї було включено всі відмінності між Арсеніївською редакцією і 
редакцією із Патерика проложного типу, які збігалися з Основною редакцією та 
Касіянівською першою редакцією, і відрізнялися від них обох. 
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У результаті виявилося, що текст ІР НБУВ, ф. 312 № 281/133с не є похідними від 

Арсеніївської редакції, текстуально він міститься у тій самій «сітці», до якої належать 
і київські редакції — Основна та Касіянівська перша і, вірогідно, відомою лише за 
назвою Іоаннівською (Жиленко 2015, 52-53). Єдиним поясненням цього є те, що не 
Арсеніївська редакція була джерелом для цього тексту, а навпаки, її протограф, 
який ще не містив житія прп. Антонія, став джерелом для редакції, створеної 
свт. Арсенієм. Якщо ми маємо всі підстави називати редакцію ІР НБУВ, ф. 312, 
№ 281/133с Патериком Проложного типу, то відповідно, спільний з 
Арсеніївською редакцією протограф називатимемо Протографом Проложного 
типу. 

Якщо раніше ми описували перебіг ранніх редакцій Патерика за ось такою 
схемою: 

 
то тепер можемо доповнити її ось так: 

0

5

10

15

20

25

Співпадає з О.р. і
не співпадає з Ар.

Співпадає з К. 1 

ред. І не
співпадає з Ар.

Оригінальне

Сказання про заснування
Церкви

Ж.Николи Святоші

Ж. Онисифора

Ж. Євстратія

Ж. Афанасія

Ж. Никона Сухого

Ж.Еразма

Твори свт. 
Симона і 

Полікарпа

Невідомий 
спільний 

протограф

Феодосіївська 
редакція

Основна 
редакція

Іоаннівська 
редакція

Касіянівська 
перша редакція 

1460 р.

Арсеніївська 
редакція 1406 р.
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Отже, можемо зробити висновок, що взявши для своєї редакції вищезгаданий 

Протограф, свт. Арсеній не є автором більшості правок, які традиційно відносять до 
його редагування. 

Верхньою межею створення Патерика проложного типу є 1406 р. Щодо місця 
його написання — певності нема, але є підстави вважати, що він був створений у Києві 
у межах якогось із редагувань Прологу. Підлаштування «під Пролог» і пояснює його 
мінімізацію. З іншого боку, місцем редагування навряд чи була Лавра, оскільки тут 
емоційні, замилувані в Лавру пасажі свт. Симона і Полікарпа навряд чи були б 
вилучені. Втім зазначимо, що приміром, у Патерику Йосифа Тризни вони також були 
вирізані для розбивання послань на окремі житія, але вирізане було зведено воєдино, 
утворивши окремий текст послань. У протографі ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с ми цього 
не простежуємо. 

Це питання ще потребує додаткового вивчення. Зокрема, цікаво було б 
порівняти текст із НБУВ, ф. 312, № 281/133с з декількома списками, які О. Конявська 
відносить до списків Арсеніївської редакції, що не повністю відповідають її 
особливостям (Конявская 2006, 37-39), оскільки у цих списках О. Конявська допускає 
можливість простежувати тексти, близькі до спільного протографа найдавніших 
відомих редакцій Патерика (Конявская 2006, 39-40). Однак, це виходить за межі нашої 
Антології і є справою майбутнього. 

 

Пролог 
 

 ранніх редакціях Прологу житія13, наявні у творах свт. Симона і Полікарпа, 
не трапляються, що є вповні закономірним, якщо згадати, що в часі їх 
написання Простий Пролог у короткій та поширеній редакції вже було 
сформовано. 

 

13 Про них див. у попередніх томах Антології (Жиленко 2015, 25-41; Жиленко 2019, 15-16). 

Твори свт. Симона і 
Полікарпа

Невідомий 
спільний протограф

Феодосіївська 
редакція

Основна редакція

Іоаннівська 
редакція

Касіянівська перша 
редакція 1460 р.

Протограф 
Проложного типу

Патерик 
Проложного типу 
за НБУВ Ф. 312 № 

281/133с

Арсеніївська 
редакція 1406 р.

У 
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Натомість майже всі житія святих із Послання свт. Симона наявні у Стишному 
пролозі14. Саме він, разом з іншими пізньосередньовічними редакціями зібрання є 
дуже суттєвим для пролиття світла на маловідомий, але, як здається, вельми 
потужний літературний процес у Києві та Литовсько-Руській державі протягом XIV—
XV ст. До цього тому увійшли тексти житій із трьох рукописних прологів, які нині 
зберігаються у Львівській національній науковій бібліотеці України імені 
В. Стефаника: 

1. ЛННБ С. МВ 675, перша чверть XVII ст., текст на березень—серпень, 441 арк. 
2. ЛННБ С. МВ 1283, 40-і рр. XVI ст., текст на березень—серпень, 477 арк. 
3. ЛННБ С. НТШ 237, середина XVI ст., текст осіннього півріччя, збереглися 

матеріли за жовтень—січень (з 2.X по 9.I). 180 арк. Пам’ятка належала Угольському 
монастирю в Закарпатті. 

 

Інші першоджерела 

Текст свт. Симона і «Паранесис» св. Єфрема Сиріна 

 літературі неодноразово зазначався вплив творів св. Єфрема на текст 
Послання. У декількох випадках святитель використовував фрагменти з 
його творів, і навіть на нього посилався (див.: Коментарі 19, 20, 25, 26, 33, 34, 
103). Як , найголовніші запозичення було зроблено у написанні листа-

передмови до Послання. Та навіть там, де прямих запозичень не знаходимо — вплив 
писань св. Єфрема Сиріна простежується у кожному рядку. Це не є чимось дивним, 
оскільки твори цього великого православного письменника були у нас одними із 
найбільш популярних. 

Слов’янські переклади творів св. Єфрема відомі в різних окремих пам’ятках, не 
всі з яких нині приписують його авторству, але переважно у складі збірки 
давньоболгарського походження з грецькою назвою «Паранесис». Грецькі аналоги 
цієї збірки до нашого часу не дійшли. Про давність перекладу свідчить наявність 
фрагментів збірки у глаголичних списках, (Жолобов 2011), які дослідники вважали 
богослужбовими вибірками (Жолобов 03.2011, 240-241). 

Цілком вірогідно, що переклад було здійснено ще у кирило-мефодіївську епоху. 
Від неї походять численні східнослов’янські списки і редакції (Жолобов 2011, 244). Нині 
«Паранесис» відомий у подібних списках (які включали 101—104 слова найдавнішої 
редакції), хоча й розпадається на декілька редакцій, що відрізняються в основному 
додатковими статтями (Архангельский 1890, 35). Найбільш раннім збереженим нині 
східнослов’янським списком «Паранесиса» є рукопис українського (галицько-
волинського) походження, що датується 1269—1289 рр., який опинився у складі 
Погодінської книгозбірні (Жолобов, 03.2011, 240-243; Любащенко 2012, 193). Тут 
зберігся запис переписувача на ім’я «Ієв» (Йов) про створення рукопису на 

замовлення тивуна (тіуна) Петра для свого сина «в лѣто семоѥ. тысzщѣ написаша сѩ книгы 
сиѩ при црcтвѣ бл7говѣрнаго цcрz Володимѣра сн7а Василкова унµка Романова». Далі згадані також 

Петрів син Лаврентій і донька Варвара (Любащенко 2012, 195-196, 204-206). 
Ми не мали можливості скористатися цим рукописом, тому використали для 

різночитань рукопис XIV ст. із зібрання Троїце-Сергієвої лаври (РГБ, ф. 304. Собр. 
Троице-Сергиевой лавры. № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. в два столбца, 
XIII века, в лист, 246 листов, с заглавною заставкою). 

 

14 Див. у попередньому томі Антології (Жиленко 2019, 16-20). 
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Особливе поширення творів св. Єфрема пояснюється не лише їхньою 
популярністю як «четії» книги, але й тим, що вони стали постійним елементом 
літургійної практики (Жолобов 03.2011, 248; Любащенко 2012, 202-204). Зокрема, є 
посилання на читання творів св. Єфрема і в Олексіївському «Студійському» уставі 
(Жолобов 2011, 249), де його читали в М’ясопусну та Сирну седмицю (Жолобов 2011, 
255-256), а також впродовж Великого посту (Жолобов 2011, 257). В Успенському 
збірнику XII ст., з якого походить також житіє прп. Феодосія Печерського, знаходимо 
також житіє прп. Авраамія Затвірника (Успенский сборник 1971, 292г-303г), учителя 
св. Єфрема, що походить із «Паранесиса» (Жолобов 03.2011, 246; Жолобов 2009, 42-43). 
Це житіє суттєво вплинуло на житіє прп. Авраамія Смоленського (Жолобов 2007, 12). 
Вплив «Паранесиса» відчувається також в анонімному Сказанні про святих мучеників 
Бориса і Гліба (Жолобов 2007, 8-10), а окремі слова з нього увійшли до Прологу, 
Тлумачної Палеї, Ізборника Святослава 1073 р. (Любащенко 2012, 204-205). З 
«Паранесисом» був добре ознайомлений прп. Нестор (Любащенко 2012, 204-205). 

 

Святе Письмо 
 Патерику є велика кількість цитат зі Святого Письма. Передусім це — 
Новий Завіт і Псалтир. Книги Старого Завіту в часі створення Патерика не 
були настільки поширеними. О. Шахматов, зокрема, вважав, що у «Повісті 
минулих літ» було використано матеріал паремій: «Серед цих запозичень 

виділяється група текстів, які походять від богослужбової книги, що містила обрані 
читання переважно зі Старого, але також і з Нового Завіту і відомої під назвою 
Паримейник. Слов’янський Паримейник вважається перекладом з грецького 
профітологію (τό προφητολόγιον), тобто збірника читань із старозавітних книг, 
складеного для церковного вжитку в дні великого посту і напередодні відомих свят, а 
також нарочитих днів, що згадуються церквою... Переклад профітологію належить до 
найдавніших пам’яток слов’янської перекладної літератури; можна з упевненістю 
стверджувати, що він походить від епохи перекладацької діяльності Кирила. 
Внаслідок богослужбового вжитку Паримейника він отримав і у нас в стародавній Русі 
поширення, у той час, коли знайомство з біблійними книгами Старого Завіту 
ускладнювалося порівняною рідкістю списків і відсутністю повного їхнього зібрання. 
Як відомо, таке зведення з’явилося лише в кінці XV ст., причому потрібно було 
докласти немало зусиль для зведення всіх наявних перекладів і доповнення 
відсутнього новими перекладами, виконаними з латинської мови. У Київській Русі 
були, звичайно, відомі списки П’ятикнижжя, а також інших книг Старого Завіту, але 
вказівок на наявність повної Біблії в стародавньому Києві ми не маємо. Тому можна 
вважати, що низка книг Старого Завіту була відома давнім нашим книжникам і 
письменникам лише з вибраних читань, які увійшли до Паримейника (Шахматов 1940, 
38)15. 

Є всі підстави припустити, що саме з Паримейника було взято більшість цитат 
у складі Патерика, але часто цитати записували по пам’яті, або навіть у вигляді 
ремінісценцій. Окремо слід наголосити, що крім книг, які увійшли нині до повних 
книг Святого Письма, в Печерському патерику використано також книги, які туди не 
входять. 

 

15 Не беручи під сумнів цей висновок, мусимо пам’ятати, що все ж до рук свт. Никити звідкілясь потрапили книги 
Старого Завіту, які він читав і знав на пам’ять. 
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Цитування Святого Письма у Патерику є окремою дуже об’ємною темою для 
досліджень. Такі роботи відомі (Гоголіна 2019), але завданням тут має бути не лише 
вивчення текстів у тій чи іншій редакції Патерика, не лише аналіз їхньої ролі в 
патериковому тексті, а питання текстології — цитування у різних редакціях, які 
суттєво відрізняються. 

 

Окремі сюжети про святих, 
які входять до Послання 

свт. Симона 
Оповідь про прп. Онисифора 

азначена оповідь, власне, навіть не присвячена цьому святому, а лише 
оповідає про чудо, з ним пов’язане, і є прямим продовженням вступу до 
Послання. Як і в інших агіографічних фрагментах Послання, свт. Симон 
неодноразово повідомляє, що цей сюжет лише один із багатьох розповідей 

про святого, йому відомих. відміна в текстах різних редакцій є незначною, переважно 
вона полягає в заміні слів і виразів-синонімів. Суттєві відмінності знаходимо у перших 
фразах текстів. 

У друкованому Патерику цей сюжет вставлено до Похвали прп. Антонію. Ми 
вже публікували його у томі нашої Антології, присвяченому цьому святому (Жиленко 
2015-а, 147-149). 

 

Житія прпп. Никона Сухого і Євстратія 
Мученика 

 
повіді про цих святих фактично є одним поширеним сюжетом, в якому 
йдеться про долю печерських ченців та мирян, взятих у полон половцями 
під час нападу на монастир 1096 р. Однак, подальша їхня доля була різною 
і подвижництво їхнє відбувалося в різних місцевостях. Тому наше 

дослідження складається з декількох частин як спільних для обох сюжетів, так і 
окремих. Обставини ж, за яких все це відбувалося, подані в додатку (див. Додаток 3). 

Під 1096 р. у нинішньому тексті «Повісті минулих літ» оповідається про напад 
половців на околиці Києва. Спочатку Боняк зі своєю ордою прийшов до Києва у 

неділю 25 травня 1096 р. увечері «и воеваша Ҷколъ Кыева и пожьже на Берестовомъ дворъ 
кнzжь». Боняк скористався відсутністю в Києві Святополка з дружиною. Про 

подробиці нападів на чотири монастирі, що були в той час на території сучасного 
Печерська 16  нічого не відомо. Вірогідно, на тлі можливості пограбування багатого 
«княжого села» монастирі не привернули уваги половців. 

 

16 Печерський, Стефанич, Спаський, Видубицький. 
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Далі в літописі йдеться про поховання 
князем Святополком половецького лідера 

Тугоркана (свого зятя): «и погребоша и на 
Берестовомъ на могылѣ межи путемъ. грzдущимъ на 
Берестовое. а другъıмъ идущимъ в монастырь»17. 

І ось, нарешті, у тій самій статті 1096 р. 

читаємо: «въ. к7. того же м̑ц cа (липня — І. Ж.). к7 въ 
дн7ь пzтокъ. въ чаc . А7. дн7е. прииде второе 
Бонzкъ безбожныи шолудивыи. wтаи хыщникъ къ 
Киѥву внезапу. и мало в городъ не вогнаша Половци. и 
зажгоша по пэску. wколо города. и увратишаc на 
монастырэ. і пожгоша манастырь Стефанечь деревнѣ. и 
Германечь. і приидоша на манастырь Печерьскыи. намъ 
сущимъ по кѣльямъ почивающимъ по заутрени. и 
кликоша wколо манастырz. и поставиша. в7. стzга. предъ вороты. манастырьскыми. намъ же 
бэжащимъ задомъ монастырz . а другымъ убэгшимъ на полатэ. безбожнıи же сн7ве Измаилеви . 
высѣкоша врата манастырю. и устромишаc по кэльямъ . высекающе двери. изношаху еже аще wбрѣтаху 
у кѣльи . і посѣмь вожгоша домъ ст7ыя влdцѣ Бц 7ѣ. и приидоша къ црк7ви. и зажгоша дверѣ. яже 
ко угу сторонниѣ. и въ вторыя иже к сѣверу. і влѣзъше у притворъ у гроба Федосьева. и вземьше 
иконы зажигаху двери. и укарzху Ба7 и законъ нашь. Бъ7 же терпzше. и еще бо не скончалисz бzху 
грѣси ихъ и безаконье ихъ. тѣм же и гл7аху гдѣ есть Бъ7 ихъ. да поможеть имъ. и избавить я t 
насъ. и ина словеса хулная гл7аху на ст7ыя иконы. насмихающесz. не вѣдуще яко Бъ7 казнить рабы 
своя. напастьми и ратьми. да явzть яко злато искушено у горьнилѣ. хрестьяномъ бо многими 
скорбьми і печальми внити въ црcтво нбнcое. а симъ поганымъ ругателемъ. на семь свѣтѣ прiемшемъ 
веселье и пространество. а на wномъ свѣтѣ приимуть муку. съ дьявъломъ и Ҷгнь вѣчныи тогда же 
зажгоша. и дворъ Красныи. єгоже поставiлъ бл7говэрныи кн7зь Всеволодъ. на холму иже есть надъ 
Выдобычь. то все wканнѣи Половцѣ запалиша Ҷгнемъ. тѣмь же и мы послѣдъствующе пррbку 
гл7емъ. Бе7 мои положи я яко коло. аки wгнь предъ лицемь вэтру. иже попалить дубравы. тако 

 

17 У нинішньому тексті «Повісті» не зазначено ставлення мешканців Києва до цього акту, і є всі підстави вважати, 
що воно було негативним. Саме тому воно лишилося у тексті «Повісті» після перлюстрації — «справщики» 
Мономаха вміло виділяли явний в авторській редакції «Повісті» негатив до Святополка Ізяславича. Щоправда, 
М. Марченко припускав, що йдеться не про вшанування Тугоркана, а про поховання-наругу: «Труп хана — свого 
тестя — Святополк перевіз до Києва і поховав біля Берестова на пагорбі, на перехресті доріг, щоб бачили вороги 
й пам’ятали, що з ними буде така сама кара за підступність та ворожість» (Марченко 2012, 88). Однак, останній 
висновок радше помилковий. Поганина не могли поховати близько до церков. Крім того, у цій місцевості, біля 
колишнього іподрому, у XIX ст. відомі старовинні кургани. З деякою наятжкою можна припустити, що один із 
таких курганів був могилою Тугоркана. Зокрема, М. Закревський, знайомий із топографією Печерська в більш 
збереженому, ніж нині, вигляді, проаналізувавши таку літописну локалізацію, дійшов висновку, що «отже, 
Тугорканова могила була у нинішній старій Печерській фортеці, поблизу церкви Преображення Господнього. 
В. Татищев говорить про високу могилу, але кияни не знають на цьому місці ніякої могили» (Закревский 1868, 
846). Вірогідно, з цим можна погодитися. 
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поженеши я бурею твоею. исполниши и лица ихъ досаженья. се бо wскверниша и пожгоша ст7ыи домъ 
твои. манастырь матере твоея и трупье рабъ твоихъ убиша бо t братья нашея нѣколько wружьемь. 
безбожьнии сн7ве Измаилеви. пущении на казнь хрестьяномъ» (Ипатьевская летопись 1962, 229-

230). 
У Густинському літописі тут згадано полонених, серед них також 

прп. Євстратій і прп. Никон Сухий. На перший погляд можна припустити, що ця 
згадка є вставною і з’явилась на основі знайомства з Патериком. Однак, ближче 
знайомство з нинішнім текстом «Повісті минулих літ» дає підставу вважати, що до 
перлюстрації в оригінальному тексті прп. Нестора могла бути якась інформація про 
полонених. Справа в тім, що описуючи події у Печерському монастирі того часу, 
дослідники переважно зупинялися на згадці про спалення Всеволодового «двору», 
вважаючи це закінченням опису подій у Печерському монастирі. А проте, зважаючи 
на перлюстрацію тексту Сильвестром, можна припустити, що ця фраза є вставною, і 
розриває розповідь про Печерський монастир. Є й ще одне припущення: що розповідь 
про Всеволодів «двір» була вже в авторській редакції, але в наступному повідомленні 
йшлося про різних мешканців Печерська, які постраждали під час нападу, тому 
прп. Нестор помістив цю розповідь після переліку постраждалих об’єктів. Тож услід 
за розповіддю про Всеволодів монастир, знаходимо таке: 

 
Іпатіївський 

літопис18 
Хлєбніковсь-
кий літопис19 

Лаврентіївсь-
кий літопис20 

Густинський 
літопис21 

Московське 
зведення 

XV ст.22 

Воскресенсь-
кий літопис23 

убиша бо t 
братья нашея 
нѣколько  

u3биша бw3 t 
бра1тіа нашеа2 
нэколико 

убиша бо 
нѣколико t 
брат нашея  
 

Убиша же 
тогда 
нѣколико от 
братий,  

От братиа же 
нашеа 
черноризцив
ъ нѣколико 
избиша  

отъ братія же 
нашея 
чръноризцев
ъ нѣколико  

   Евстратия же 
блаженнаго и 
Никона, 
Сухаго 
глаголемого, 
такожде и от 
работникъ 
монастырс-
кихъ много 
емше, 
связаша и во 
свою землю 
поведоша 

  

wружьемь . 
безбожьнии сн7ве 
Измаилеви . 
пущении на 

oрu1жіемь. 
беза1кон8ніи 
сы1нове 
и3зма1илевы. 

wружьємь 
безбожнии сн7ве 
Измаилеви. 
пущени бо на 

 безбожнии 
сынове 
Измаилеви 
пущении на 
казнь 
христианомъ. 

избиша 
безбожніи 
сынове 
Измаилеви, 
пущеніи на 
казнь 

 

18 Публікується за ПСРЛ: Ипатьевская летопись 1962, 224-225. 
19 Публікується за: Гарвардська Бібліотека Давнього Українського Письменства 1990, 207-209. 
20 Публікується за ПСРЛ: Лаврентьевская летопись 1962, 233-234. 
21 Публ. за ПСРЛ: Густынская летопись 2003, 66. 
22 Публ. за ПСРЛ: Московский летописный свод 1949, 16-17. 
23 Публікується за ПСРЛ: Летопись по Воскресенскому списку 1856, 9-10. 
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казнь 
хрестьяномъ» 

пu1щеніи на 
казнь 
хрcтіанwм 

казнь 
хcтьяномъ. 

христіяномъ. 

 
Фразу про «безбожних синів Ізмаїлевих» могли вставити як замість розповіді 

про печерян, так вони й могли бути у первинному тексті далі. 

На жаль, у пізніших зведеннях, зокрема тих, які так чи інакше пов’язані саме з 
київською історіографією, це повідомлення було 
скорочено. Приміром, у Тверському збірнику 
знаходимо таке: «Тогда Бунякь воева у Кіева; а Олга не 
пріяша Смолняне, и иде къ Мурому. Того же лѣта князь 
великій Святополкь и Володимеръ побиша Половець у 
Переяславля; ту же убиша Торканя князя, тестя 
Святополча. Пакы второе пріиде Бонякь къ Кіеву, и 
многа зла сътвори, и манастырь Печерскый пограби, а 
черньци изсѣче, и многы люди изсѣче и поплѣни» 
(Тверская летопись 1863, 184). У Феодосія Софоновича: 

«Року 6604-г другиі разь Бонякъ пришол под Києвь и мало не 
убѣгь у город, и попалил wкола города, и пожєгль монастыр 
Стефановъ. Оттоль пришли к монастырю Пєчєрскому и мы, 
мовить Нєстор, чернцы, побѣгли з монастыря на бєрєгь, а иншиі 

на полаты. Вырубали ворота монастырскиі половцы и двєри келиі разбивали, и брали, што нашли, 
запалили монастыр и двєри цєрковныі збоку, и брали, што было з цр7кви, и образы палили, и 
насмѣвалися, мовятчи: «Гдє єсть Бг7ъ ихь, да поможєть имь» (Софонович Феодосій 1992, 79). 

Отже, подробиці розповіді у пізніших текстах не збереглися. І все ж таки 
насмілимося припустити, що певна інформація про осіб, яких тоді захопили, могла 
бути в авторській редакції «Повісті минулих літ». Що ж стосується історії мучеництва 
прп. Євстратія, то про неї у Києві могли дізнатися й пізніше, зокрема, вже по 
преставленні прп. Нестора. 

 

Житіє прп. Євстратія 
 

наліз цього житія передбачає два напрямки — прояснення деяких нюансів 
його змісту й хронології, та питання джерельної бази свт. Симона. 
У наведених тут висновках ми базуємось на загальних даних про 
рабовласництво і людоловство, наведених у додатках до книги (див. 

Додаток 3). 
Перша проблема, яку, до речі, дослідники не часто розглядають, полягає в 

тому, чому прп. Євстратій потрапив до Херсонеса? Як представник заможної київської 
родини, він мав бути долучений до тих, за кого можна було б взяти викуп. У житії про 
це не сказано, але можна припустити, що обидва святих відмовилися бути 
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викупленими. Так само, як припущення, можна вважати, що прп. Никон за своїм 
фізичним станом не годився для продажу в рабство, і тому половець, який його 
полонив, лишив його, щоб все ж таки змусити до викупу. Прп. Євстратія та деяких 
інших полонених відправили до Херсонеса. 

Що ж стосується безпосередньо мученицької смерті прп. Євстратія, то попри 
чіткість розповіді, прецедент такого убивства святого ченця інославним у 
християнському місці був, звичайно, унікальним. Саме тому, В. Яковлєв вважав його 
легендою, яка ґрунтується на Євангелії, оскільки святого убили на Великдень 
(Яковлев 1875, 116-117). Втім, як доречно писав В. Петрухін, в житії простежуємо сліди 
реальних подій, що сталися в реальному проміжку часу і не маємо жодних підстав 
вважати їх якимись «символічними», а отже, фантастичними подіями (Петрухин 2004, 
87-88). Автор і до сьогодні найбільш засадничого дослідження І. Малишевський 
визнавав канву розповіді про прпп. Никона і Євстратія вповні правдоподібною від 
самого захвату у полон і аж до вбивства. А причину заморення себе голодом для групи 
його рабів — бажання іудея навернути їх до своєї віри, а після їхньої смерті — лють за 
втрачені гроші (Малышевский 1878, 96-100). Такий висновок підтримав Г. Літаврін 
(Литаврин 2001). Хоча работоргівлею займалися люди різних національностей, однак 
з певною пересторогою можна прийняти думку останнього, що іудеї де-факто мали 
монополію на купівлю полону у степовиків (Литаврин 2001), бо це логічно випливає із 
традиційних зв’язків північнопричорноморських іудеїв із кочовими народами ще з 
хазарських часів. І все ж, за такої дохідності цього виду торгівлі й існування заборон 
на володіння іудеями рабами-християнами, є всі підстави припускати, що долучені до 
цього виду підприємництва були не тільки іудеї. Дослідники вже відмічали, що в житії 
описано якраз нестандартну ситуацію (Богданова 1991, 61-62). Крім того, зиск із 
торгівлі зі степом мало все місто. Продаж награбованого і, зокрема, рабів призвів до 
того, що половці ніколи не намагалися напасти на Херсонес, Сурож, Тмутаракань і на 
інші міста цього регіону, вони цінували їх, як зручний торговий майданчик (Плетнева 
2010, 131-133)24. Є навіть припущення, що міста Північного Причорномор’я та Криму, 
які, як вважають, в часі панування половців були під подвійним протекторатом 
Візантії та кочовиків (Пилипчук 2013, 79-81). За таких обставин є всі підстави вважати, 
що до якогось часу херсоніти взагалі не зважали на захоплених у полон єдиновірців. 
Так би мовити: чистий бізнес, нічого особистого. Можна навіть припустити, що лють 
їхня супроти іудеїв почалась навіть не зі смерті християн від голоду чи хвороби, а саме 
від тоді, коли іудей-екстреміст здійснив над святим ченцем розп’яття. До того ж: є всі 
підстави вважати, що дії того іудея не було схвалено і його громадою, оскільки вони 
були піддані переслідуванням. Можливо, і сама подія стала відома через те, що хтось із 
її очевидців не бажав за таке відповідати і повідомив про те. 

На сьогодні в літературі відома спроба знову завуалювати вірогідність 
описаного в житії злочину, оголосивши його сюжет видозміною т. зв. «кривавого 
наклепу» (питання, пов’язані з переказами про вживання іудеями християнської 
крові). В. Петрухін, зокрема, порівнює цей сюжет із першим відомим твором, який 

 

24  Підтвердженням вищезгаданого є також словник, датований 1303 р., знайдений у бібліотеці св. Марка у 
Венеції, який містить переважно торгову термінологію половецькою, перською мовами та латиною. У другій 
частині рукопису міститься половецько-німецький розмовник (Плетнева 2010, 131-133). Ще одним 
підтвердженням вірогідності описуваних подій є відмічене Г. Літавриним зауваження Анни Комніни про те, що 
«протягом 90-х рр. XI ст. половці приходили до Херсона «зазвичай» (συνήδως), тобто, багаторазово, часто» 
(Литаврин 2001). 
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містив «кривавий наклеп» — оповіддю про убивство св. Вільяма із Норвича, автором 
якого є Томас Монмутський. Це убивство сталося перед Великоднем 1144 р. і було 
приписано місцевим іудеям (Петрухин 2004, 89). Наразі спільним тут є лише зв’язок 
між убивством і Великоднем. Питання про історію появи і побутування «кривавого 
наклепу» виходить за межі змісту нашої роботи, однак ми категорично заперечуємо 
його зв’язок із зазначеною історичною подією — убивством конкретним релігійним 
фанатиком прмч. Євстратія. У його мучеництва нема нічого схожого на легенду, нема 
нічого символічного, крім, хіба що, смерті на хресті. Іудей-убивця не прагнув крові 
святого і не мав на думці її використовувати — він специфічно помстився іновірцю, 
який позбавив його статку — не більше й не менше. 

Тож можемо вбачати у діях работоргівця первісно не релігійну, а майнову 
мотивацію: перейшовши в іудаїзм, його раби не підпадали б під заборону (Литаврин 
2001). Можна припустити, що ще однією підставою, яка вплинула на злочинця, була 
також хвиля місіанства, що фіксується в іудейських общинах зазначеного регіону в цей 
час (Карпов 1997, 11-15), однак це не виправдовує дій кривавого маніяка, як і не 
викликає сумніву сам факт злочину. Що ж до відплати за вчинок маніяка-вбивці, то 
вона вповні відповідала часові й місцю25. 

Значно більше запитань викликає оповідь про єпарха-вихреста, який дозволив 
своїм співвітчизникам торгувати християнами. Цей момент завжди мав найбільші 
застереження, оскільки не зазначений у грецьких історичних пам’ятках. Убивство 
прмч. Євстратія у далекому Херсонесі могло туди не потрапити, але розповідь про 
єпарха — навряд. Здається, що мав рацію О. Карпов, який спростовував можливість 
появи якогось спеціального дозволу з Константинополя на купівлю іудеями рабів-
християн (Карпов 1997, 11-12), оскільки цю заборону ніколи не відміняли. Радше, як ми 
вже зауважували вище, в Херсонесі традиційно заплющували на неї очі. Можна 
припустити, що появою цієї легенди херсонесці прагнули применшити свою провину, 
яку усвідомили після убивства святого. 

Що ж сталося у Херсонесі після того, як звістка про убивство поширилась 
містом? Найвірогіднішими були насильницькі дії як з боку влади, так і з боку 
християн. Хто конкретно убив злочинця і, вірогідно, його поплічників — невідомо. 
І, як завжди, у таких випадках, постраждали також невинні. Хоча неможливо вважати 
невинними работоргівців. Що ж до повального вигнання чи хрещення херсонеських 
іудеїв, то це, звичайно, фантазії. Переживши певні гоніння, їхня община і їхня 
торгівельна діяльність (в т. ч. і работоргівля), , навряд чи зазнала великої шкоди 
(Литаврин 2001). 

кремою проблемою є точна хронологія оповіді. Попри те, що літописна 
розповідь ставить житія прп. Євстратія (як і прп. Никона) у чіткі 
хронологічні рамки, та проблеми тут існують. По-перше, проблеми з 
точним датуванням знаходимо ще в літописному повідомленні про напад 

на монастир. В нинішньому тексті «Повісті минулих літ» знаходимо дату 20 липня. 

 

25 Наразі Г. Літаврін відносить обставини циих подій у залежність від збільшення антиіудейських настроїв на тлі 
Хрестових походів (Литаврин 2001), однак таке твердження може бути правильним лише тоді, коли це могло 
мати протилежний ефект у вигляді загострення негативу іудеїв до християн. Однак, більш вірогідним здається 
інше подане цим автором пояснення, де він пов’язує події з черговим нововиданим юридичним актом на захист 
рабів-християн — новели Олексія I Комніна, виданої в березі 3-го індикту 6603 (1095) р. Г. Літаврін пише: 
«Безумовно, саме цей указ, як найсвіжіший законодавчий акт про рабів (навіть з наявністю більш ранніх законів 
подібного змісту), служив для влади Херсона юридичною підставою для прийняття каральних заходів проти 
работорговців, які не дотримувалися норм права» (Литаврин 2001). 
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Зауважимо, що цей день припадав на п’ятницю. Натомість на п’ятницю припадало 
20 червня. Така зміна цілком могла бути опискою, здійсненою вже після написання 
тексту прп. Нестором. Втім, різниця на один місяць мало що змінює у такому разі. 

Друга складність полягає у датуванні преставлення прп. Євстратія і хронології 
перебігу його полону та мучеництва. Відомо, що святого було розіп’ято на Великдень. 
Помер через 15 днів чи на 15-й день. Дата його пам’яті (відома вперше ще з 
«Анфологіона» 1619 р.) — 28 березня (Дива печер Лаврських 2011, 154). Остання дата 
збігалася з Великоднем у 1087, 1092 і 1098 рр. У XII ст. такого збігу не було жодного 
разу. На підставі цього, О. Шахматов вважав, що святий помер на Великдень 1098 р. 
(Шахматов 1908, 276). Проте він, вірогідно, забув, що преставився святий пізніше. Цей 
висновок було апріорі прийнято пізнішими дослідниками, тому й з’явилась проблема 
із «зайвим роком». Так, С. Розанов зробив висновок, що святий став відомим серед 
християн Херсонеса ще до того, як він потрапив до рук іудея. Звідси й така гостра 
реакція на його убивство. Тобто, виходить, що первісно він був рабом (чи й не рабом?) 
у християнина, а потім за якихось обставин потрапив до рук іудея. Версія 
маловірогідна, оскільки навряд чи нехтування законом про заборону продавати 
християн іудеям досягло в місті такого рівня, щоб продавати святих ченців. Іншу 
версію подій пропонує Г. Літаврін, який вважає неправильною дату полонення 
прп. Євстратія улітку 1096 р., і відносить його до 1097 р., внаслідок чого преподобний 
міг потрапити до Херсонеса в кінці зими 1098 р. А відтак — є змога повернутися до 
дати 28 березня цього року, яка, на думку автора, «мала якусь документальну основу» 
(Литаврин 2001). 

Однак, коли ми згадаємо, що насправді святий преставився на 15 днів пізніше, 
то всі ці побудови втрачають сенс. 

Найвірогідніше, прп. Євстратія було взято у полон влітку 1096 р., і його шлях 
через степ до Херсонеса завершився на початку весни 1097 р. Можна припустити, що 
безпосередньо після нападу половці не встигли відправити полон на продаж, вже хоча 
б тому, що з’ясували — хто може заплатити за своє повернення додому. Отже, раби 
потрапили до Херсонеса лише весною 1097 р., однак, аж ніяк не пізніше. 

Загинув же святий близько 19 чи 20 квітня, через 15 днів після Великодня, який 
того року припадав на 5 квітня 1097 р.26 Що стосується дати 28 березня, то вона не 
стосується до преставлення святого чи до його тезоіменитого святого, і може бути, 
приміром, датою привезення мощей до Києва чи датою знайдення їх у Херсонесі. 
Діапазон версій тут є дуже великим. 

 

Грецька першооснова житія прп. Євстратія 
кремого дослідження варте питання щодо джерельної бази запису 
свт. Симона про св. Євстратія, а відтак — і його первинного вшанування, 
оскільки ці проблеми є взаємопов’язані. Найбільш ґрунтовно зазначену 
тему досліджував М. Присьолков, який доводив особливе «грекофільство» 

твору, що, на його думку, давало змогу віднести джерело житія до поширеного 
втраченого житія прп. Антонія, яке він також вважав грекофільським, що 
сприймалося ним як негатив: «Тут передусім цікаво, що небесний голос каже 
«греческыі». Чи якомусь руському літературному твору могла бути притаманна така 
подробиця? Але вона характерна, як побачимо, для житія Антонія, складеного при 
митрополичій кафедрі грекофільською рукою, яка не могла собі уявити Бога, щоб 
говорив іншою мовою з людьми, крім грецької, — як не могли ромеї допустити по 
щирій совісті і для звернення до Бога іншої мови, крім грецької» (Приселков 2003, 136). 

 

26 Такий самий висновок знаходимо в роботі О. Карпова (Карпов 1997, 8-11). 
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Ми вже торкалися цього питання, розглядаючи можливий зміст втраченого 
поширеного житія прп. Антонія Печерського (Жиленко 2015-а, 48-50). І на нашу думку, 
сюжет про святих не міг міститися у цьому втраченому творі, написаному значно 
раніше. Із можливих лаврських писемних джерел цих житій можна згадати тільки 
авторську редакцію «Повісті минулих літ», де, як ми вже згадували вище, дійсно 
містилась оповідь про напад половців, можливо, набагато більш поширений, ніж 
матеріал, наявний у нинішньому тексті. Однак, наявність у тексті грецьких фраз 
ставить цей висновок під певне питання (див. Коментар 61). С. Розанов пов’язав це з 
грецькомовним походженням інформації про загибель прп. Євстратія (Розанов 1914, 
38-39). І. Малишевський вважав, що інформація про прп. Євстратія могла потрапити 
до Києва через купців (Малышевский 1878, 96-100). Г. Літаврін поділяє використану 
свт. Симоном інформацію на два сюжети, з’єднані останнім воєдино — літописний 
запис у Києві, можливо, доповнений якимись усними переказами, і грецькомовне 
житіє, написане в Херсонесі (Литаврин 2001). Доказом існування останнього він 
вбачає в тому, що «подробиці переконливо вказують не лише на наявність писемного 
джерела, а й на його грецьке походження. Наскільки не легендарна форма розповіді, 
з неї випливає, що автор був абсолютно точно обізнаний зі сферою компетенції єпарха 
Константинополя (насамперед — про його контроль ринків столиці, в тому числі — 
ринку рабів, головним ринком цього виду в імперії), про діючі у Візантії закони 
стосовно інституту рабства, про правові обмеження щодо іудеїв — жителів імперії, про 
сезонні торгові підприємства приїжджих купців-євреїв у Херсоні. Зазвичай 
агіографічні твори були розраховані на засвоєння тексту широким колом, у всякому 
разі — середнім за рівнем читачем. Навряд чи читач на Русі знав, ким був єпарх, яке 
його ставлення до кримінальних справ, чому він був у стані «дать дерзновение». Без 
мінімальних пояснень текст залишається загадковим для рядового стародавнього 
руса, автор же тим часом ніяких пояснень не дає, немов звертається до такого читача, 
для якого бути не може в оповіданні приводу до будь-якого здивування» (Литаврин 
2001). Такий висновок підтримали на сьогодні й інші дослідники (Карпов 1997, 7, прим. 
3; Петрухин 2004, 85). 

Датою можливого написання грецького тексту Г. Літаврін вважає період через 
кілька десятиліть після преставлення преподобного, але до того, як у кінці XII — на 
початку XIII ст. стосунки між русинами, половцями і херсонесцями почали 
змінюватися, тобто — другу половину XII ст. (Литаврин 2001). Однак, вже прп. Никон 
Сухий говорив про смерть святого, якого бачив у видінні. 

Житіє прп. Никона Сухого 
к правильно зауважив Яковлєв: «Таємниче перенесення святих з однієї 
місцевості в іншу в житіях трапляється нерідко» (Яковлев 1875, 118). Сюжет 
цього житія аж ніяк не є шаблонним, і не підлягає сумніву, що в ньому 
змальовано конкретні події і реально бачені чудеса. О. Шахматов, як і 

М. Присьолков відносили джерельну базу житія до житія прп. Антонія Печерського, 
радше, за аналогією, до житія прп. Євстратія (Приселков 2003, 137; Шахматов 1898, 108-
109), однак цю теорію на сьогодні можна вважати не підтвердженою. 

Житіє прпп. Кукші і Пимена 
и вже згадували вище, що тексти оповідей свт. Симона про печерських 
святих є особливо короткими, навіть у порівнянні з іншими короткими 
записами у Печерському патерику, і навряд чи можуть бути названі 
житіями. Фактично подібні фрагменти у східних патериках мають назву 

патериковоими статтями. Якщо ми застосовуємо до них цей термін, то хіба тому, що 
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тут все-таки повідомляються біографічні дані, що не завжди бачимо у східних 
патериках, а також тому, що у редакції Йосифа Тризни та друкованій редакції 1661 р. 
було зроблено спробу надати їм вигляду житій, оскільки така їхня кваліфікація 
притаманна історіографії, історії та агіографії Лаври. Та навіть з огляду на це, складно 
назвати текст, присвячений сщмч. Кукші і прп. Пимену повноцінним агіографічним 
твором. 

Незважаючи на це, текст поділяється на три частини: 
1. Повідомлення про прп. Кукшу. Втім, свт. Симон фактично посилається на 

добре відому не лише йому й Полікарпу, але й широкому загалу, коротку інформацію 
про його підвиз, чудеса і преставлення. 

2. Коротке повідомлення про святого на ім’я Пимен, його чудеса і пророцтва. 
3. Оповідь про передсмертне пророцтво прп. Пимена про мученицьку смерть 

прп. Кукші та його учня. 
Відповідно, говорячи про історію тексту і його особливості, мусимо 

враховувати наявність цих трьох частин. 

Прп. Пимен Постник 
гадка про прп. Пимена є ніби додатковою, відносною не стільки до цього 
святого, як до прп. Кукші. А відтак, нічого й не говориться про нього. 
Однак, у Патерику неодноразово згадуються святі, й не тільки, з таким 
іменем. Зокрема, у Посланні Полікарпа є доволі розлога оповідь про 

прп. Пимена Хворого. У передмові до житія цього святого та коментарях до нього ми 
розглядаємо питання про те, скільки осіб з таким іменем було в обителі, і чи не 
йдеться у здебільшого про одну особу (див. Додаток 5). 

Особа Кукші і його походження 
реподобний, а точніше — 
рівноапостольний Кукша у Патерику 
фігурує під іменем, яке в його часи не 
було християнським, отже, воно було 

автохтонним іменем, отриманим до хрещення, або 
надане як друге ім’я27. 

Етимологія імені трактується по-різному: 
від назви птаха28, до місцевого слова «кукситися», 
тобто плакати, печалитися. Ще аналогія наявна у 
мові сибірських народів, де «кукшею» називався 
молитовний дім — як поганськй, так і 
християнський (Комягинский 1916). Втім, 
припущення щодо ронжі здається найбільш 
вірогідним. О. Леонід зазначав, що ім’я «Кукша» 
співзвучне з деякими мордовськими поганськими 
іменами (Пурейша, Конша, Гуша та ін.). Це дає 
змогу припустити, що він походив із вятичів і 
народився в поганському середовищі (Кашкаров 1903, 44; Пясецкий 1881, № 13, 773). В 

 

27 Див. про ці імена нижче на стор. 165 у аналізі походження імені «Святоша». 
28 Кукша — назва птаха — слово запозичене до московщини з фіно-угорських мов, українською — ронжа, що, 
втім, теж є запозиченням (із балтійських чи фінських мов), оскільки у нашій місцевості ці птахи не водяться. Ронжа 
переважно селиться серед ялице-ялинової і кедрово-модринової тайги. Зовні птах схожий на сойку, але менший 
за розміром. Живиться насінням хвойних дерев, горіхами, ягодами, комахами. Наявність такого імені цілком 
вмотивована у середовищі в’ятичів. 
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Арсеніївській редакції Патерика знаходимо написання імені святого як «Купша», але 
навіть коли прп. Кукшу колись так і називали, то це було не за його життя (див. 
Коментар 72). 

Що ж до християнського імені святого, то лаврська традиція називає ім’я Іоанн. 
У науковій літературі цю інформацію вважають рештками тієї великої традиції 
оповідей про нього, про яку писав свт. Симон (Бессонов 2015). Це є вірогідним, і сама 
собою ця інформація не викликала б сумнівів, якби не те, що вона відсутня в Патерику. 
Потрібно враховувати, що в пізньосередньовічні часи печерянам також могла бути 
відома проложна стаття про принесення до Києва перста св. Іоанна Хрестителя, де 
згадано храм Св. Іоанна і Купшин монастир (див. Додаток 6). Похідним від цього 
тексту може бути як асоціація, яка призвелася до появи імені «Іаонн» як хрестильного 
чи чернечого імені прп. Кукші, так і появу форми його імені — «Купша», яку 
знаходимо в Арсеніївській редакції Патерика. Вірогідно, у Лаврі зрештою зміркували 
щодо проложної інформації, і у печерських редакціях Патерика форма імені «Купша» 
так і не з’явилась, а от ім’я Іоанн збереглося не на офіційному, так би мовити, рівні. 
Втім, не заперечуємо й того, що ім’я є автентичним. 

З великою долею вірогідності можна говорити про в’ятицьке походження 
прп. Кукші. І це походження, знову ж таки, могло сприяти його участі у місії в лісах 
(Бессонов 2015; Кашкаров 1903, 44), оскільки він знав традиції і мову місцевого 
населення (Пясецкий 1881 № 1, 775). 

Серед фантазій, що входять до квазі-традиції вшанування прп. Кукші на 
території Московії, про які ми говоритимемо нижче, побутує також міф про 
походження святого, створений на основі записів Володимира Мономаха, котрий 
повідомив про перемогу над в’ятицьким князьком Ходотою (див. Коментар 74). 
В умовах надзвичайної обмеженості матеріалу про життя в’ятичів цього періоду, 
дослідники звернули увагу на цей пасаж і побачили там дуже багато — переважно 
того, чого там взагалі не було. Серед них і походження прп. Кукші. Початок цьому, 
найвірогідніше, поклав Г. Пясецький, який безпосередньо прп. Кукшу з сім’єю Ходоти 
не пов’язував, а вважав ту війну з в’ятичами мотивом появи святого в Києві (Пясецкий 
1881 № 13, 775-779). Як на підставі цього з’явилась думка, що прп. Кукша був тим самим 
сином Ходоти, якого потім за наказом Володимира Мономаха привезли до Києва, 
хрестили, і він став лаврським ченцем, ми не з’ясували, хоча припускаємо, що цим 
джерелом могла бути одна з брошурок, випущених на межі XIX—XX ст., і з якими 
через їхнє винятково місцеве поширення нам ознайомитися не вдалося, а можливо, 
джерелом став якийсь художній твір. Слід зауважити, що подібні випадки насильного 
постриження у ченці сина спадкового володаря тієї чи іншої землі не є в історії 
християнства рідкісною, оскільки нема ні найменої підстави вважати, що тут було 
так. Та й підвиз і святість прп. Кукші відхиляє недобровільність його постригу. 

Попри все вищевказане, ця фантазія зажила настільки великого поширення, 
що її вважають щонайменше вповні переконливою теорією, а почасти — і 
однозначним фактом (Бессонов 2015). Наразі В. Лівцов подає «посилання» на цю 
інформацію так: «Часть историков считала» (Ливцов 2013, 127). Є й інша, також 
«художня» версія, за якою прп. Кукша походив із середовища тих в’ятичів, яких 
хрестив і розселив у прикордонних містечках України ще св. рівноапостольний князь 
Володимир (Леонид (Кавелин) 1862, 8-11). Зрозуміло, що ця версія з’явилась лише тому, 
що в літописанні не знайшлося інших відповідних згадок в’ятичів. З іншого боку — 
приналежність прп. Кукші до знатного в’ятицького роду є дуже вірогідною, бо саме в 
середовищі боярства християнство поширювалося найперше. 
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Із того, що ми можемо стверджувати у повній відповідності до дійсності — 
прп. Кукша був священником, що вже само собою вказує на його досить тривалий 
підвиз і духовний статус в обителі (Карпов б. д., Преподобный Кукша), оскільки тоді 
кількість священників у обителі було обмежено необхідістю, а не становила певний, і 
майже обов’язковий щабель, як у нинішніх чоловічих монастирях. Втім, його 
висвячення на священство могло бути безпосередньо для місії. 

Хрещення в’ятичів — обставини і датування місії. 
Преставлення прп. Кукші та його учня 

іншому розділі (див. стор. 76) ми вказуємо найбільш вірогідний час 
преставлення прп. Кукші, його учня і прп. Пимена — 1110 р., можливо, 
11 лютого. Наразі в різні часи були подані інші дати. 

Так, преосв. Євгеній Болховітінов, вважаючи прп. Пимена Хворого і 
прп. Пимена Постника різними людьми, а останнього — печерським архімандритом 
XII ст. 29 , датував преставлення першого з них 7 серпня 30  1139 р. (Евгений 
(Болховитинов) 1826, 84). Преставлення ж прп. Пимена і, відповідно, мученицької сме-
рті прп. Кукші він датував 27 серпня31 1215 р.32 (Евгений (Болховитинов) 1826, 84-85). 
Ідентичний текст знаходимо й у інших виданнях книги (Евгений (Болховитинов) 1831, 
104, Евгений (Болховитинов); Евгений (Болховитинов) 1847, 107). 

Пізніші автори виводили час підвизу прп. Кукші із певних більш складних іс-
торичних побудов. Преосв. Макарій, також керуючись вищезазначеними побудовами, 
писав, що преставлення прп. Кукші «сталося не раніше XII ст. ... але і не пізніше пер-
шої половини XII ст.», оскільки він вважав згаданого в житії прп. Пимена стáрцем, зга-
даним у житії прп. Никити: «отже, міг померти не далі першої половини XII ст.» (Ма-
карий (Булгаков) 1857, 21). Преосв. Філарет відносив час підвизу прп. Кукші до першої 
третини XII ст. (Филарет (Гумилевский) 1849, 35). Ці висновки активно наслідували 
ранні краєзнавці (Попов 1866, 155). Натомість висновки більш пізніх вчених, зокрема, 
О. Шахматова і М. Присьолкова та інших до робіт цих авторів не зверталися. Тож 
вони продовжували по-своєму розвивати висновки преосв. Макарія і Філарета. Так, 
друга половина XI ст. була відхилена вже тому, що в цей час в’ятицькі землі були ще 
майже непрохідними для сторонніх (Пясецкий 1880, № 23, 1702). Та й зауваження 
прп. Нестора стосовно дикості в’ятичів у цей час також відкидало християнизацію 
краю (Пясецкий 1880, № 23, 1703). Лишилося XII ст. Втім, всі ці висновки ще можуть 
вважатися більш чи менш науковими. 

У сучасних легендарних побудовах на колишніх територіях в’ятичів нині 
найчастіше фігурує «точно обчислена» дата початку місії прп. Кукші — 1113 р. Ця дата 
виникла у пізньому синодальному тексті зібрання житій святих, створених на основі 
перлюстрованих житій святих свт. Димитрія (Туптала). У цих російськомовних 
текстах майже нічого не лишилося від славетного українського письменника, зате 
з’явилися певні приписки. Зокрема, у виносці до житія прп. Кукші позначено, що 
свв. Кукша і Пимен преставилися 1113 р. (Жития святых 2007, 484, прим. 1). У 
оригінальному тексті святителя цієї інформації немає (Димитрій (Туптало) 1705, 769 
зв.-770). В. Бессонов вповні слушно вважає, що саме на основі цієї фейкової примітки 
синодом було усталено на початку XX ст. святкування 1913 р. 800-річчя мученицького 

 

29 Про це див. Додаток 5 
30 За датою пам’яті. 
31 За датою пам’яті. Ця дата залучається, незважаючи на те, що є притягненням до дат пам’яті інших св. Пименів. 
32 Ця дата, зрештою, походить від наявної у перлюстрованому тексті «Житій святих» свт. Димитрія дати 1113 р.  
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преставлення прп. Кукші (Бессонов 2015). Звідси також походить однозначна і без 
додаткових пояснень поява цієї дати у деяких виданнях академічного характеру 
(Н. Барсуков 1882, 320). Навіть на сьогодні цю дату слід вважати, так би мовити, 
«офіційно усталеною», в усякому разі — у церковному офіціозі на території РФ. 
Своєрідним підтвердженням цієї дати стало вперше висловлений Леонідом 
(Кавеліним), і повторений деякими краєзнавцями здогад про те, що оскільки 
прп. Нестор не писав до 1113 р. про смерть прп. Кукші, то преставлення 
священномученика сталося після цього, але до середини XII ст., а точніше, між 1110 і 
1150 рр. (Кашкаров 1903, 46; Пясецкий 1880, № 23, 1703). 

Ця дата, безперечно, пов’язана з поставленням цього року свт. Феоктиста на 
Чернігівську кафедру33. Приналежність в’ятицьких земель до Чернігівської кафедри, і 
тісний зв’язок єпископа з Печерською обителлю для деяких авторів був більш 
переконливим доказом того, що саме він відправив прп. Кукшу на місію (Пясецкий 
1880, № 19, 1369-1370; Пясецкий, Никольский 1889, 13; Кашкаров 1903, 45), і отже, це 
сталося 1113 р. чи в найближчі наступні роки. Проте істотно не у всіх працях проведено 
вододіл між поставленням свт. Феоктиста, початком місії і загибеллю святого, тому 
все це відноситься до одного року. Один із найбільш схильних до фантастичних 
побудов авторів, В. Лівцов навіть «уточнює» це датування, говорячи про літо 1113 р. 
(Ливцов 2013, 127-128). 

У подібних писаннях свт. Феоктисту надається виняткова роль у закликанні до 
подвигу св. Кукші й загалом участі в цьому процесі Києво-Печерської лаври 
(Пясецкий 1880, № 24, 1802-1804). Зокрема, Г. Пясецький говорить про особисту зустріч 
прп. Кукші й Феоктиста вже після поставлення останнього на єпархію, під час 
перенесення мощей свмчч. Бориса і Гліба 2 травня 1115 р., навіть припускаючи, що 
прп. Кукша міг перебувати на святкуваннях (Пясецкий 1880, № 24, 1806-1810). У 
сучасній московській історіографії до імені Феоктиста долучають також ім’я 
Володимира Мономаха, як одного із співорганізаторів місії прп. Кукші (Ливцов 2013, 
1264; Кашкаров 1903, 45; Ливцов 2013-а). Проте цей князь не перебував на 
Чернігівському столі з 1094 р. 

Насправді, підтверджують дослідження О. Шахматова, на 1113 р. прп. Кукші, 
найвірогідніше, вже не було серед живих. І для обрання свого духовного подвигу йому 
не потрібна була додаткова мотивація, крім бажання хрестити своїх співвітчизників. 
Інша річ, що Феоктист в часі початку його подвигу, був його настоятелем і мусив 
благословити його на цей подвиг. Власне, якщо зважати на вірогідність допомоги 
прп. Кукші в його місії, то більш вірогідною є думка, висловлена, до речі, ще 
Г. Пясецьким, про участь у цих подіях постриженого 1108 р. у Печерському монастирі 
сина чернігівського князя Давида Святославича прп. Николи Святоші. Безперечно, 
святий князь мав близькі стосунки з Печерським монастирем і до цього часу. Палкими 
прихильниками і ктиторами обителі були також його батьки34. 

Існують і «суміжні» варіанти. Так, Г. Пясецький, дотримуючись думки про 
тотожність ігумена Пимена Постника і Пимена Постника, згаданого свт. Симоном, 
доходить «висновку» що проповідь прп. Кукші серед в’ятичів тривала з 1115 по 1141 р. 
(Пясецкий 1881, № 18, 1055-1060). Ще однією помилкою цього автора було й безумовне 
сприйняття дати пам’яті 27 серпня, як дня преставлення обох святих (Пясецкий 1881, 
№ 18, 1059-1060). 

Відомі й інші побудови. До 1113 р. додавали ще кілька, як наслідок, оголошуючи 
датою убивства конкретно 27 серпня 1115 р., вносячи навіть подробиці тортур, і те, 
яким шляхом вивозили тіло святого до Києва, а також щодо знищення тіла його учня 
(Комягинский 1916). 

 

33 Про нього див. стор. 864. 
34 Про це див. Додаток 10. 
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Якщо говорити про сучасних науковців, то вони, зазвичай, складно балансують 
на межі традиції і висновків О. Шахматова, узагальнено відносячи діяльність 
прпп. Кукші й Пимена до середини XI — першої чверті XII ст. (Бессонов 2015), чи 
межею XI—XII ст. (Рапов 1998, 318), чи подають межу другого десятиліття XII ст. 
(Майоров 2013, 107). 

Перше, і найголовніше, що ми не знаємо про місію прп. Кукші — це її склад і 
мета. Була це християнська проповідь одинака чи великий проєкт, подібний до 
«Переяславсько-Ростовського проєкту»?35 Чи щось середнє? 

Краєзнавці колишньої в’ятицької землі з самого початку існування місцевих 
міфологем наполягали на тому, що подвиг прп. Кукші не міг бути подвигом 
особистим, а що це була велика місія, в якій брала участь як духовна влада — 
Чернігівська єпархія і Києво-Печерська лавра, так і мирська влада (Пясецкий 1880, 
№ 20, 1453), хоча чільна роль тут належала саме єпархії (Пясецкий 1880, № 19, 1362-
1367) 36 . Цей висновок випливає не з реальних історичних студій, а з певної 
псевдореальності, створеної у XIX ст. у цій місцевості. Культурне середовище ледь не 
кожного міста в колишній землі в’ятичів активно продукувало й адаптувало легенди 
стосовно місця проповіді прп. Кукші у їхній місцевості. Аби не привести до серйозних 
которів, доводилося припустити, що не лише прп. Кукша з місією пересувався різними 
місцевостями, а й члени його місії пізніше розійшлися, охоплюючи все більш великі 
території37. 

Насамперед зазначимо, що нічого подібного до масштабного проєкту 
свт. Єфрема тут вбачати не можна вже хоча б тому, що з ним не пов’язана поява ніякої 
нової кафедри. Але чи потрібна вона була в такому разі? Ростов з часу свого 
заснування відігравав визначальну роль в роботі української адміністрації Залісся. 
У землі ж в’ятичів на час проповіді прп. Кукші не було визначних центрів далі від 
Чернігова і Новгорода-Сіверського. Можливо, раніше від інших з’явився Дебрянськ 
(сучасний Брянськ), Серенське городище, можливо, ще якісь містечка, та до кінця 
XII ст. у землі в’ятичів не було достатньо великих міст, де могло бути організовано 
кафедру. Крім того, якщо згадати про долю свт. Леонтія, стає зрозуміло: якими б не 
були успіхи місіонера, однак рівень християнізації не міг сам собою зрости настільки, 
аби члени місії могли уникнути розправи поган без підтримки мирських окупаційних 
сил. Так от, є всі підстави свідчити, що навіть після походів Володимира Мономаха 
така підтримка не могла бути забезпечена. Це, до речі, визнає навіть Г. Пясецький 
(Пясецкий 1880, № 20, 1456-1457), що, втім, мало впливає на його подальші висновки. З 
іншого боку, він має рацію, що прп. Кукша сам чи удвох із учнем (якщо той їхав з ним 
із Києва, що також не факт), без допомоги свого монастиря, Чернігівської єпархії і, 
можливо, адміністрації та купців не дістався б в’ятичів (Пясецкий 1880, № 20, 1454-
1455), вже не згадуючи про отримання благословення, без чого він не вирушив би в 
дорогу. Тож вірогідність і тут є десь посередині. Прп. Кукша не був керівником великої 
місії, особливо у тих колосальних об’ємах, як про це фантазують нині у РФ, але він 
цілком міг бути не сам. Незалежно від погляду на масштабність і призначення місії 
мусимо погодитися з думкою Г. Пясецького про те, що це була не одномоментна, а 

 

35 Про нього див. у попередньому томі Антології (Жиленко 2019, 763-485). 
36  Проте метою декларованого ним звертання представників Чернігівської єпархії до Печерської обителі 
краєзнавець вважав те, що єпархія не володіла ресурсами, необхідними для організації місії (Пясецкий 1880, 
№ 19, 1358-1359). Наразі роль Печерської обителі у місійних процесах, дійсно, була визначальною, але 
порівнювати її потужності в той час із потужностями цілої єпархії — трохи дивно. Як завжди, дослідники виходили 
з можливостей монастиря у XVII ст., коли він був вже майже державою в державі. 
37 Саме останнім Г. Пясецький пояснював, що на час убивства прп. Кукша був лише з учнем (Пясецкий 1880, № 
20, 1455-1456). 
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багаторічна акція (Пясецкий 1880, № 20, 1455). Простіше кажучи, прп. Кукша не 
планував повернення до Києва, а був налаштований присвятити християнізації 
співвітчизників решту життя. Рухатися він міг звичними торговими шляхам, тобто — 
з Чернігова пливти Десною до Новгорода-Сіверського та Трубчевська і досягти землі 
в’ятичів близько Дебрянська. Що стосується теорій про подальше просування (Ливцов 
2013, 127) — вони є фантазіями на основі вимислів про проповідь святого у тих чи 
інших місцевостях, про що ми згадаємо нижче. 

Отже, суто логічно, що більш вірогідною є проповідь прп. Кукші, як особистий 
підвиз 38 . Користуючись якимись місцевими зв’язками, які забезпечували його від 
убивства хоча б впродовж певного часу, він міг проповідувати. Вірогідно, забобонність 
поган забезпечувала його, чудотворця, від розправи навіть від неохрещених, хоча у 
якийсь час його проповідь вже настільки загрожувала місцевим поганським 
законовчителям, що вони організували звірячу розправу39. Скільки за тих умов він міг 
протриматися в такому середовищі? На це непросто знайти відповідь. Проте якщо 
прп. Кукша здійснив цілу низку чудес і став всерйоз загрожувати поганській релігії — 
місія мусила продовжуватися щонайменше рік або два. Чи міг бути верхній щабель 
хоча б на десять років? Маловірогідно. Святий помер у 30—35 років (Дива печер 
Лаврських 2011, 175). На той час люди дорослішали значно раніше, ніж наші сучасники. 
І все-таки, аби мати достатній духовний досвід для чудотворіння, бути висвяченим на 
священство, він мусив провести в стінах Печерської обителі дуже багато років. Отже, 
маючи час преставлення святого 11 лютого 1110 р., можемо припустити, що він вирушив 
із Києва близько 1108 р., наступного року міг бути у землі в’ятичів, де досяг певних 
місцевих успіхів і був убитий через ці успіхи. У місці його проповіді лишилась 
невелика община, завдяки якій було збережене його тіло, хоча не можна заперечувати 
і того, що тіло було видане на вимогу української адміністрації. Однак, якщо община 
й була, вона була недостатньо великою, аби просити залишити мощі їхнього 
хрестителя. Можливо, були залишені мощі його учня, і саме тому ми не маємо даних 
про них — община швидко занепала чи була знищена фізично, необхідністю 
покинути батьківщину. Можливо, навпаки, це вони повернули мощі прп. Кукші до 
Києва. Однак, все це не більше, ніж припущення. 

Не меншими фантазіями є й обставини загибелі святого. Короткі слова житія, 
підтверджені на сьогодні даними антропології (див. Коментар 77), свідчать про 
інформованість свт. Симона. Все інше є лише припущенням. 

Не підлягає сумніву, що проповідь прп. Кукші, навіть якщо вона була 
локальною, виявилась достатньо успішною, аби спровокувати його вбивство. Чи був у 
діяльності сщмч. Кукші довгостроковий результат? Безперечно. Вже в середині XII ст. 
літопис описує чільників в’ятичів як християн, тому можна припустити, що в містах 
християнство вже існувало (Пясецкий 1881, № 13, 779). Він вважав це наслідком 
проповіді прп. Кукші (Пясецкий 1880, № 23, 1700-1701). Деякою мірою це, дійсно, було 
так. Однак, вірогідно, існували ще десятки й сотні невідомих нам нині за іменем 
Христових воїнів. Християнізації сприяла і поява тут українських та заліських 
можновладців з дружинами і духовенством, розбудова міст. Також можна було б з 
деякою вірогідністю погодитися з висновком В. Безсонова, що наявність мощей і 

 

38  Втім, як альтернатива, цікаве припущення Є. Голубинського, що прп. Кукша був одним із багатьох 
проповідників (Голубинский 1900, 208-209). 
39  Власне, такого самого висновку дійшов О. Карпов. Він також порівняв долю прп. Кукші і свт. Леонтія 
Ростовського: «Напевно, щось подібне сталося і з проповідниками-печерянам» (Карпов б. д, Преподобный 
Кукша). 
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пам’яті про святого у землі в’ятичів через сто років по його преставлені свідчить про 
значне поширення християнства (Бессонов 2015). Але, сам факт перевезення мощей до 
Києва і забуття пам’яті рівноапостольного (!) святого в місці його підвизу свідчить про 
протилежне. Безумовно, у землі в’ятичів у цей час були християни, але навряд чи 
християнство поширювалося за межі адміністративних осередків. 

Ще питання: чи будував прп. Кукша перші храми? Чи хоча б один храм? Так 
стверджував Г. Пясецький (Пясецкий 1881, № 13, 779-780). Про багато храмів навряд чи 
можна щось сказати, а от один (точніше — каплицю), дійсно, міг збудувати, оскільки 
був священником. Шкода, що ми насправді не знаємо, де це було. 

Вшанування святого 
ро перевезення мощей до Лаври свт. Симон нічого не оповідає. Цілком 
можливо, що про них не сказано тому, що у свт. Симона у контексті його 
послання не було в тому потреби. Мощі учня прп. Кукші до Лаври не 
привезли. З яких причин — можемо лише теоритизувати. 

Поховання прп. Кукші позначено на картах Ближніх печер з 1638 р., і упокоєння 
в «жилій» частині печер свідчить про його вшанування в обителі вже на час 
преставлення (Дива печер Лаврських 2011, 30). Однак, окремий день пам’яті у нього 
з’явився значно пізніше. Вперше згадку про нього (з учнем) знаходимо у «Правилі всім 
святим» свт. Петра Могили (Дива печер Лаврських 2011, 156-157). Нема його пам’яті 
навіть у Правильнику 1677 р., і лише в друкованому Патерику 1661 р. знаходимо день 
пам’яті — 26 серпня (Дива печер Лаврських 2011, 160). Остання дата сама собою цікава, 
оскільки не є притягненням до імені тезоіменитого святого. Тож вона цілком може 
бути пов’язана з датою смерті чи перенесенням мощей, хоча доказів цього наразі нема. 

Нині прп. Кукшу вшановують 9 вересня (27 серпня за ст. ст.), а також у складі 
Собору преподобних отців Києво-Печерських Ближніх печер — 11 жовтня (27 вересня 
за с.с.) Крім того, у нього є дні пам’яті у складі соборів різних святих на території 
колишньої землі в’ятичів: 22 вересня (5 жовтня) у Соборі Тульських святих і 
10 (23) червня у складі Собору Рязанських святих. Входить він також до Соборів 
Орловських та Калузьких святих (Комова 2013, 17). 

Остаточні висновки щодо джерел патерикового тексту 
про прп. Кукшу і Пимена 

аведені вище студії дають змогу повернутися до головного в нашому 
дослідженні: до вивчення джерела чи джерел розповіді свт. Симона про 
прп. Кукшу. 
Особливо вагомим для визначення джерельної бази цього житія є 

зауваження свт. Симона про те, що про подвиги сщмч. Кукші «всі знають». Отже, така 
інформація побутувала на той час у численних переказах, або, що вірогідніше, у складі 
житія святого. М. Присьолков вважав за можливе додати до цього користування 
монастирським пом’яником (Приселков 2003, 137-138). Власне, є всі підстави твердити 
про те, що ім’я апостола в’ятичів було у тому пом’янику, але слідів його використання 
саме у цій фразі свт. Симона не простежується. Єдине, що можна було б віднести до 
нього — є розповідь про прозріння прп. Пимена у Великій Церкві, але ця інформація 
є, радше, літописного спрямування. Йдеться про використання авторської редакції 
«Повісті минулих літ» у редакції Старого літописця Ростовського 40 . Проте 
мінімальний об’єм інформації відхиляє текстуальне запозичення в описі подвигів 

 

40 Про нього див. у томі Антології, присвяченому прп. Антонію Печерському (Жиленко 2015-а, 349-351). 
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прп. Кукші, і дає змогу віднести до нього хіба що розповідь про пророцтво 
прп. Пимена. 

Як би там не було, але, крім патерикової статті до нашого часу ніякої інформації 
про прп. Кукшу не дійшло. Чому так сталося — можемо лише фантазувати. 

 

Загальна історія тексту за редакціями 
езважаючи на надзвичайно короткий текст оповіді свт. Симона, у різних 
редакціях Патерика він суттєво відрізняється. Найбільші відмінності 
знаходимо в Арсеніївській редакції, де ім’я прп. Кукші передається, як 
«Купша», а в заголовці статті випадково з’явилося ім’я «Никон», що 

походить, очевидно, із попереднього розділу, присвяченого прп. Никону Сухому (див. 
Коментар 72). 

Московські легенди про місце проповіді святого 
кими б не були наслідки місії прп. Кукші і його можливих соратників, та 
завжди бажано пам’ятати, що мощі його було вивезено, а вшанування з 
часом зникло, як зникло і житіє святого, якщо воно, дійсно, колись 
існувало. У московській історіографії це прийнято пов’язувати з 
татарським нашестям (Бессонов 2015), але, насправді, в період між XIII і 

XIX ст. на території колишньої Київської Русі відбулося багато подій, які могли 
вплинути на втрату житія. 

Середньовічна історія зазначеної території багата народними переказами, але 
абсолютну більшість із них пов’язано з місцевими розбійниками, а не святими. Проте 
у XIX ст. в різних містах колишньої в’ятицької землі з’явилась власна інтелігенція, яка 
у міру сил прагнула якось поновити історію свого краю, обділеного інтересом 
істориків і з традиційно негативним розбійницьким іміджем. Для розуміння такого 
становища, в якому вони опинилися, варто згадати слова єпископа Орловського і 
Севського Гавриїла (Розанова) в листі до журналу «Отечественные записки» 1825 р., 
що він «скорбѣлъ, что живу въ такомъ краю, въ коемъ ни что не носитъ на себѣ печати 
протекшихъ столѣтій» (див. його текст на стор. 918). Зрозуміло, що освічені місцеві 
мешканці прагнули хоча б щось дізнатися про свою батьківщину. Інформацію брали 
насамперед у літописах, які вже на той час публікували, а також у церковній літературі. 
Поширений тоді вже перлюстрований текст друкованого Печерського патерика набув 
великого поширення в Московії, наявні почасти були й рукописні списки, 
насамперед — Арсеніївської та Касіянівської першої редакцій. Так, у Торопці 
«згадали» прп. Ісакія, а у колишній землі в’ятичів — прп. Кукшу. Короткий сюжет із 
Патерика став одним із основних «стовпів» місцевого краєзнавства. Самі собою ці 
легенди в своїй основі не є ідеологічними, це — щира благочестива традиція. 
Щоправда, вже в наш час вона стала вагомою для ідеологічної схеми квазі-історії 
Московії, оскільки йдеться про час хрещення найменш розвинутого зі слов’янських 
«племен», на території якого, зокрема, розташована й Москва. Нині мученицьку 
смерть київського місіонера тут офіційно кваліфікують як час хрещення (ледь не 
остаточного) в’ятичів. Водночас для історії агіографії становить інтерес сам перебіг 
процесу створення цієї легенди. Саме тому якомога ґрунтовніше висвітлимо її історію 
у наступному дослідженні. Для цього ми доклали великих зусиль, аби знайти 
максимальну кількість публікацій, дотичних до тих пізніх квазі-легенд, пов’язаних із 
прп. Кукшею. На жаль, із частиною з них ознайомитися так і не вдалося, оскільки 
йдеться про місцево видані і недоступні ні в якому вигляді на території України 
брошурки. Тому хронологію появи та розвою квазі-легенд можемо простежити не 
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повністю. А відтак, розглядатимемо їх не за хронологією, а за топографічною 
ознакою — головними територіями, де нині вшановують прп. Кукшу. 

Як ми вже зазначали вище: ще в XIX ст. було зроблено спробу об’єднати різні 
локальні квазі-легенди, результати фантазійних пошуків місцевих краєзнавців 
воєдино, виклавши їх як свідчення «проходження» вигаданої ними великої місії на 
чолі з прп. Кукшею різними територіями. До створення цього міфічного шляху 
долучили наявні дані про давні дороги і водні шляхи пересування у землі в’ятичів. Так, 
ще Г. Пясецький вважав, що місія прп. Кукші з Чернігова рухалась через Брянськ і 
Карачев (Пясецкий, Никольский, 1889, 14). Нині цей шлях  змальовують так: з 
Чернігова по р. Десні, через Новогород-Сіверський і Трубчевськ. Далі вони, буцім, 
увійшли до землі в’ятичів поряд із Дебрянськом (Брянськом). Потім відбувся перехід 
до Карачева, після чого група досягла Оки, і нею попливла до Мценська (Ливцов 2013-
а). У наш час цей шлях ототожнили зі шляхом «крізь 
в’ятичі», яким свого часу пройшов Володимир Мономах 
(Карпов б. д., Преподобный Кукша). Цей шлях 
проходив через сіверські Путивль і Севськ. А далі йшов 
через Карачов, Серенськ, Лобинськ, Москву, і звідти — 
до Ростова (Карпов б. д. Преподобный Кукша). Словом, 
це був давній торговий шлях, і хоча є всі підстави 
вважати, що саме так міг вирушити прп. Кукша з 
Чернігова, та все інше, за деяким винятком, на які ми 
звернемо увагу далі, є абсолютно нічим не 
підтвердженими казками, та то казками, створеними у 
XIX ст. 

Брянськ 

колиці міста Дебрянськ (сучасний Брянськ) 
найбільш реально є територією, де могла 
ступати нога прп. Кукші. Це обумовлено як 
розташуванням доріг, так і тим, що 

Брянщина тоді була найбільш розвинутою частиною 
землі в’ятичів (Карпов б. д., Преподобный Кукша), а 
відтак — тут місіонери на той час вже могли отримати 
якусь підтримку. Однак, навіть тут не збереглося 
жодних давніх даних про прп. Кукшу. Натомість у 
XIX ст. було зроблено спробу пов’язати з ним глуху 
місцеву легенду про якогось «великого мужа» Куку. На сьогодні ця інтерпретація є 
майже однозначною (Ливцов 2013-а). До того ж, запис легенди ніколи й ніде не 
наводився. І от щодо цього писав Г. Пясецький: «У західних повітах Орловської 
губернії, звідки, ймовірно, почав свою проповідь преподобний Кукша, зберігається 
переказ про якогось незвичайного чоловіка Куку, перед яким разступались ліси і гори 
і який пересував річки й озера. Ім’я цього таємничого богатиря і самі його дії 
щонайліпше нагадують нам просвітителя в’ятичів. Щоправда, особистість Куки в 
народі уявляється якоюсь грізною і руйнівною; але чи не так саме і мали б дивитися 
затяті погани на християнського проповідника, який руйнував їхніх священних 
кумирів, знищував заповідні гаї, висушував заповідні озера?» (Пясецкий 1881, № 20, 
1153-1154). Отже, навіть цей один із прабатьків місцевих легенд усвідомлював умовність 
своєї інтерпретації. Насправді, якщо навіть йдеться про якусь реальну людину, а не 
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фантастичну істоту, то незрозуміло, хто це був, коли був і чи взагалі він був 
православним. 

Брянська легенда була першою не лише географічно, а й однією з перших 
перейшла в офіційне русло. 1903 р. мешканці Брянська, тоді центру повіту Орловської 
губернії, звернулися до Духовного собору Києво-Печерської лаври з проханням про 
набуття ікони з вкладенням часточки мощей прп. Кукші. Цю працю погодився 
профінансувати місцевий купець О. Н. Комаров. 23 серпня 1903 р. ікона відбула з 
депутацією до Брянська (Карпов б. д., Преподобный Кукша). Ця подія привернула 
увагу місцевих вірних. «Дорогою з Києва в Брянськ на залізничних станціях до образу 
св. Кукші прикладалися безліч вірних. Його доставили в Брянський Ново-
Покровський собор Брянського Преображенського Полікарпового монастиря. 
Іконографія походила від надгробної ікони преподобномученика, де він зображувався 
на повний ріст у чернечому вбранні. Ікона служила кришкою символічної раки 
святого у Брянському монастирському храмі. Ікону було втрачено у першій третині 
XX ст.» (Комова 2013, 16). 

Серенське городище 

е одним населеним пунктом, з яким можна пов’язати якщо не 
безпосередньо з прп. Кукшою, то з первинним впливом християнства на 
в’ятицьких теренах, є Серенське городище (нині село в Мещівському районі 
Калузької області). Перші археологічні дослідження тут було проведено ще 

1898 р., що відразу привернуло до нього увагу місцевих краєзнавців. Істинним батьком 
версії про проповідь тут прп. Кукші визнано В. Кашкарова у його праці «Очерки 
истории церкви в пределах нынешней Калужской епархии» (Метальникова 2013, 31). 
У монографії подано суттєву інформацію про історію в’ятичів (на рівні знань того 
часу), а також цікаві зауваження щодо розташування давніх городищ і святилищ, 
місцевих забобонів, що ґрунтуються на поганстві (Кашкаров 1903, 1-42). А далі ми 
знаходимо цікаве зауваження: «Пам’ять про цю подію, переживши століття, живе і 
понині у межах Калузької єпархії і народний переказ вказує навіть те саме місце, де 
було убито прп. Кукшу — це берег річки Серени біля Серенська, селище Мещівського 
повіту; тут колись ріс дрімучий Серенський ліс, що згадується в літописах під 
1238 роком» (Кашкаров 1903, 47). Більше інформації про цей переказ він не надає. 
2002 р. в Калузі було видано книгу О. Днєпровського і О. Урусова «Апостол земли 
вятичей», основою якої стала вищезгадана праця В. Кашкарова (Метальникова 2013, 
31). Це видання стало основою для всіх наступних публікацій і дій місцевого населення 
й можновладців щодо вшанування прп. Кукші в цьому регіоні. 

Незважаючи на відсутність прямих доказів, «серенська» версія місця проповіді 
прп. Кукші на сьогодні є найбільш визнаною поважними науковцями (Насонов 1951, 
65; Арциховский 1930, 160; Рапов 1998, 318). Річ у тім, що саме на Серенському городищі 
археологи знайшли вагомі сліди християнізації, до того ж датовані часом невдовзі по 
місії прп. Кукші. Всього тут виявлено чотири будівельних горизонти (Зайцева, 
Сарачева 2011, 35-37). До будівництва дитинця тут був невеликий цвинтар, який існував 
при храмі чи каплиці на місці майбутнього Серенська на початку XII ст.41 (Зайцева, 
Сарачева 2011, 37). Знайдені тут предмети можуть бути датовані кінцем XI — першою 
половиною XII ст. Технічно це могла бути й місія прп. Кукші. 

У Серенську знайдено незвичайно велику для землі в’ятичів кількість 
особистих християнських святинь: 20 натільних хрестів, 5 натільних іконок, 9 хрестів-
енколпіонів, а також 3 наперсні хрести (Зайцева, Сарачева 2011, 253-261). Серед знахідок 

 

41 Близько другої половини XII ст. тут було побудовано фортецю Серенськ. Верхній шар городища датується XIV—
XVII ст. (Зайцева, Сарачева 2011, 37). 

Щ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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також 30 фрагментів церковно-ужиткових речей (Зайцева, Сарачева 2011, 261) і 9 
книжкових застібок (Зайцева, Сарачева 2011, 261). Унікальною є знахідка хрестика з 
виїмчастою емаллю, протягом XI—XIII ст. їх виробляли у Києві. Більшість із них 
знайдено у Середньому Подніпров’ї. І лише деякі — у більш віддалених районах, серед 
яких і землі в’ятичів (Мальм 1968, 113). 

 
Християнські артефакти, знайдені на Серенському городищі 
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«Калузька версія», пов’язана із Серенськом, також отримала форму офіціозу. 
1913 р. у Калузі, як і у деяких інших місцях регіону відбулися святкування, присвячені 
прп. Кукші. Центром Калузького святкування став Богоявленський храм міста 
(Метальникова 2013, 30). Настоятелем храму з цього року був священник Іоанн 
Глаголєв. Саме він посприяв тому, аби наступного року до Калуги було привезено з 
Лаври ікону прп. Кукші з мощевиком (Метальникова 2013, 30). Отримання ікони стало 
можливим за сприяння преосв. Флавіана, митрополита Київського і Галицького, чому 
передувало тривале листування з Печерською обителлю. До Києва по ікону 
відправився сам о. Іоанн. Прибуття ікони стало важливою подією в житті міста, її 
помістили до вищезгаданого Благовіщенського храму. На жаль, її доля після 
жовтневого перевороту невідома (Метальникова 2013, 30-31). 

2013 р. в Калузі відбулися нові святкування. Було проведено спеціалізовану 
виставку і конференцію (Метальникова 2013, 31). 15 жовтня у місцевому Троїцькому 
кафедральному соборі відбувся молебень, до якого із Лаври було привезено ще одну 
часточку мощей святого. Привіз її прибічник В. Януковича М. Азаров (Метальникова 
2013, 31). 9 вересня 2014 р. біля цього храму 
відкрили пам’ятник святому роботи 
скульптора Олексія Леонова. 

6 вересня 2014 р. неподалік від 
Серенського городища в Мещівському 
районі Калузької області було освячено 
хрест преподобномученику. 

Місто Мценськ 

сторія «засвоєння» мешканцями 
Мценська ідеї про проповідь тут 
прп. Кукші відбувалась у 
декілька етапів, і хоча глибина її 

не сягає далі того ж XIX ст., та передумови 
для неї закладено трохи раніше. Також до 
його спадщини нині відносять цілу низку 
пам’яток, що пов’язані з християнською 
історієї Мценська. 

Зауважимо, що це місто 
вирізняється серед інших місцевостей 
регіону своєю реальною достатньо 
глибокою історією і тим, що з XII ст. життя 
у ньому ніколи не припинялося (Неделин 
2012, 88). Ще у ХІХ ст. почалися тут й 
археологічні дослідження. У районі 
Мценська під час будівництва залізниці було знайдено величезну кількість курганів, 
що відразу збудило інтерес до історії міста (Неделин 2012, 89). Г. Пясецький навіть 
припускав, що саме Мценськ був резиденцією князька Ходоти, убитого Володимиром 
Мономахом (Пясецкий 1883, № 19, 1214). 

Здавна головною святинею міста була дерев’яна різьблена ікона свт. Миколая 
Мирлікійського, яка належить до іконографічного типу Миколи Ратного, а також 
кам’яний хрест і деякі інші святині (не збереглися). На початку XIX ст. на високій горі, 
на місці найдавніших храмів та оборонних споруд для них було збудовано 
Миколаївський собор. 

 
Св. Миколай Мценський. Фото 
синодальної пори 

І 
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Мценськ неодноразово згадано у літописанні, однак своєї власної літописної 
традиції він не мав, а тому переважно всі повідомлення пов’язані або з подіями, 
безвідносними до власне історії міста, або з його пограбуваннями. Легендарна ж 
традиція цього краю частіше описує вчинки розбійників, ніж життя населених 
пунктів. Тому не дивно, що нижченаведена легенда стала надзвичайно вагомою для 
місцевої історії. 

Вперше вона відома з цікавої і вельми колоритної розповіді, опублікованої 
1825 р. у журналі «Отечественные записки» (див. її текст на стор. 918). Автором її був 
єпископ Орловський і Севський Гавриїл (Розанов) (26.01.1781—08.09.1858), визначний 
історик і археолог, зокрема, в майбутньому автор і співавтор робіт з історії Півдня 
України (написаних в часі свого перебування тут на різних єпархіях), засновник 
Херсонської семінарії. У бутність свою орловським єпископом протягом 1821—1828 рр. 
(до переведення в Україну), він, згідно зі своїм постійним інтересом до історії та 
археології місцевостей, куди приводила його доля, зацікавився також 
старожитностями у Мценську, які й описав у листі до журналу. Йшлося про знахідку 
старовинного колодязя у середині 1824 р. у Мценську під час прокладення дороги на 
гору до головного Миколаївського собору. 

Відомо, що тут свого часу, близько XVII ст. стояла дерев’яна оборонна вежа, до 
якої й належав колодязь (Леонид (Кавелин) 1845, 29, прим. 23). На ній висів великий 
вестовий дзвін. Дзвін цей було знайдено неушкодженим на дзвіниці Миколаївського 
собору. Напис на ньому датовано 1660 р. 

Проте найцікавішим в описі преосв. Гавриїла є виклад легенди про хрещення 
Мценська 1415 р. та знайдення принагідно до цього кам’яного хреста і різьбленого 
образа свт. Миколая  

Мирлікійського. Дослідники неодноразво порушували питання: яке джерело 
використав єпископ Гавриїл у написанні цього тексту. Чи це був якийсь писаний 
документ, чи тільки спогади про нього. Цілком можливо, що це був документ, 
описаний Леонідом (Кавеліним) (Леонид (Кавелин) 1845, 29, прим. 23). 

Зв’язок цих святинь із прп. Кукшею почали вбачати лише у кінці XIX—XXI ст. 
Для пролиття світла на історію формування цієї легенди звернемося до деяких даних 
з історії міста, їхньої вірогідності та трансформації 

Вдруге текст, 
присвячений «легенді 
1415 року» було 
опубліковано 1833 р. у 
«Русской вивлиофике», 
яку видавав М. Полевий 
(див. на стор. 921). 
Автором публікації був 
палеограф із Тули 
І. П. Сахаров (Антонова, 
Комова 2015, 97). Згідно з 
припискою, документ 
походив «со свитка, 
хранящагося въ городѣ 
Мценскѣ, въ Соборной 
Николаевской церкви». 
Чи існував у той час 
документ на папері — невідомо. 

 
Миколаївський собор у Мценську. Малюнок XIX ст. 
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Перше, що впадає в очі у прочитанні цієї пам’ятки — незбіг у хронології. У 
заголовку зазначено 1415 р., а у самому документі — 1445-ий. Ще Є. Голубинський 
пояснював зміну дати, поміченою авторами публікації невідповідністю. Річ у тім, що у 
часі вказаної у тексті дати Московським великим князем був Василь Васильович 
Темний. Василій Дмитрович помер 1425 р., а митрополит Фотій — 1431 р. 
(Голубинский, 1900, 208, прим. 1). Отже, видавці «підправили» дату у заголовку 
(Савосичев 2013, 5). Проте і ця «нова» дата виявилась абсолютно невірогідною, 
оскільки в цей час Мценськ був під владою Литви, і будь-який подібний захід 
сприйнявся б Вітовтом як розв’язання нової війни, що Московія на той час не могла 
собі дозволити (Неделин 2012, 95-96; Рапов 1998, 318). В. Нєдєлін вважає аргументом 
проти автентичності повідомлення також відсутність даних про подібну акцію у 
літописанні (Неделин 2012, 95-96), що, втім, не є повністю однозначним, оскільки 
літописання в Москві на той час не велося, і нам невідомі критерії, за яким додавалися 
дані до митрополичого літописання. 

А. Савосічев звернув також увагу на використання в документі подвійної дати 
(від Р.Х. та від Ств.С.), поява чого для цієї місцевості була, вірогідною, вже після 
засвоєння такої нумерації на початку українського культурного впливу, у XVIII ст. 
Тому, на його думку, в основу запису могли увійти певні реальні події з усних переказів 
і тому може бути обмежено достовірним (Савосичев 2013, 5). Власне, зважаючи, що до 
початку XVI ст. Мценськ був під владою Литви, поява подвійної дати, характерної для 
української та білоруської традиції є цілком вірогідною і для більш раннього часу. 
Втім, це спростовує вповні правильний скепсис стосовно оригінальності відомого 
запису42. Це питання має два спрямування: про автентичність документа, зокрема 
опублікованого 1833 р. та наступних його варіацій, і питання про реальність самої 
події, що сталась 1415 чи 1445 р. 

У середині XIX ст. у храмі вже існувала спеціальна плита із записом легенди, 
яку описав І. Афремов у своїй монографії, присвяченій історії Тульської губернії, 
виданій 1850 р. (Афремов 1850, 42-43, прим. 31). На підставі цього запису є не надто 
обґрунтоване припущення, що вже перша публікація походила із зазначеного напису, 
а не якогось давнього документа. Адже подібні написи поряд із іконами XVIII ст. були, 
зокрема, популярні у храмах Верхньоокського регіону (Антонова, Комова 2015, 97; 
Комова 2016, 83). На жаль, цей висновок не є доказовим, плита цілком могла бути 
зроблена вже після публікації матеріалу у XIX ст. 

Ми дещо виокремлюємо питання історії мценських святинь, оскільки навіть на 
перший погляд їхній зв’язок із «легендою 1415 року» виглядає пізньою вставкою. 
Щоправда, ми не можемо забувати, що у згаданій інформації головною темою є 
святині, а не хрещення. Тому «легенду» не завжди можна розглядати, як відрубну 
частину. 

М. Антонова і М. Комова провели цікавий філологічний аналіз тексту, 
опублікованого 1833 р.: «Правильно побудований виклад вказує на автора, який 
володів правилами наукової риторики. Тексту надано риторичну завершеність. 
Виклад починається з правління великих князів “в пределех, градех и во всех весех”, 
просвіщали всіх вірою Христа; а завершується повчанням і поклонінням всіх, хто живе 
в тій землі, чудотворній іконі Миколая і будівництвом церкви-релікварію. Якщо 
вилучити посилання на близькість текстів літописів, функціонально-жанровий текст 
“Сказання” схожий на форму “мови”, “послання” чи “пастирського слова”, на 

 

42 Деякі інші дослідники також ставили під сумнів повідомлення, наявне у вищезгаданому документі, але не на 
підставі якогось аналізу історичних фактів чи навіть внутрішнього аналізу документа, а лише тому, що йдеться 
про дуже пізню дату і хрещення під тиском зброї (Иерофей 1900, 8; Рапов 1998, 318). 
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вшанування конкретного свята (“десята неділя по Пасці”), або події чудотворення, або 
набуття реліквії, не обов’язково в XV ст. (а наприклад, відновлення вшанування 
Миколи Мценського і відкриття джерела біля гори Самород у 1824 р). Сказання 
імперсональне; розкривається як довершений історичний факт, який не потребує 
доказів і коментарів...» Автори також зазначили, що текст свідчить про написання в 
часі українського впливу: «в цілому відповідає стилю пам’яток Нового часу (з пізнього 
XVII ст.) з їхньою характерною лексикою і граматикою». І зрештою, доходять 
висновку: «Чи міг існувати текст Мценського «Сказання» до Смутного часу, потім бути 
надовго забутим і відновленим у XVIII—XIX ст. за усними спогадами, нині з’ясувати 
не можна. Його оригінал і автентичні списки не збереглися ні у відомих літописах, ні 
у народній літературі. Основну інформацію ми черпаємо з усної традиції, що склалася 
в XIX ст., у зв’язку зі знайденням джерела на горі Самород. Найбільш ймовірно, що в 
основу «Сказання» лягла архаїзована переробка «Листа преосвященного Гавриїла», 
надрукованого у 1825 р. в «Отечественных записках», до якого увійшло зображення 
хрещення мецнян і набуття різьбленого образа свт. Миколая. Тому говорити про 
збереження єдиного фрагмента літопису, який не дійшов до нашого часу і фіксує 
середньовічну подію у Мценську, не можна. Тут може йтися про стилізацію під 
середньовічний літописний текст початку XV ст., оформлену значно пізніше і 
відредаговану на основі усних оповідань прихожан-старожилів і з застосуванням 
сучасних знань з давньоруської граматики. Авторами нового тексту могли виявитися 
священнослужителі, які прекрасно володіли церковнослов’янською мовою і 
прийомами риторики» (Антонова, Комова 2015, 98). 

Такий аналіз є дуже цікавим і однозначно доводить пізнє походження наявного 
тексту. Отже, М. Комова стверджує, що переказ було оформлено лише після 1825 р., і 
саме з нього й зроблено копію для публікації 1833 р., джерелом якої визначено 
«звиток». Як зазначає автор статті, публікатор І. П. Сахаров не вказує, чи бачив він 
взагалі той оригінал (Комова 2016, 83). 

На нашу думку, наявність точних дат (навіть якщо вони неправильні) свідчить 
про існування писаного першоджерела. Навіть якщо протограф було створено 
приблизно після XVII ст., та в його основу було покладено певні давні документи, що, 
зрештою, визнає і М. Комова (Комова 2016, 83-84). 

Безумовно, сама легенда не виникла б, якби пізнє хрещення цієї місцевості, 
особливо у селах, не було дійсною реальністю. І саме тому, а не через довіру до самого 
тексту, цю інформацію сприймали (Беспалов 2009, 28) і до сьогодні як історичну. 
Однак, нагадаємо ще раз, йдеться про збереження поганства у сільських, особливо, 
віддалених місцевостях. Що стосується Мценська, то як одне з чільних прикордонних 
міст Литовсько-Руської держави, маючи православних намісників, починаючи з 
княжої доби, безперечно було осередком християнства. 

Вірогідно, у появі цієї легенди можна вбачати такий собі прийом 
середньовічної «гібридної війни», який вела Московія стосовно прикордонних міст. 
Як відомо, Мценськ перебував у складі Литовсько-Руської держави до 1505 р., коли був 
загарбаний московітами. Татарсько-московські напади на місто відбувалися також 
1430 і 1454 р. (Леонид (Кавелин) 1845, 25-26). 1401 р. рязанський князь Олег, 
скориставшись поразкою Вітовта при Ворсклі, захопив Смоленськ і мав намір напасти 
на Брянськ. Був розбитий на голову. Однак, з тих пір рязанці мстилися Литві 
постійними нападами на Мценськ. 1456 р. вони весною, напередодні «Николина дня» 
напали на місто, палили, грабували, захоплювали людей у полон (Пясецкий 1883, № 23, 
1477). 1491 р. московська орда під проводом воєводи Федора Телепня Оболенського 
захопила Мценськ, пограбувала його і повела до Москви полон (Пясецкий 1883, № 23, 
1478-1479). XV ст. в історії міста було настільки кривавим, що не можемо відхилити й 
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існування якогось нападу 1445 чи навіть 1415 р., або перенесення до них інформації з 
іншої дати. 

Що ж до інформації про грамоту зі згадкою московського князя і митрополита 
Фотія, то вона могла походити від реальної грамоти цього архієрея, і бути пов’язана з 
історією відділення Московської митрополії від митрополії Київської і всієї Русі. 
Литовські князі неодноразово вимагали цього, зауважуючи, що перебування 
митрополитів у Москві приводить до зубожіння Церкви (АЗР 1846, 37). Ситуація43 
особливо загострилась після переїзду до Москви митрополита Кипріяна, який за 
життя двічі зневажив довіру до нього пастви Литовсько-Руської держави та свій 
митрополичий стіл, переїхавши за першої можливості до Москви, причому, як видно, 
не без прихопленого маєтку та святинь44. Після смерті Кипріяна у Константинополі, 
незважаючи на протести православних Литовсько-Руської держави, в черговий раз 
висвятили не місцевого обранця, а грека Фотія, і знову на єдину митрополію (АЗР 1846, 
36). Ця подія, яка сталась 1408 р., була фактично передостанньою спробою Вселенської 
патріархії зберегти цілісність Київської митрополії. 1 вересня 1409 р. новий 
предстоятель Церкви прибув до Києва, і був прийнятий Вітовтом але під зобов’язання 
перебувати у Києві (АЗР 1846, 36; Власовський 1998, 112; Памятники древнерусского 
канонического права 1908, 310-311). Наразі, пробувши в Києві всього сім місяців 
(Рыбинский 1891, 130), 22 березня 1410 р. Фотій відправився до Москви, де, також не без 
ускладнень, утвердився на митрополії. Вітовт зазначав: «и онъ туто, на Кіеву, въ насъ 
не живалъ, но болши пусто учинилъ» (АЗР 1846, 36). На цьому терпіння православних 
митрополії Київської і всієї Русі та князя Вітовта урвалося і Фотія позбавили Київської 
митрополії спільним собором українсько-білорусько-литовських владик і Вітовтом з 
православними князями (АЗР 1846, 33, 36), про що йому було послано спеціальну 
грамоту (Памятники древнерусского канонического права 1908, 307-310; АЗР 1846, 33). 
Слідом за ним із Києва вигнали митрополичого намісника і найближчих чиновників. 
Спроба Фотія все ж прибути до своїх «литовських» єпархій закінчилась його 
інтернуванням та висилкою. Кандидатом, висунутим Вітовтом та єпископатом на 
митрополію Київську і всієї Русі став болгарин із Тирнова, рідний племінник 
митрополита Кипріяна Григорій Цамблак. Є всі підстави вважати, що вже у 1415—
1416 рр. він отримав канонічне поставлення з Константинополя (Жиленко 2005, 194-
196), очевидно, оплачене поставками до Греції українського зерна 45 . Фактично 
юрисдикція Фотія над митрополією Київською і всієї Русі закінчилась, і він зумів її 
поновити лише після преставлення митрополита Григорія в кінці 1419 чи на початку 
1420 р. Після цього він до самої смерті 1 чи 2 липня 1431 р. майже щорічно бував на 
території Литовсько-Руської держави. 

В часі свого вигнання з Київської митрополії Фотій почав писати послання, як 
от не виправдану канонічним правом і елементарною пристойністю епістолію до 
самого митрополита Григорія (Памятники древнерусского канонического права 1908, 
326-327). Існують також три послання, адресовані у Печерський монастир, які дійшли 
до нашого часу в єдиному списку — Збірнику Ярославського архієрейського дому 

 

43  Докладніше про цю ситуацію і роль в ній Києво-Печерської лаври див. у нашому дослідженні «Святиня» 
(Жиленко 2005, 191-196). 
44 В окружній грамоті великого князя Олександра-Вітовта, написаній після 15 листопада 1415 р. погляд на це 
православних Русі і їхнього князя висвітлено надзвичайно чітко та об’ємно: «Про то, што разсмотрѣли есмо 
издавна, што жъ митропольи Кіевскоѣ церковь не строится, но скудѣетъ: митрополитовъ колко было за нашю 
память? церкви не строили, какъ было издавна: но колко церковныхъ приходовъ, поемлючи, на иная мѣста 
носили и давали!» (АЗР 1846, 35). Далі князь перераховує святині, вивезені митрополитами з Русі (АЗР 1846, 35-
36). 
45 «Въ сие лѣто посла царъ Греческий и патриархи послы ко Ягеллови, королю Полскому, прося его, да посылаетъ 
жита и пшеницу в землю Греческую, понеже Турки отвсюду ету землю поплѣниша и Фракию уже огнемъ и мечем 
погубиша. Ягело же повелѣ возити вся, яже на пищу, ку морю, идеже нынѣ есть Очаковъ, понеже в то время 
Очаковъ под властию полскою бѣ» (Густынская летопись 2003, 133). 
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XV ст., та фрагментарно — у деяких непечерських списках Печерського патерика. Так, 
знаходимо одне з них серед інших приписок до одного з типів Основної редакції 
(за типологізацію Л. Ольшевської) (Древнерусские патерики 1999, 261, 284). 
П. Клепатський датував написання цих творів часом відвідання Фотієм Києва 1412 і 
1419 рр. (по одному) (Клепатский 1912, 153), втім без обґрунтування цього припущення. 
Однак, надзвичайно низьким є рівень інформативності цих послань, в яких відсутнє 
навіть ім’я архімандрита. Нема тут і змісту, пов’язаного із якимись реальними подіями 
чи чинниками, актуальними для життя печерян. На підставі цього ми припустили, що 
послання написані в часі вигнання Фотія з митрополії, і написане не для духовних 
настанов печерян, а як своєрідне нагадування про своє існування, про те, що він досі 
вважає Київ підвладним собі (Жиленко 2005, 196-199). 

Можна наразі припустити, що написання подібних послань на територію 
Литовсько-Руської держави стало певною хворобливою потребою Фотія. Він 
використовував мінімальну наявну у нього інформацію про ту чи іншу місцевість. А що 
ще можна було закинути колишній території в’ятичів, як не засилля поганства? Про 
зміст цієї грамоти ми можемо лише здогадуватися. Звичайно, вона не могла 
датуватися 1445 р., це, дійсно, могло статися між 1415 і 1420 рр. Оригінал грамоти міг 
згоріти під час пожежі 1757 р. П’ятницької церкви у Мценську. Після подібних пожеж 
бібліотекарі часто записували щось із прочитаного по пам’яті. Зокрема, відомі такі 
поновлення Лаврського Пом’яника 46  й опису знайдення свт. Петром Могилою 
останків рівноапостольного князя Володимира (Жиленко 2003). Цілком імовірно, що 
внаслідок такої спроби могла відбутися певна трансформація воєдино дат і подій. 

Вищенаведені висновки перегукуються із версією, висунутою останнім часом 
Р. Беспаловим. Зокрема, він помітив, що 1415 р., на десятому тижні після Великодня, 
у п’ятницю 7 червня відбулося сонячне затемнення 47 . Це вповні пояснює¸ звідки 
взагалі взявся 1415 р. у пам’яті мешканців Мценська. Що ж до самого походу, то його 
він теж визнає реальною виправою московського уряду за підтримки Фотія з метою 
виведення Мценська з-під влади нового київського митрополита. Отже, йшлося не 
про хрещення, а про захоплення Московією певної території. Завдяки «вчасному» 
сонячному затемненню ця виправа була успішною (Беспалов 2009, 30). Він припускав: 
«Можливо, Сказання було записано за життя очевидців, які пам’ятали про унікальну 
подію, що сталася 7 червня 1415 року — сонячне затемнення. Ймовірно, воно має не 
мценське походження, так чи інакше, у ньому яскраво виражена можайська 
спрямованість. Так, разом з «правящу скіпетри» Василем Дмитровичем названий 
лише один його брат — Андрій Дмитрович Можайський, який, до речі, виступав з 
титулом “великого князя”. Ця традиція титулування князів Можайського дому 
застосовувалася виключно в межах їхніх власних наділів. Початкова фраза Сказання 
складена у звичайній формі датуючих записів, яка використовувала в церковних 
книгах. Вона явно вказує на те, в чиїй землі складалася. Цікаво, що в поході 
можайських військ згадано набуття різьбленого образа свт. Миколая, подібного до 
того, який пізніше в Російській державі став відомий як “Нікола Можайський”. 

 

46 Тут читаємо: «и# начахҶұ вписовати и#мена в сію книгу. прэсш7нны< а3рхіе1пкcпъ. и3 бл7говэрны< кн7зеи. и3 бл7гочестівы< кн7гнь, и3 
честнэиши< сщ7ннҶи3ноковъ, и3 бл7говины< иноковь, и3 вс<э православны< хрcтіанъ. которіи же преже сего ѻписовалисz Ӄ пръвыи 
поминникь, и3звэстно вэдӅше што• пръвыи Ӄписъ и3 згорэлъ. плэненіемъ киевьскыұ безбожнаго цр7z. менкирэа и3 съ погаными 
а3гарzны. тогда и3 сію бжcтвенӅю цр7квь Ҷ3пӅстиша, и3 всz ст7ыz книгы. и3 иконы пожгоша. мы• по дн7ехъ нэколикы<. и3зъ ихъ 
поганьства. и3зшеdше. и3 пакы начахҶұ и3мена писати.и3хже исперва написаны быша». Рукопис зберігається у відділі рідкісних 

та стародрукованих книг Національної історичної бібліотеки України. 
47 «Toгo ж(е) лѣта июня 7 въ час 4 дни тма быс(ть) по всеи земли, и с(о)лнцѣ померьчеъ, яко ж(е) в распятии 
Х(ристо)вѣ, и звѣзды явишася, и заря явис(я) утрѣняя и вечерняя, и паки по единемы ч(а)сѣ г(оспод)ь б(ог)ъ дасть 
просвѣщѣние всему миру» (Софийская вторая летопись 2001, 41). 
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Джерело його запозичення не очевидне. У православ’ї різьблені з дерева образи не 
застосовували, іноді навіть сприймали як ідолів і для прийняття Православною 
Церквою нарівні з писаними іконами вимагали особливого освячення. Але вони були 
поширені в західному християнстві, відомі випадки їхнього проникнення в Русь з 
Європи і подальшого використання в Православ’ї. Тому вповні вірогідно, що різьблена 
ікона вже була в Мценську, принесена туди намісниками Вітовта, а потім її аналог 
з’явився в Можайську. Надалі, по суті, «Сказання» було виправданням перед 
ієрархами православної церкви, що пояснює історію і підстави вшанування 
різьбленого образа Миколая Чудотворця» (Беспалов 2009, 31-32). 

З тими самими подіями відділення Московської митрополії від Київської 
пов’язує появу легенди і М. Комова. На її думку, у легенді відобразився рух 
московського мирського і церковного посольств до Литви (внаслідок Фотія 
депортували з наших теренів) (Комова 2016, 87). 

Слід зауважити, що вищенаведені теорії, як і інші аргументи, висвітлені 
різними дослідниками, є більш чи менш вірогідними. Річ у тім, що обмеженість 
інформації залишає занадто великий простір стосовно різноманітних припущень. 
Нереальною насправді здається лише одна версія: що Мценськ, буцімто, був хрещений 
1415 р. 

Як ми вже згадували вище, головною інформацією в «легенді 1415 року» є не 
саме сумнівне хрещення, а перша згадка про обретіння різьбленого дерев’яного 
зображення свт. Миколая Мирлікійського та інших святинь Мценська (Попов 1870, 
656-657). 

Внаслідок надзвичайного поширення вшанування свт. Миколая 
Мирлікійського у православному світі, його зображення поділяються на різні 
іконографічні типи. У Візантії склалась традиція зображувати його в омофорі з 
Євангелієм у лівій руці й благословляючого правою. Образи ці були різного 
розміру — аж до повноростових. Такими є, зокрема, мозаїчне зображення 
свт. Миколая у Софії Київській та ікона Миколи Мокрого з цого храму. Таким самим 
було поясне зображення Миколи Дворищенського та інших чудотворних ікон, 
вшанування яких у храмах та під час хресних ходів набуло великого поширення у 
пізніші віки у Новгородсько-Псковській землі (Романов 2009, 27). З 1225 р. веде свою 
історію рязанський за походженням іконографічний тип Миколи Зарайського з 
Євангелієм і піднятими для благословння руками (Романов 2009, 26). Згідно з 
легендою, з 1389 р. веде свою історію зображення Миколи Можайського (Миколи 
Ратного). 

Микола Мценський та пов’язані з ним святині здавна містилися у храмі на горі 
Самород, де в давнину, за литовської влади і пізніше, було й місцеве укріплення. У 
цьому укріпленні була дерев’яна церква Параскеви П’ятниці. Протягом 1672—1681 рр. 
збудували великий Миколаївський кам’яний собор. 1748 р. у місті сталася пожежа 
(Фирсов 1915, 630), а 1757 р. Миколаївський собор з навколишніми будівлями та рештки 
укріплення з церквою Параскеви згоріли вщент. Їхні рештки було розібрано (Алехина 
2015). І уже 1810 р. тут заклали новий Миколаївський собор між старим собором і 
місцем, де колись була церква Параскеви. 1837 р. завершено будівництво теплої 
трапезної з двома престолами — свт. Афанасія Александрійського і Параскеви 
П’ятниці (Алехина 2015). 

На сьогодні мценські святині втрачено, і відомі лише в описах і не дуже якісних 
зображеннях. Наведемо один із найбільш повних описів: «Образ цей вже одним своїм 
виглядом надзвичайно сильно і незабутньо вражає православного прочанина. Він не 
написаний на дошці або полотні, як інші св. ікони, але вирізаний або висічений із 
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дерева і зображає архієрея Божого в повному святительском вбранні, що стоїть на 
орлеці, з мечем у правій руці і з ковчегом для Святих Дарів у лівій. Зображення 
св. Миколая Чудотворця вбрано в цінну срібну з позолотою ризу, прикрашену 
дорогоцінним камінням та численними підвісками, які зображують то око, то руку чи 
ногу — хворі і зцілені Угодником Божим частини тіл вдячних жертводавців. У літню 
пору чудотворну ікону поміщають на правому боці головного іконостаса у нинішній 
церкві, а на зиму урочисто переносять у теплу трапезну церкву і ставлять перед аркою, 
що віддаляє її від нинішньої. Над образом влаштовано чудову сінь, зі сторін його 
осіняють оксамитові, шиті золотом завіси, перед ним горить безліч невгасимих 
лампад» (Адамов 1915, 454-455). І далі: «Після богослужіння з Вівтаря для побожного 
цілування до прочан виносять митру і ковчег, що належали раніше до чудотворної 
ікони, а нині замінені на ній срібно-визолоченими» (Адамов 1915, 454-455). Крім цього 
образу в соборі була також його копія, яку впродовж XIX ст. використовували у 
процесіях (Адамов 1915, 452-453). 

Однак, найцікавіше, що цим перелік мценських святинь не обмежується. 
«Інша святиня Миколаївського собору — великий, в зріст людини, висічений з 

каменю восьмикутний хрест Господній, розміщується на лівому боці головного 
іконостаса. Він також обкладений срібною ризою і освітлюється безперервним сяйвом 
невгасимих лампад» (Адамов 1915, 454-455). Й інший опис: «Хрест Господній, 
знайдений в Мценську разом з образом Св. Миколая Чудотворця по прийнятті 
жителями Мценска святого Хрещення, в 1415-му році. В оповіді про явлення цієї ікони, 
про хрест йдеться так: “и обрѣтоша крестъ Господень, яко камень изсѣченъ”. 
Народний переказ так роз’яснює цю подію: “Явлення в Мценську ікони святителя 
Миколая було на великому камені, що мав зображення хреста, біля підніжжя гори, 
недалеко від того місця нагорного, де була побудована і, час від часу, поновлювана 
дерев’яна церква в ім’я Святої Мучениці Параскеви. ... З цього каменю створено хрест 
в міру явленої ікони”. Тепер хрест цей міститься в Мценському Миколаївському 
соборі, з лівого боку головного іконостаса, і благоговійно шанується прочанами» 
(Попов 1870, 660-661). 

Також до місцевих святинь відносили: «Дерев’яний меч, знайдений в Мценську 
разом з іконою свт. Миколая і був у правій його руці. Нині хрест цей зберігається 
окремо в ризниці Мценського Миколаївського собору. Дерев’яний ковчег, в якому 
містилися часточки животворних Христових Таїнств, знайдений у лівій руці явленого 
образа свт. Миколая в Мценску. Він зберігається в соборній ризниці» (Попов 1870, 
660-661). 

І, нарешті, т. зв. «Соборный тайник» 48 , тобто, джерело, знайдене в горі. 
Є прекрасний опис цієї каплички початку XX ст.: «Біля підніжжя пагорба, на самому 
березі Зуші, улаштовано каплицю. Я під’їжджав до неї з південного боку і про 
існування її тут дізнався лише тому, що переді мною раптом виріс поважний 
сивочолий сторож. Каплиця-печера наполовину заглиблена в надри кам’яного 
пагорба. Декілька сходинок ведуть до неї. Каплиця невелика, дощата підлога в ній під 
час ходіння трохи тремтить; стеля склепінчаста, з рейками. Стіни прикрашені 
іконами, перед кожною з яких жевріє лампада. Посередині стоїть велика металева 
посудина, увінчана хрестом, до неї проведено воду з джерела, яке витікає з глибини 
пагорба. Сторож, попередньо сполоснувши склянку, налив у неї води з посудини: вода 
була чиста, холодна, смачна. Каплиця досить темна, її освітлює лише світло, що падає 
з вхідних дверей, і мерехтливі вогники лампад» (Фирсов 1915, 634). 

 

48 Джерело мало назву Соборного (Комова 2016, 84-85). 
 



 

 

62 
 

Наявність у ікони Миколи Мценського вотів вказує на тривалий час 
вшанування, що сягає литовського періоду. Однак, деякі дослідники не готові вважати 
відомі у XIX ст. святині за такі давні. Так, В. Нєдєлін датує його не до XV, а XVII ст. 
«У другій половині XVII ст. Богдан Давидович Протасьєв подарував Мценському 
Микільському собору дерев’яний різьблений образ свт. Миколая Чудотворця роботи 
“черкаських” (українських – І. Ж.) майстрів, тоді-то, імовірно, і було складено 
“Сказання...” про його чудесне явлення, яке з часом стали розглядати як історичний 
факт і потрапило навіть у сучасні навчальні посібники з краєзнавства. Втім, камінь у 
вигляді хреста, на якому чудотворний образ свт. Миколая, за переказами, приплив у 
Мценськ, цілком ймовірно, набагато старший за нього і, можливо, дійсно, пам’ятав ще 
язичницькі часи. Можна вважати, що він був священним каменем у язичників — 
в’ятичів, а після прийняття ними хрещення, але не в 1415 р., а в ХІ—ХІІ ст., його 
обтесали у вигляді хреста, перетворивши так на християнську святиню. Подібне було 
можливо: наприклад, у Білорусі ще на початку XX ст. трапляються т. зв. “Борисові 
камені” величезні валуни з висіченими на них, за переказами, князем Борисом 
православними хрестами» (Неделин 2012, 95-96). 

М. Комова ставить під сумнів збереженість цього образа після пожежі 1757 р. 
у П’ятницькій церкві (Комова 2016, 82). На цю думку її наштовхнуло те, що крім цілої 
ікони, що належала до іконографічного типу Миколи Ратного, у храмі окремо 
зберігалися також вже згаданий вище дерев’яний меч і «ковчег» (Барійська базиліка 
в руках образа тут асоціювалась як дарохранильниця): «Меч і ковчег, як окремі деталі 
стародавньої статуї, зберігалися у XIX ст. окремо, тож можна визначити, що ці 
деталі — єдине, що залишилося від стародавньої статуї, а в іконостасі зберігалася 
пізня Процесійна копія скульптури (саме з Нікольського собору у Мценску походить 
дерев’яна статуя Миколи Ратного, XVIII ст., ОКМ». (Комова 2016, 84-85). 

Мценським святиням присвячено чималу історіографію. Проте ми 
обмежимося загальним оглядом проблеми і теоріями про зв’язок їх із прп. Кукшею. 
Бажання розширити мінімальні дані про Миколу Мценського та інші святині 
посприяли тому, що церковні священнослужителі Миколаївського собору стали 
першими краєзнавцями у цій місцевості. Так, протоієрей Миколаївського собору Ілля 
Соколов 1858 р. опублікував брошуру, присвячену історії ікони. 1895 р. вона була 
перевидана49 (Алехина 2015). Наразі у його писаннях згадана вище «легенда 1415 року» 
вже має назву «Сказания о явлении чудотворной иконы святителя и чудотворца 
Николая во граде Мценске». У тексті з’являється ім’я священника Іоанна, який хрестив 
мценян 50  (Комова 2016, 84-85). О. Ілля також спробував зв’язати події 1415 р. зі 
знайденням 1824 р. давнього колодязя Мценського кремля. За його даними, колодязь 
датовано XVII ст. (Комова 2016, 84-85). У публікації о. Іллі також вперше з’являється 
народна версія легенди про явлення ікони Миколи Мценського: «Переказ же 
народний так роз’яснює подію: явлення у Мценську ікони святителя Миколая було на 
великому камені, що мав обрис хреста, біля підніжжя гори, недалеко від того місця 
нагорного, де було побудовано і час від часу поновлювано дерев’яну церкву в ім’я 
Святої Мучениці Параскеви. Давня та церква в 1757 р. згоріла з усім начинням і 
документами про чудотворіння при іконі... Нині біля того місця існує великий 

 

49 На жаль, нам не вдалося ознайомитися з цими виданнями, тому можемо висловлювати міркування про них 
лише за публікаціями інших авторів. 
50 Порівн. лаврську традицію, яка вважає християнським іменем прп. Кукші Іоанн (див. стор. 68). Складно сказати, 
чи пов’язана поява цього імені з лаврським впливом, хоча це вповні можливо. 
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кам’яний Миколаївський собор. Зі згаданого каменю утворений, за переказом, хрест в 
міру явленої ікони». 

Отже, вже публікація 1858 р. відображає наявний матеріал із новими 
«подробицями» (Комова 2016, 84-85). У подальшому процес додавання таких 
«подробиць» тривав аж до початку XXI ст. 

1881 р. визначний краєзнавець Г. Пясецький на кошти старости 
Миколаївського собору Йони Шарапова видав книжку «Сказание о явлении 
чудотворного образа Святителя Христова Николая в связи с успехами христианства 
в г. Мценске» (Алехина 2015). Нам не вдалося ознайомитися з цим виданням, але 
вдалося проаналізувати інше видання, опубліковане цим автором приблизно в цей 
час — «Очерки религиозно-нравственного состояния Орловского края». 
В останньому виданні знаходимо таку цікаву теорію, як походження кам’яного хреста 
із поганського вівтаря чи каменя-ідола (Пясецкий 1880, № 3, 158), пізніше ретельно 
деталізовану В. Нєдєліним (Неделин 2012, 95-96). 

У цьому виданні знаходимо також цитату, яка підштовхнула до всіх наступних 
квазі-побудов: «Якщо ж мешканці Мценска так довго бунтувалися в язичництві, то 
зрозуміло, з якою люттю вони мали поставитися до проповіді св. Кукші в їхній землі, 
і особливо, коли він з’явився в їхньому рідному місті, увінчаний вже лаврами 
християнської перемоги над язичництвом!» (Пясецкий 1883, № 19, 1214-1215). 

Другу половину XIX ст. у Мценську, як і скрізь у Російській імперії, було 
позначено розвитком інтересу до місцевої історії. Рівень професійної історичної та 
церковно-історичної науки тоді вже був досить високим, велося дослідження і 
видання літописів, отже краєзнавці різних міст мали що запозичити, і щедро додавали 
до того місцеві документи й перекази, не завжди розрізняючи факти й легенди. Якщо 
схоже  було характерним в певний період навіть для Києва, то що вже говорити про 
маленькі містечка на периферії імперії. 

У Мценську початок активного розвитку краєзнавства безпосередньо пов’язано 
із іменем прп. Кукші. 1872 р. новопризначений благочинний церков Мценська 
І. Попов звернув увагу на занедбану кам’яну церкву на кладовищі біля Стрілецької 
слободи. Розвиток міста позбавив її приходу, а, відтак, і матеріальної підтримки. 
Зусиллями І. Попова 28 лютого 1876 р. при цій церкві було створено «Братство 
священномученика Кукші», першим головою якого став лікар М. В. Уточкін. Навколо 
цієї групи та місцевої Археографічної комісії згуртувалася ціла плеяда шанувальників 
старовини і почасти професійних істориків. Традиційно для подібних організацій 
1894 р. вони навіть відправили до синоду депутацію з проханням про перенесення до 
цієї церкви мощей прп. Кукші з Києва. Отримавши закономірну відмову, проте знову 
ж таки, традиційно замовили у Лаврі велику ікону святого з проханням помістити в 
неї часточки його мощей (Ливцов 2013, 128). 

Зі змісту нинішніх публікацій не зрозуміло, що сталося далі, але можна 
припустити, що ініціативу у Мценська перехопив тодішній центр губернії. 25 серпня 
1895 р. Ікону було привезено до Орла, де 1900 р. місцевий церковно-археологічний 
комітет теж взяв собі за небесного покровителя прп. Кукшу. Звідси (як і з Мценська) 
неодноразово зверталися до синоду з вимогами про перенесення мощей до Орла. 
Нині є така інформація, що ікона всеж потрапила до Мценська ще 1895 р. Її було 
втрачено в часі комуністичних репресій (Комова 2013, 15). 

В Орловській єпархії було введено день пам’яті святого, тож у серпні 1913 р. 
урочисто відсвяткували т. зв. «800-річчя з дня кончини Кукші». 
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З’явившись без будь-якої реально збереженої традиції, але вповні закономірно, 
вшанування прп. Кукші дало серед іншого новий поштовх до історичних чи 
легендарно-фантастичних студій як у самому Мценську, так і у всій Орловській 
губернії. Першим істориком Орла краєзнавці вважають місцевого крамаря Дмитра 
Басова, який 1837 р. створив рукописну «Історию города Орла». Пізніше його 
роботами скористалися краєзнавці і, зокрема, найбільш відомий із них Гаврило 
Михайлович Пясецький. 

У повторній публікації згаданої вище книги Іллі Соколова (1881 р.), було додано 
багато «нових фактів», можливо, похідних від іншого автора Леоніда (Кавеліна). 
Зокрема, виклад «поглиблено» до XII ст. Оповідь починається з історії хрещення 
в’ятичів загалом. Переповівши патерикову інформацію про прп. Кукшу, книга 
доповнює його інформацією про проповідь прп. Кукші у Мценську на початку XII ст. і 
будівництво тут Введенського (Петропавловського) храму. М. Комова називає 
джерелом цього повідомлення «домыслы» (Комова 2016, 85). «Далі автор резонно 
запитує: якби ікона прибула до Мценськ під час проповіді пресвітера Іоанна, то вона 
стала б відома всім і не було б «явління». Відповідь він знаходить у твердженні, що ця 
ікона зберігалася у Введенській церкві, куди прибула річкою, як єдиному шляху в 
землі в’ятичів (імовірно, прп. Кукші), потім відправлена до сховища і в 1415 р. знайдена 
в «надрах землі». У тексті 1881 р. з’явилася нова деталь: поряд із скульптурою знайдено 
ковчег зі Святими Дарами, які автор пов’язав з руйнуванням Введенського храму 
(Комова 2016, 85-86). 

Отже, з’явилась побудова, у якій поява ікони пов’язана із прп. Кукшою, і її було 
заховано після його убивства членами общини, а потім знайдено під час хрещення 
у XV ст. До цього було долучено і джерело, історію якого також почали виводити з 
XII ст. (Комова 2016, 85-86). 

Вже на початку XX ст. вийшло дві публікації, частково чи повністю присвячені 
іконі Миколи Мценського. Серед них, зокрема, опис Мценська О. Фірсова. Тут 
поміщено насамперед прекрасні описи місцевих святинь. Із «новин» тут знаходимо 
лише однозначну констатацію місця, де буцімто проповідував і був убитий 
прп. Кукша: «Це сталося 27-го серпня 1113 року, за п’ятнадцять верст від Мценська, 
головного місця його апостольської діяльності» (Фирсов 1915, 628-629). І «цілком 
ймовірно, він заклав тут міцну основу християнства хрещенням багатьох, можливо, 
найвпливовіших жителів цієї країни, як от жителі міст і найбільш відомих селищ. За 
св. Кукші в землі в’ятичів побудовано було і перші християнські храми» (Фирсов 1915, 
629). 

Наступну роботу видав В. Адамов. Перевагою останньої книги М. Комова 
вважає те, що «на початку XX ст. не всі місцеві оповіді про Миколу Мценского 
сприймалися дослівно» (Комова 2016, 85-86). Нам вдалося ознайомитися з 
вищезазначеним текстом і, на нашу думку, тут маємо дещо іншу відмінність. Для кінця 
XIX — початку XX ст. характерною була традиція написання і видання описів 
монастирів і святинь. Перші такі публікації здійснювали професійні історики, і це 
відразу покращило рівень подібних видань. Звичайно, не всі вони були достатньо 
фаховими, але, так чи інакше, від них вимагалась хоча б позірна науковість. І дійсно, 
легенду про камінь, який приплив, і з якого було вирізано хрест, автор підтверджує 
відсутністю у Мценську покладів каменю, подібного йому (Адамов 1915, 447). Далі 
автор посилається на висновок Г. Пясецького у спеціалізованій його роботі про образ 
свт. Миколая, де той зазначав, що поява цієї легенди має бути віднесена до того часу, 
коли у ХІХ ст. пересохла р. Зуша, яка була головним транспортним шляхом у цьому 
регіоні (Адамов 1915, 447-448). Ця легенда не відкидалась, її відносили до більш 
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раннього часу. Адже за логікою, ікона мала з’явитися у Мценську, бути захована, потім 
знайдена 1415 р. (Адамов 1915, 448). В. Адамов припустив, що причиною переховування 
святині був якийсь напад на місто (Адамов 1915, 450), що само собою логічно. 

Визнає В. Адамов і давню легенду про Введенську церкву, нібито побудовану 
прп. Кукшою і яка начебто дала початок місцевому Петропавлівському монастирю 
(Адамов 1915, 446). 

У кінці XX ст., коли почалося відновлення духовного життя у Мценську, та й 
загалом на територіях колишньої землі в’ятичів, ентузіасти звернулися до давніх 
публікацій, і сприйняли написане в них за дійсні давні перекази, ще й додавши до них 
фантазії, які зродилися в середовищі православних за минулі десятиліття. Не дивно, 
що нині абсолютними фактами стали вважати будівництво прп. Кукшею у Мценську 
Введенського дерев’яного храму із навколишніх дубів та поставлення ним різьбленого 
зображення свт. Миколая. До таких «абсолютних фактів» віднесено й заховання 
1238 р. ікони в «тайнику», у тому самому, який був відкритий 1824 р. (Плаксин 2016; 
Ливцов 2013-а). І навіть знайдене колись джерело отримало ім’я прп. Кукші (Плаксин 
2016; Ливцов 2013-а; Ливцов 2013, 127). 

Саме на основі цих сучасних легенд в кінці XX ст. було поновлено вшанування 
святого, зокрема, в Орлі, де 2013 р. відбулося святкування «900-річчя преставлення 
прп. Кукші» (Метальникова 2013, 28). Цікаво, що на їхнє датування ніяк не вплинули 
двохсотлітні дослідження, які не дають змоги датувати преставлення святого 1113 р. чи, 
у всякому разі, ставлять їх під велике питання. Річ навіть не в тім, що гіпотези 
видаються за однозначні факти, а в тім, що так закріпляється 1013 р. як час не початку 
християнізації, а хрещення вятичів, а отже, і Москви та її околиці ще на межі XI—
XII ст., а не на декілька століть пізніше. 

Село Фроловка неподалік від Мценська 
евним «різновидом» міської Мценської легенди є вшанування джерела в 
околицях міста, за 2 кілометри на захід від села Карандакове і за 900 метрів 
на схід від села Фролівки, яке також назване на честь прп. Кукші і йому 
приписується (Фирсов 1915, 628-629). Вважають, що саме там він був убитий 

і саме в день пам’яті — тобто 27 серпня! Вшанування його походить ледь не з XII ст., 
однак єдине, що, дійсно, відомо: навколишні селяни у XIX ст. визнавали цей колодязь, 
як «святе місце». Така традиція радше свідчить про поганську основу вшанування. 
У всякому разі, святкування «відбувалося з незапам’ятних часів». Цілком вірогідно, що 
навіть не народне благочестя, а хтось із ентузіастів пам’яті прп. Кукші із Мценська 
поєднав його зі святим, і припустив, що саме тут він був забитий. Ідея прижилась і 
з’явився задум про існування колись тут над колодязем, відомим, як «Богомольний» 
чи «страдницький святий», дерев’яної каплички, куди місцеві мешканці збиралися 
щорічно на наступний день після Трійці на водосвятний молебень. Однак, на час 
«поновлення вшанування» цієї каплички вже не було (Ливцов 2013-а). Якщо цей опис 
прийняти на віру, то є цілком вірогідним, що тут, дійсно, колись жив якийсь 
подвижник, однак, звичайно, це було не у XII ст. 

Подальший розвиток легенди й ідея про зв’язок цієї місцевості з прп. Кукшою 
прямо пов’язаний із діяльністю Мценського історико-археологічного товариства, але 
вона мала щонайширший розголос. Врешті, 1914 р. сюди на день пам’яті святого 
зібралося вже близько 2000 чоловік. Тоді саме почали збір коштів для встановлення 
тут кам’яної каплиці (Ливцов, 2013-а). 
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Нині легенда повністю 
оформилась (Плаксин 2016) і звучить 
так: «За переказами, для молитви 
св. Кукша за 12 кілометрів від 
Мценська, у напрямку до Болхова, 
близько правого берега Оки, в лісі на 
косогорі за 1,5—2 версти від села 
Карандакове поставив скитський 
будинок, а поруч сам викопав 
«богомільний» чи «страдницький 
святий» колодязь. На початку ХХ ст. 
місцеві жителі говорили, що 
«св. Кукша жив у цих місцях» і кров 

пролив за півверсти від колодязів в лісі при великій дорозі біля болота, береги якого 
поступово звужувалися. Мабуть, серпневої ночі язичники напали на місіонерський 
стан, піддали ченців мукам, а потім св. Кукшу відвели вбік і біля болота 
обезголовили — мечем «усічений був з учнем своїм» (Ливцов 2013, 127-128). 

Зі зрозумілих причин скит тут було засновано лише 1999 р. 2012 р. його було 
перетворено на монастир (Ливцов 2013-а). 

Новосільська версія 
е однією місцевістю, яку пізня легенда пов’язує з прп. Кукшою, є містечко 
Новосіль. Цей населений пункт походить із давніх оборонних осередків 
в’ятичів. Найдавніше укріплене поселення в цьому місці існувало ще за 
раннього залізного віку (Неделин 2012, 184). Складніше із його першою 

згадкою в літописі, яку пов’язують із перебуванням у Новосіллі близько 1155 р. жінки 
Юрія Долгорукого, хоча зміст цього запису є під великим питанням (Неделин 2012, 
184-185). Походження назви міста викликає також питання у московських дослідників, 
оскільки, на відміну від більшості топонімів цього регіону, воно не пов’язане з 
гідронімами. Були, зокрема, спроби пов’язати його з іменем якогось Василія, в якому 
вбачали сина Юрія Долгорукого Василька (Неделин 2012, 186-187). Насправді, не 
підлягає сумніву, що воно походить від українського слова «новосілля». Назва, 
вірогідно, з’явилась після побудови українцями міста на місці давнього 
адміністративного осередку, і заснування якого є всі підстави датувати серединою чи 
навіть першою половиною XII ст. Маючи таку історію, у Новосіллі з самого початку 
мало бути церква й певна кількість християн серед мешканців, у всякому разі, серед 
дружинників. Якщо так, то об’єктивно, це був один із центрів хрещення регіону. 
Однак, ми не маємо даних, аби якось пов’язати його (як і будь-який інший топонім у 
землі в’ятичів) із прп. Кукшею. 

Втім, вище наведена реальність ніяк не вплинула на появу квазі-історичних 
легенд, які увійшли врешті до «маршруту місії прп. Кукші». З останнім пунктом цього 
маршруту пов’язують легенду про святого, якого тут називають прп. Авраамієм 
Печерським, і який буцімто належав до місії, але відділився від неї й пішов 
проповідувати в місцевість Новосілля, де заснував монастир (Ливцов 2013-а). 

Від того монастиря, який у легенді названо Вознесенським, виводить свою не 
менш легендарну історію нинішній Свято-Духівський монастир. Його сучасно 
написана невідомим анонімом історія є головним джерелом для вивчення 
Новосільської легенди. Тут, зокрема, повідомляється: «підставою для церковної 
історії є не лише архівні документи. Важливі перекази, які зберігаються століттями, 
важливі дореволюційні писання духовних авторів, нарешті, важливі богослужбові 
традиції. Монастир, безперечно, було засновано ... принаймні, до 1153 р. Становлення 
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Свято-Духівського монастиря датується першою чвертю XII ст. Один із найдавніших 
переказів, що дійшли до віку про появу християнства в наших краях. У ньому 
згадується конкретне місце, що зберігається й донині...» (Свято-Духов мужской 
монастырь 2016). Далі повідомляються короткі дані про в’ятичів, а відтак — і про 
прп. Кукшу, датою преставлення якого названо 1113 р. А от далі оповідається, власне, 
«Новосільська легенда». «Один з учнів Кукші, Авраамій, після невдалої проповіді 
християнства в Новосіллі заснував за 12 верст від міста Вознесенський монастир 
“на Єлецькій стежці у кублі розбійників”, де проходив один з найдавніших торгових 
шляхів Русі. У монастирі, згідно з переказами, було шістсот чоловік братії. Багато з 
них були колишніми розбійниками. Засновник монастиря Авраамій разом із 
наверненим до християнства колишнім отаманом розбійників ходив у Новосіль 
проповідувати нову віру. Мешканці міста, бачивши в одному з проповідників 
вчорашнього отамана розбійників, прийняли християнство» (Свято-Духов мужской 
монастырь 2016). Що стосується прп. Авраамія Печерського, то його асоціюють з 
однойменним печерським святим, через це й припускають, ніби пізніше він 
повернувся до Лаври, де й преставився. 

Спробуємо розібратися у складі й походженні легенди. Спочатку — про зв’язок 
його із лаврським святим на ім’я Авраамій. У Соборі Преподобних Печерських є двоє 
святих із таким іменем. Обидва упокоєні у Ближніх печерах. Про прп. Авраамія 
Трудолюбивого відомо, що він жив у XII—XIII ст. (за іншими даними — у XIV ст.) і 
помер у віці близько 50 років. Про його підвиз нічого не відомо (Дива печер Лаврських 
2011, 188). Ще один святий — прп. Авраамій Затвірник. Про його підвиз також нічого 
не відомо. Водночас, абсолютно нема ніяких свідчень про якийсь їхній зв’язок із землею 
в’ятичів, оскільки їхні прозвання вказують радше на підвиз у монастирі, ніж на 
місійний подвиг. 

Отже, якщо Вознесенський монастир дійсно існував і був заснований якимось 
Аврамієм, що цілком можливо (хоча кількість монахів у ньому викликає величезні 
сумніви), то нічого не підтверджує його появу в часі прп. Кукші чи за княжої доби. До 
того ж існування обителі нічим не підтверджується навіть у період XIII—XIV ст. 
(Корнеева 2007). Легенда про участь представників його братії в новосільській 
дружині у Куликовській битві підтверджує його існування у цей час (Свято-Духов 
мужской монастырь 2016). Проте не зрозуміло, звідки взято цю згадку. У текстах з 
академічного видання пам’яток, присвячених Куликовській битві, згадки про участь 
ченців у новосільській дружині не зазначено (Дмитриев, Лихачева 1982). Можна було 
б продовжити пошук, однак, на сьогодні в цілому вся історія цієї битви підпадає під 
великий сумнів, тож нема сенсу проводити поглиблені пошукові роботи. 

Далі в історії Свято-Духівського монастиря повідомляється, що Вознесенський 
монастир побутував до кінця XV ст., коли, 1494 р. був знищений, можливо, литовцями 
(чи московськими військами). «Решта ченців заснували новий монастир на 
Литовській дорозі, за чотири версти від Новосілля «в західний бік». Він став 
називатися “Свято-Духівським”» (Свято-Духов мужской монастырь 2016). 

Власне, буремна історія регіону51  вповні дає змогу припустити, що у XV чи 
XVI ст. представники постраждалої у війнах Вознесенської обителі заснували Свято-

 

51 На початку грудня 1375 р. м. Новосіль було сплюндровано татарами. Після цього князь Роман Семенович був 
змушений перенести свою резиденцію з Новосілля до Одоєва. Звідси в історіографії склалась думка про повне 
запустіння міста (Беспалов 2013, 87). Однак, Р. Беспалов довів, що місто продовжило існувати. З іншого боку, край 
Дикого поля тоді був всього за 15 км на південь від Одоєва (Беспалов 2013, 88-89). Зокрема, він вважав, що 
1427 р. Мценськ відвідав князь Вітовт, проїжджаючи цими землями (Беспалов 2013, 89-90), що тоді існувала 
облаштована дорога за маршрутом Брянськ — Карачев — Мценськ — Чернь — Пашкова Гать — Тула — Серпухов 
(Беспалов 2013, 91). Ще в кінці XV ст. Новосільські князі номінально зберігали незалежність (точніше — підлягали 
безпосередньо Орді), хоча й перебували радше в ареалі Литви (Беспалов 2014, 306-307). Восени 1473 р. 
московський князь Іван III посилав на Любутськ військо на чолі з воєводою Семеном Беклемишевим. Цілком 
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Духівський монастир. Проте якщо ми не можемо підтвердити існування самого 
монастиря, то як можна підтвердити його перенесення? Найбільш, що можна сказати, 
«диму без вогню» не буває, тож обитель заснована приблизно у XV ст., а її розорення 
могли зберегтися у пам’яті народу. Однак, пам’ятаючи про штучно створені 
«спогади», про які нам доводилося писати вище, маємо закономірні сумніви. Наразі в 
історії Свято-Духівського монастиря згадано про те, що історія Вознесенської обителі 
викладена у «рукописі Ушакова, який належить до 1784 року». З посиланням на це 
джерело в історії монастиря написано таке: «На місці Печерського (Вознесенського — 
І. Ж.) монастиря (після його розорення — І. Ж.) було побудовано каплицю, а ближче 
до дороги поставлено три великих дубових хрести. Саме від них село Хрести і 
отримало свою назву. Впродовж століть хрести підправляти, коли це було потрібно, і 
традиція перервалася лише в громадянську війну 1918—1919 рр. На краю села Хрести є 
глибокий провал у землі — велика яма з крутими, вище людського зросту, краями, на 
дні якої проглядаються цегляні склепіння. У навколишніх селах і селищах століттями 
з вуст у вуста передавалося, що тут колись був чоловічий монастир, який провалився 
під землю. Це і є “Печори” — те, що залишилося від єдиного в області печерного 
монастиря, першого бастіону християнства в наших краях» (Свято-Духов мужской 
монастырь 2016). 

На перший погляд, це посилання мало б свідчити, що інформацію взято із 
писемної пам’ятки місцевого походження, характерної для кінця XVIII — початку 
XIX ст. Проте під час спроби знайти якщо не сам текст її, то хоча б інформацію про 
неї, виявилося, що крім цієї відсилки, повтореної у низці Інтернет-публікацій, жодної 
інформації немає. У монографії С. Краснощокової і Л. Красницького «Археология 
Орловской области» опубліковано документ, який дає змогу зрозуміти дійсні 
обставини із зазначеною територією і легендами, які тут панували. Публікуємо цей 
запис повністю в оригіналі: «В мае 1930 г. в Орловский краеведческий музей пришло 
письмо от директора музея народного образования Новосильского района 
В. Н. Глаголева об открытии нового городища в урочище Калмыков верх у 
д. Воздвиженки Студенецкого сельсовета Верховского райисполкома Орловского 
округа: 3аявка гражданина д. Воздвиженки Александра Максимовича Исаева 
о существовании подвала в одном из верхов, прилегающих к д. Воздвиженке, и 
о камне с надписями, которые относятся к народным преданиям, связанным 
с известными урочищами. О так называемых “разбойных кладах” в Новосильском 
крае немало сказаний, преданий и вымыслов, как, например, о карете с золотом, 
зарытой в “разбойном верху” около с. Корсунского-Раклино, бывшего 
Малоархангельского уезда, ныне Верховского района. Об этом имеется предание 
былинного стиля. Заявка Исаева, конечно, не открывает ни подвала, ни сорока бочек 
золота (число обычное для всех кладов), но приобщила еще одно городище, о котором 
не было известно, и которое оказалось не на берегу р. Зуши, как Новосильское, 
Воротынцевское и Петровское, а на суходоле. Прежде чем приступить к описанию 
указанного Исаевым городища, назову его “Калмыково городище”, т.к. верх, в котором 
находится оно, называется Калмыков верх — часть Большого верха, который 
подходит к выселкам от д. Воздвиженки. Прежде опишу народные предания, 
связанные с Калмыковым городищем. Здесь был когда-то разбойничий притон, но в 

 

можливо, що до походу був причетний і Семен Юрійович Одоєвський, якого потім місцеві убили (Беспалов 2014, 
308). Війна між Литовсько-Руською державою і Московією на цих територіях почалась з вини Московії і тривала 
протягом 1486—1493 рр. Спершу новосільські князі трималися Литви, але потім поступово майже всі перейшли 
на бік Москви (Беспалов 2014, 312). Наслідком захоплення цих земель була також спілка московітів із 
кримськими татарами проти Литви (Беспалов 2014, 313). Нарешті, згідно з угодою 1494 р. новосільскі князі зі 
своїми вотчинами були юридично закріплені за Москвою (Беспалов 2014, 314). Після війни 1500—1503 рр. 
московсько-литовський кордон було відсунуто далеко на захід (Беспалов 2014, 315). 
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народе не сохранилось имени атамана и деяний, совершенных им. Был виден подвал 
и у входа его лежал камень с надписями. Лет 60 назад крестьянин д. Троицкого привез 
этот камень к своей хате и положил у порога. Священник с. Мохового (имя и фамилия 
неизвестны) заинтересовался камнем, привез его к себе и прочитал неизвестные 
никому надписи, которые свидетельствовали о кладе в 40 бочек золота. Народная 
молва говорит, что у одного из крестьян имелся список драгоценностей, хранящихся 
в подвале, и указывалось, как достать этот клад. Находились любители отыскать клад, 
копали, но ничего не нашли. В последнее время досужие люди, а вместе с ними и 
Исаев, вспомнили о кладе. Пробовали копать, но дальше аршина вглубь не пошли. 
Исаеву же пришло на ум донести Главнауке, в надежде, что с ее помощью этот клад 
можно найти скорее. Когда въезжаешь в Калмыков верх, то направо, по склону, 
невольно примечаешь выступы, вернее насыпь, где видно несомненно деяние рук 
человеческих. Это совсем непохоже на оползни, которые встречаешь впереди 
городища. Необычности и форма этого возвышения и место, занимаемое им, говорят 
за остатки городища. Оно улеглось по правой стороне склона, перерезает верх до 
самого дна и далее уступает место обычному пологому скату... Старожил 
Милославский говорит, что здесь был сторожевой пункт от нашествия татар, от того 
урочище получило название Калмыков верх. Татары двигались к Новосилю от 
Ефремова, Ельца и Ливен именно в этом направлении, о чем говорит история края. 
Такое предположение вернее народных преданий... В летописи Ушакова 
о Новосильском крае, относящейся к 1784 г., упоминается о старце Аврааме, 
основателе монастыря на “Елецкой тропе”, у притонной ямы разбойников. Эта яма 
сохранилась и доныне (в версте от д. Кресты), помещалась у большака на Ефремов и 
Елец. Здесь-то Авраамий заложил монастырь. Атаман шайки становится 
сподвижником старца и ходит в Новосиль (12 верст) просветлять вятичей, 
населявших этот край. Яма эта называлась и до сих пор называется Печорами. Здесь 
замучен князь Роман Новосильский татарами после неудачной трехдневной битвы у 
Ливенского большака. Осматривая местности от Печор, видим несколько верхов и 
впадин, удобных по тому времени в стратегическом отношении. Калмыков верх, 
закрытый тогда лесами, находится на возвышенности, почему и весь окружающий 
район называется Верховье. Татары, нападая на Новосильский край, двигались 
именно на Верховье по “Елецкой тропе” с восточной стороны, т. к. с южной и западной 
сторон г. Новосиль закрывался болотами по рекам Залегощенке, Скварке, Неручи и 
Зуше. Нападения Литвы были реже, и по “Литовскому шляху” здесь не встречается ни 
одного укрепления. 

В 1576 г. Новосиль значится крепостью. Новосиль от нашествия татар 
заграждала Воротынцевская крепость. В 5 верстах от нее находились Печоры и в 
10 верстах от Печор — Калмыково городище, всего в версте от “Елецкой тропы”, 
большака на Ефремов, следовательно, этот пункт заслонял и Печоры, и Воротынцево. 
От Калмыкова городища в 4-х верстах находится интересный памятник — “Конь-
камень”, в виде коня больших размеров. От времени фигура пострадала, но очертания 
достаточно сохранились. “Конь-камень” упал и лежит, вызывая толки, догадки и 
легенды, весьма разноречивые, но исторической ценности не имеющие. Какая-то 
связь “Коня-камня” с Калмыковым городищем держится в народном мнении. Из 
расспросов выяснилось, что ни вокруг Калмыкова городища, ни вокруг “Коня-камня” 
вещей не находили... Следов ворот на городище не приметно. Надо предполагать, что 
они были со стороны теперешнего поля, откуда подход к укреплению был удобнее, 
возможно, что следы их запаханы». (Краснощекова, Красницкий 2006, 163-165). 

Вище ми виділили матеріал, який відноситься суто до «Печер». Зазначимо, що 
автори монографії, компетенція яких поза всяким сумнівом, ніяк не пояснили 
інформацію про «літопис Ушакова» і ніяк не прокоментували його зміст. З цього 
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можна зробити висновок, що ця пам’ятка була їм не відома. Є певна вірогідність, що 
автори самого допису 30-х рр., вповні професійного, були добре знайомі з цим 
документом, який, можливо, зник у часі 30—40-х рр. Усі, без винятку, бачені нами 
статті щодо цього питання спираються на вищенаведений документ і його публікацію. 
Отже, можна зробити висновок, що яким би не було походження інформації про 
монастир, та вона містилась саме у цій таємничій пам’ятці. Чи є він вірогідним хоча 
б у межах місцевої інформації (без введення туди імені прп. Кукші, у XVIII ст. тут не 
відомого) — говорити без наявності самої пам’ятки неможливо. Однак, можна 
стверджувати, що подібні документи навіть у місцях із більш дослідженою історією 
переповнені нічим не підтвердженими легендами. А вже вищенаведений документ 
свідчить, що у згаданій місцевості побутували здебільшого «розбійницькі», а не 
благочестиві легенди. 

З давніми «Печорами» пов’язують також історію с. Воротинцеве (нині 
Хотинецький район Орловської губернії РФ). Конкретно цей зв’язок описано за двома 
пунктами: 

1. Наявність у сільському Михайло-Архангельському храмі ікони Печерської 
Богородиці, яку було знайдено у «Печерах». 

2. Існування у день Вознесення Господнього традиційної хресної ходи до місця 
існування монастиря. 

Джерелом цього повідомлення, зважаючи навіть на вищезгадану історію 
монастиря, є монографія П. Малицького, присвячена історії парафій Тульської 
єпархії. Він зазначає, що до парафії Воротинцева належали села Соколля, Маликове і 
Хрести і був населений нащадками козаків, розселених із пригородів Новосілля у 
першій чверті XVIII ст. (Малицкий 2010, 296-297). Проте залюднена ця територія була 
здавна, про що свідчить наявність поряд решток городища. Козаки під час 
переселення забрали з собою свій приходський храм Архангела Михаїла, а 1759 р. 
побудували новий однойменний. 1858 р. було збудовано ще один Михайлівський храм 
вже з приділом Вознесіння Господнього. Приділ влаштовано 1885 р. (Малицкий 2010, 
296-297). Тож саме 80-ті рр. XIX ст. були часом, коли встановилась легенда про 
«Печерський» монастир. Вірогідно, здавна наявна у храмі ікона Печерської 
Богородиці стала асоціюватися з «Печерським» монастирем, а, врешті, і похідною від 
нього. Втім, П. Малицький про останнє не зазначає (Малицкий 2010, 296-297). 

У XIX ст. на Вознесіння Господнє з села відбулася хресна хода до місцевості, яку 
П. Малицький називає «урочищем Голубець». Дозвіл на це було отримано 1821 р., що 
не доводить, аби хода зародилась тільки тоді, але й не доводить її давності. Саме 
урочище, як пише П. Малицький, і було тим місцем, де раніше містився 
Вознесенський монастир. Він зауважує: «Серед пересічного народу місце це відомо як 
«Печери» (очевидно, замість «пещери»), оскільки досі там видно сліди печер, що 
обвалилися» (Малицкий 2010, 296-297). 

Проте тут є ще одне місце поклоніння. Йдеться про місцеве святе джерело, яке, 
як вже узвичаїлося, було приписано особисто сщмч. Кукші (Свято-Духов мужской 
монастырь 2016). Насправді, це джерело відоме, як Пшевське, або «Родник, святой 
источник во имя Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы у села Шейно». 
Пшевським джерело назване за іншим козацьким селом — Пшевом, і річкою Пшевкою 
(Плаксин 2016). Нині його, дійсно, пов’язують із «Печерським» монастирем, але якого 
часу ця «прив’язка» — невідомо. Та все ж ні у назві, ні у даті святкування (на 
Водохреще) нема ніякого зв’язку з обителлю. 

У сучасніьому тексті історії Свято-Духівської обителі відзначено 1619 р. як 
першу згадку про неї після переселення ченців (Свято-Духов мужской монастырь 
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2016). Проте П. Малицький зазначає: «Свято-Духів монастир стоїть на крутому березі 
річки Зуші. За старих часів він оточений був дрімучим лісом, що простягався від 
м. Новосілля до с. Ігумнова близько 20 верст. Нині цього лісу вже немає. Монастир 
розташовано за 4 версти від міста; біля великої дороги з Новосілля до Орла. 
Першопочаток монастиря через брак джерел невідомий. Зі збережених виписів із 
писцових книг 1685 і 1695 рр. видно, що монастир існував вже у 1628 р і володів тоді 
вже писцовою землею. З того ж документа видно, що монастир цей був дуже малий за 
кількістю братій: у 1685 р. у ньому було лише п’ять чоловік, крім настоятеля, а в 1764 р., 
перед закриттям його, в ньому було лише три ченці. Що стосується коштів монастиря, 
то вони були достатні: монастирю належали три вотчини — села Задушне, Березовець 
й Ігумнове, млин у селі Задушному на річці Зуше, в тому ж місці, де й тепер рибні лови 
на р. Зуші. У 1764 р. монастир було закрито. Церква стала парафіяльною. Але у 1767 р. 
за клопотанням поміщиків Новосільського повіту прем’єр-майора князя Петра 
Яковича Голіцина, стат. радника і державної колегії економії віце-президента Петра 
Вас. Хитрово й інших поміщиків, які обіцяли при тому постачати монастир “как 
денежным, так и хлебным подаянием неоскудно”, монастир було знову відкрито і 
зараховано до заштатних монастирів московської єпархії. З того часу монастир 
продовжує своє існування досі» (Малицкий 2010, 415). Схожу інформацію знаходимо й 
у іншій довідковій літературі (Ратшин 1852, 526; Денисов 1908, 872-873). 

Тож хоча легенда про якогось подвижника Авраамія і його життя в «Печерах» 
цілком вірогідна, та будь-який зв’язок із Печерською обителлю чи з прп. Кукшою є 
благочестивою легендою, проте вона не походила навіть із таємничого «літопису 
Ушакова», а з інтерпретації легенди, яка виникла не раніше кінця XIX ст. Докладніше 
про Новосільські «Печери» ми вже нічого не дізнаємося. Як відомо, 1941 р. німці 
влаштували в них склад боєприпасів, а комуністи для спрощення собі завдання 1947 р. 
замість розмінування, підірвали їх (Свято-Духов мужской монастырь 2016). 

Житіє прп. Афанасія 
повідь про цього преподобного є 
однією з найкоротших у писання х  
свт.  Симона. І  ми мало що можемо 
додати до нього. Попри згадку про 

житіє прп.  Антонія (у пізніших редакціях 
долучено ще згадку про житіє прп.  Феодосія) 
фабулу оповіді явно було взято автором із  
монастирських переказів,  зокрема, 
безпосередньо від зціленого о.  Вавили.  

У лаврських печерах відомо два святих 
Афанасії Затвірники. Поховання обох вперше 
згадуються на  плані  1638 р. (Дива печер 
Лаврських 2011,  37,51) .  За традицією, 
прп.  Афанасієм, згаданим у Патерику,  
вважається похований у Ближніх печерах. 
Його ім’я знаходимо серед печерських святих 
у «Полууставі»  1643 р. з пам’яттю 2  грудня (Дива печер Лаврських 2011,  
156) .  Той же день пам’яті знаходимо у Патерику 1661  р. А от у 
«Правильнику»  1677 р. (вірогідно, помилково) 1  грудня. Помер святий у  
віці 55—60 років.  Іноді знаходимо дату преставлення  —  1 176 р.,  але 
джерело цієї дати нам знайти не вдалося.  
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Житіє прп. Николи Святоші 
оля прп. Николи Святоші була досить унікальною. В європейській історії 
відомо небагато чоловіків-можновладців, які б за власним бажанням і не в 
старості чи при смерті прийняли чернечий подвиг, причому саме для 
підвизу, а не для отримання настоятельства чи архієрейства. 

Крім тексту свт. Симона, наявному в Патерику є ще декілька першоджерел, 
у яких згадується прп. Никола. Передусім це — літопис 52 . Є ще кілька творів, де 
згадано ім’я святого53. 

Як і інші агіографічні частини послання свт. Симона, оповідь про прп. Николу 
Святошу не сприймається як виклад усього відомого про святого. Святитель вибирає 
лише згадки про те, що стосується до його викладу. Розмір оповіді переважає інші, але 
не за загальною біографічною інформацією, а за одним сюжетом — стосунків 
преподобного зі своїм колишнім лікарем-сирійцем 54 , який, після постригу свого 
сюзерена мав приватну практику у Києві і відвідував прп. Николу у монастирі. Що ж 
до іншого матеріалу, то він не більш поширений, ніж у інших оповідях. Адже це «всі 
знають». 

Спробуємо проаналізувати оповідь про 
лікаря Петра. І. Чугаєва провела цікавий 
підрахунок: «В цілому у Слові про Николу Святошу 
з Патерика згадано 10 разів лікаря Петра (7 разів як 
Петро, 3 рази як “Сиріянин”); Никола Святоша — 
9 разів (5 разів як князь Святоша, 1 раз як Святоша, 
1 раз як істинний послушник, 1 раз як князь, 1 раз як 
блаженний); 4 рази Ізяслав Давидович (з них 
1 раз — як “брат”), 2 рази — його брат Володимир, а 
також Давид Святославич і 1 раз його дід 
Святослав». Тож дослідниця доходить висновку, що 
«головних героїв у творі два» (Чугаева 2014). Втім, 
на нашу думку, все значно складніше. Весь сюжет 
переважно складається з викладу того, як святий 
привів до спасення свого лікаря. Наскільки всі 
обставини і діалоги є історичними чи можуть ними 
вважатися — визначити складно. Хоча є підстави 
припустити: сюжет не вигаданий. Наявність власного лікаря у члена князівського 
дому не є нічим дивним, але особиста близькість лікаря до князя може бути пояснена 
слабким здоров’ям Святоші, на що натякає лікар у своїх словах до святого. Свт. Симон 
не приділяє такому нюансу уваги, він ніяк не впливає на його оповідь, тому, 
найвірогідніше, це походить із його джерела, очевидно, писемного. Лікар відправився 
із Святошею до Печерського монастиря, але той вже не потребував його постійної 
уваги. Наразі складно твердити — було це чудо зціленням чи лише результатом зміни 
способу життя. Харчування заможної і знатної людини тоді навряд чи можна назвати 
збалансованим, оскільки переважали білки й жири. Якщо святий слабував на якусь 
хворобу внутрішніх органів, це могло бути для нього істотною проблемою і він 

 

52 Див. Додаток 9. 
53 Див. Додатки 10, 11. 
54 У літературі існує ідентифікація цього Петра не як сирійця, а як такого, що походив із Сурожа (Судака) в Криму, 
але через відсутність посилань нам не вдалося знайти джерело його походження (Драч, Н. Борисенко 2018, 194). 
Ще дивовижнішою є його ідентифікація як «арабського лікаря» (Верхратський, Заблудовський 1991, 194), хоча 
Петро був християнином, і радше міг належати до біженців від арабської навали. 
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потребував постійного лікування. Такий наш висновок деякою мірою підтверджується 
зверненням прп. Николи до лікаря, де він згадує, що лікар для зцілення часом 
обмежує харчування хворих. Вірогідно, таке лікар рекомендував преподобному в 
минулому. Однак, опинившись у монастирі, прп. Никола, як на тому наголошується у 
житії, вживав лише монастирські харчі, хоча на той час вже була альтернатива — 
Печерський монастир вже відступив від жорстких настанов, що були введені за 
прп. Феодосія. Така зміна харчування і помірність монастирського життя, позбавлена 
стресу, святість оточення, могли позитивно вплинути на преподобного, що сам він 
явно сприйняв це як чудо і з тих пір відмовився від допомоги земного лікаря. Також 
слід наголосити, що монастирська трапеза — аж ніяк не дієтичне харчування. Різкі 
зміни посту на вживання скоромного, навіть з відсутністю у раціоні м’яса, але з рибою 
жирних сортів (нагадаємо, що в той час у Дніпрі ще водилися осетри й інша 
делікатесна, з нашого погляду, риба) не могла не збудити рецидивів. Але з 
вищенаведених причин хвороба мала стабілізуватися за день-два, знову ж таки, без 
лікарського втручання. 

Крім взаємної дружньої приязні святого й лікаря, було й інше, що 
неодноразово проглядається у діалогах — стосунки прп. Николи з братом (братами). 
Якщо уважно вчитатися в контекст, стає зрозуміло: як це не дивно, та Петро не може 
бути другим головним героєм, і навіть головним контрагентом святого. Ледь не в 
кожному рядку згадано брата його Ізяслава, чи навіть двох братів. Як свідчать слова 
лікаря, їх дуже неприємно вразив постриг прп. Николи, а ще більше — його 
добровільне самозречення, особливо навіть у межах тогочасних монастирських 
звичаїв. Їхні погляди, як видно, поділяли й бояри, які служили раніше прп. Николі, бо 
про них теж згадує лікар. Однак головний негатив походив саме від братів. Можна 
припустити, що батько святого, Давид Святославич, благословив сина на його підвиз. 
Згідно зі «Словом про князів»55, цей князь вирізнявся у своєму оточенні унікальним 
благочестям. Помер він 1123 р., тобто набагато пізніше постригу прп. Николи і, 
найвірогідніше, в часі описуваних подій був ще живий. Знову ж таки, у Давида було 
кілька синів, проте житіє згадує тільки про двох із них56. Мирське середовище, та 
особливо середовище князів і бояр того часу було  ще досить далеким від істинного 
християнського благочестя, і навіть сама ідея постригу члена сім’ї виглядала наругою. 
Згадаймо реакцію матері прп. Феодосія Печерського, батька прп. Варлаама. А йшлося 
ж не про князя, а лиш про сановитих бояр! Крім того, прп. Варлаам майже відразу по 
постригу став ігуменом, можливо, попри своє бажання, але це явно потішило його 
батька. Для прп. Николи не було проблеми стати настоятелем якщо не Печерського 
монастиря, то якогось монастиря на Чернігівщині. Однак, його рішення було зовсім 
іншим. Крім суто духовного потягу, було тут і глибоке несприйняття зажерливого і 
кривавого середовища, де провів значну частину свого життя, і яке, щонайменше двічі 
(це лише те, про що нам відомо!) змусило його піти проти власної совісті. 

Саме вищезазначеним ставленням братів прп. Николи можна пояснити згадку 
лікаря Петра про те, що до чернецтва не «опустився» ніхто з його предків. Сам Петро, 
сиріянин, людина із країни з глибоким християнським корінням, навряд чи був би 
настільки категоричний у несприйнятті постригу. Радше він повторював слова братів-
Давидовичів, про що свідчать наступні дуже численні ремарки в тексті, і те, що він 
неодноразово говорив це, приходячи до прп. Николи, хоча, мабуть, вони могли б 
знайти і прийнятніші теми для розмови. Прекрасно знав про це і преподобний, 
оскільки навіть у тексті житія він відповідає не стільки своєму лікарю, як братам: 
«Брата же моа да внимаета собѣ, кождо бо свое бремя понесет, и довлѣет има моа 

 

55 Див. Коментар 10. 
56  Зауважимо, що у «Слові про князів» також згадано лише про двох братів. Див. теорії П. Голубовського 
(прим. 3104). 
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власть». Згадка про якусь «власть» (володіння) є цікавою. Можливо, джерело 
незадоволення постригом прп. Николи полягало не тільки у снобізмі, а й у майновій 
проблемі. На час постригу Святослав Давидович не володів ніяким наділом, хоча мав, 
найвірогідніше, якісь успадковані від батька маєтки, з яких жив. Однак, як старший 
син Давида Святославича, міг би по його смерті претендувати на Чернігів. Як нам 
відомо, чернігівський стіл врешті успадкував брат Давида Ярослав Святославич, сини 
ж Давида посіли цей стіл значно пізніше. Можливо, вони знали про останню 
перспективу і вважали, що якби преподобний лишився в миру і був схильний до 
боротьби за стіл, ситуація була б іншою. 

Так чи інакше, з патерикового тексту видно чітке усвідомлення святим, що 
лікар, хоча й приязна до нього людина, є посланцем і рупором його братів. Він 
говорить: «Аще же ни един князь сего сотворил преж мене, предвожа являюся им: кто 
же ли поревнует сему, да вслѣдует сему и мнѣ. Прочее же внимай себѣ и научившим 
тебѣ». І далі, говорячи з лікарем про своє можливе преставлення, преподобний все ж 
таки звертається до братів: «Брата же моа, не плачита мене, но плачита себе и чад 
своих». 

Навряд чи свт. Симон, під час написання цього тексту, усвідомлював 
вищесказане. Для нього це був лише сюжет стосунків між колишнім князем і його 
лікарем, наповнений розумними й духовними словами святого. Найвірогідніше, все 
це він переписав із свого першоджерела, якогось тексту, присвяченого прп. Николі, 
але не тільки йому, як його роду. Цей текст включав і розповідь про лікаря Петра, але 
не як головний сюжет. До того самого першоджерела, очевидно, належить і розповідь 
про отримання Ізяславом Давидовичем реліквій святого та розповідь про його 
зцілення. Що йдеться саме про одне першоджерело — свідчить той самий негатив до 
братів, чи, точніше, брата прп. Николи. Тут бачимо ремарку: під час передачі реліквій: 
«Игуменъ же вда ему, рекый: “По вѣре твои буди ти!”». З огляду на контекст — це аж 
ніяк не комплімент. Брат, котрий довгі роки зневажав і ненавидів прп. Николу, 
пізніше усвідомив його авторитет — між людьми і перед Богом. І після цього він не 
змінив свого життя, не покинув світ насилля і гордощів, а лише вирішив купити його 
реліквії, а власяницю використовував як захист під час неправедних міжусобиць. Саме 
такого світу насилля все життя уникав його брат. 

Отже, джерелом для написання цієї частини Послання був якийсь твір, явно не 
тотожний «Повісті минулих літ» (оскільки в ньому описано події за її хронологічними 
межами) із характерною особливістю — це було не житіє преподобного57 як таке, а 
оповідь про те, як амбіції князів не перемогли святість преподобного, навпаки — він 
допоміг спасенню лікаря Петра, він був, врешті, глибоко шанований тими, хто його 
зневажав. 

Все це має помітний зв’язок із тенденціями, які знаходимо у «Слові до князів» 
як у збережених пам’ятках, так і першооснові, з якої було взято інформацію про князя 
Давида і його братів. Був це своєрідний близький до агіографічного текст чи місцевий 
чернігівський літопис — твердити складно. Деякі дослідники навіть припускають 
існування давнього житія Давида чи більш поширеного житія прп. Николи. Останнє 
є маловірогідним, бо навряд чи в житії князя було наведено розмови святого з лікарем, 
а в разі існування поширеного житія прп. Николи свт. Симон згадав би про його 
існування, як згадав про житіє прп. Антонія Печерського. Отже, більш вірогідно, що 
первинний текст, якою б не була форма його викладу, було створено у Чернігові у 
середовищі місцевого духовенства, яке шанувало князя Давида і прп. Николу, але не 
інших його давидових синів58. Міг він бути створений і у Лаврі вихідцем із Чернігова 

 

57 Теорію про це було висунуто І. Чугаєвою (Чугаева 2014). 
58 Подібне ж припущення висловила І  Чугаєва (Чугаева 2014). 
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чи духовним чадом прп. Николи, але це вже виходить за межі припущень, які вельми 
складно підтвердити за браком джерел. 

До питання про імена святого 
 особою прп. Николи у різних джерелах асоціюють три імені: Никола, 
Святоша та Панкратій. Два перших згадано у синодику Любецького 
монастиря на Чернігівщині, в якому записано рід місцевих князів. Серед 

них читаємо: «Вл7и: Кн7зz Дави1да чернеэго+, и3 Кн7гиню є4гw2 Fеw4досію, Веӥ: Кнg: Николу 
Ст7ослава чернэ59: и3 Кн7г є4гw2 А4нну» (Зотов 1892, 24). 

Тут слід нагадати, що в середовищі Рюровичів була традиція мати два імені: 
хрестильне та ім’я поганського походження. У літературі прийнято називати їх автох-
тонними. Втім, були й винятки. Приміром, є всі підстави вважати, що його батько Да-
вид або не мав автохтонного імені, або ним не користувався внаслідок своєї релігій-
ності. Однак, святий Никола міг за життя мати чотири імені — два мирських, чернече 
і, можливо, великосхимницьке60. Із нихнам відомі три. 

Найскладніше визначити походження імені/прозвання «Святоша». 
Неодноразово висловлювалась думка, що воно є скороченням імені «Святослав». 

З останнім повним іменем святого згадано у «Повісті минулих літ» у 
відзначенні його постригу61. Не підлягає сумніву, що його було названо на честь діда, 
Святослава Ярославича і, до речі, згідно з Любецьким синодиком, цей князь також мав 
християнське ім’я Никола (Зотов 1892, 24). Що ж стосується прозвання «Святоша», то 
само собою скорочене ім’я звичне для тогочасного найменування «молодших» князів. 
В літописних текстах знаходимо варіанти імен на зразок «Владимирко», «Василько», 
«Иванко», «Всеволодко», «Вячко» та ін. Відомі й скороченння, подібні до 
«Святоша» — «Ратьша» (Ратьслав) чи «Судьша» (Судислав) та ін. (Андрощук 2010, 133-
134). 

Однак, незвичність форми скорочення на «ша» для сучасної літературної 
української мови, а також існування у літературній російській мові слова «святоша» з 
негативним значенням «ханжа» до сьогодні залишається нез’ясованим щодо його 
походження і значення (Андрощук 2010, 133). Наразі М. Мур’янов вперше довів 
можливість існування скорочення імені Святослав, пов’язавши його з наявними у 
московщині скороченнями як «Андрюша, Параша, Гриша» і українським «Явдоха» 
(Мурьянов 2007, 23-24). Врешті, автор доходить висновку про традиційність такого 
скорочення, але використовує цей висновок досить дивно, порушуючи питання, чи не 
пов’язане характерне для російської літературної мови негативне забарвлення цього 
слову з індивідуальними рисами характеру прп. Николи Святоші! (Мурьянов 2007, 23-
24). Подібне припущення є не лише парадоксальним авторським, воно є прямим 
наслідком сприйняття московськими дослідниками літературної російської мови — 
мови, штучно створеної на основі писемної церковнослов’янської різних варіантів і аж 
до XX ст. чужої для значної частини населення — як фіноугорськомовного народу, так 

 

59  Р. Зотов зазначав, що під ім’ям Никола Святослав слід вбачати або прп. Николу Святошу, або Святослава 
Володимировича Вжижського. Однак ім’я Никола веде саме до святого. Прозвання його великим князем 
чернігівським є помилкою переписувача (Зотов 1892, 38). Та не слід забувати, що ім’ям Никола звався також 
великий кн. Святослав Ярославич, батько кн. Давида. 
60  Патерик не повідомляє про його постриг у велику схиму. Але на той час було прийнято по певнім часі, 
проведеному в монастирі, обов’язково приймати велику схиму. Тому можемо припустити, що так було і в цьому 
разі. 
61 Див. стор. 962 
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і франкомовного нобілітету, як показника історії лінгвістичних процесів, що сягають 
пласту і часів Київської Русі, і праслав’янських. Таке сприйняття на сьогодні є великою 
проблемою у понятті московських лінгвістів, які щиро вважають літературну російську 
мову найближчою до мови часів Київської держави, плутаютьсь в інших слов’янських 
мовах і принципово ігнорують українську. Тож поява у літературній мові слова 
«святоша» з негативним забарвленням видається їм чимось прадавнім, хоча жодного 
підтвердження цьому нема. Зазначимо, що в сучасній українській літературній мові 
слово «святоша» вживається лише як калька з російської літературної мови і з таким 
самим негативним забарвленням. Його автентичним синонімом в українській мові є 
слово «святенник» (Російсько-український словник 2003, 1080). Однак, останнє має 
подвійне значення — і в позитивному, і в негативному сенсі. Те саме, вірогідно, можна 
віднести й до слова «святоша», яке набуло негативного забарвлення у часі формування 
літературної російської мови у XIX ст. в умовах, коли її творці переважно негативно 
ставилися до Православ’я. У минулому ж воно було синонімом слова «святий». 
Порівняємо дослідження Миклошича (Franz Ritter von Miklosich 1977, 833). Це саме 
стосується й автентичних московських діалектів (Даль 1882, 165). 

Отже, первинно значення цього слова було позитивним. Близьким до нього є 
форма слова «святковий» у буковинському діалекті, який звучить як «святошний», і 
стосується, зокрема, кращого одягу («святошне убрання») (Словник буковинських 
говірок 2005, 481). Цікаво, що подібна назва є серед гідронімів. Йдеться про гідронім 
Святоха — притоки Горині — притоки Прип’яті — притоки Дніпра (Словник 
гідронімів… 1979, 492). 

Відсутність у сучасній літературній українській мові форми скорочення імен на 
зразок «Святоша» ще не означає, що така форма є для нас чужорідною чи 
привнесеною. Насправді, подібні конструкції були характерні для давньої української 
мови не лише за княжої доби, але й значно пізніше. Історія т. зв. автохтонних імен 
(Демчук 1988, 10), не пов’язаних із привнесеною християнською антропонімікою, є 
малодослідженою в українській філології, особливо за доби пізнього середньовіччя. 
Тому дослідники часто трактують поганського походження імена як рудиментні, 
навіть за княжої доби, притаманні переважно середовищу князів та нобілітету. Якщо 
ж подібні імена фіксуються у московських документах, — це пов’язується із 
пережитками поганства на цих територіях (Демчук 1988, 16-17). Насправді ж, і на наших 
теренах «друге» автохтонне ім’я побутувало в різних верствах суспільства ще багато 
століть. Проте частково вони сприймалися як «переклад» християнських імен 
грецького походження. Так, приміром, ім’я «Богдан» і на сьогодні є вповні 
християнським, оскільки це прямий переклад християнського імені «Феодот» (рідше 
з ним асоціюють ім’я «Феодосій»). Цілком можливо, що саме завдяки такому 
фонетичному притягненню християнські імена на наших теренах трансформувалися 
до форм, вельми далеких від первинних. До таких асоціативних зближень можна 
віднести «Ксенія»—«Оксана», «Ірина»—«Оришка» та ін. 

Значна частина поганського походження («автохтонних») імен, які не мали 
прямих аналогів у християнській антропоніміці, побутували в середовищі не лише 
можновладців, але й пересічних людей і за княжої доби, і пізніше. На їхній основі 
також формувалися родові імена, прізвиська і в подальшому прізвища. Їхня історія і 
склад викладені у спеціальній монографії М. Демчук (Демчук 1988). Деякі висновки 
цієї авторки прямо дотичні до нашого дослідження. Так, аналіз актового матеріалу та 
інших писемних пам’яток доводить, що подібні до словоформи «святоша» скорочення 
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як автохтонних, так і християнських імен було поширено в різних верствах 
українського суспільства аж до пізнього середньовіччя62. 

Таке словотворення М. Демчук кваліфікує як утворені за допомогою 
приголосних мономорфемних суфіксів і наводить приклади: 

«-ш-ъ Borsz, Глашъ 
-аш-ъ Борашъ, Браташъ, Гневашъ, Галашъ, Голашъ, Горашъ, Громашъ, Домашъ, 

Любашъ, Малашъ, Милашъ, Муrasz, Sudasz 
-е(є)ш-ъ Dobesz, Галешъ 
-еш-а Бореша, Гореша, Селеша 
-и(ы)ш-ъ Balisz, Борышъ, Братишъ, Будишъ, Welisch, Halisz, Гнѣвышъ, Holisz, 

Dalysz, Добши, Добришъ, Дробиш, Kalisz, Kanisz, Малышъ, Милишъ. Прибышъ, 
Chwalisz, Чернышъ 

-(и)ыш-а Барыша, Галиша, Добрыша, Калиша, Селиша, Фалиша 
-ош-а Lubosza, Sobosza 
-ош-ъ Balosz, Борошъ, Гнѣвашъ, Бѣлошъ, Darosz, Dobosz, Dobrosz, Drobosz, 

Малошъ, Мирошъ, Morosz, Radosz, Ярошъ  
-уш-а Братуша, Мируша 
-уш-ъ Балушъ, Welusz, Богушъ, Братушъ, Гнѣвушъ, Ноsz, Любушъ, Малушъ, 

Skosz, Яруиіъ 
-ш-а Братша, Borsza, Буйша, Woisza, Галша, Гневша, Hoisza, Lubsza, Stanscha» 

(Демчук 1988, 97). 
Отже, на сьогодні можна вважати доведеним, що форма імені «Святоша» була 

традиційною для української автохтонної антропоніміки, і ніяк не пов’язана з 
використанням його як синоніма слова «святий», і до того ж, ніяк не належить до 
негативного забарвлення цього слова у російській літературній мові. Однак 
принципове небажання знайомитися з роботами українських дослідників і до 
сьогодні призводиться до того, що в російській історіографії все ще тиражують 
«традиційні» аналогії. Так, А. Литвина і Ф. Успенський опублікували останнім часом 
низку робіт, присвячених антропоніміці нобілітету України княжої доби та 
Московського улусу. Зокрема, тут міститься обґрунтування того, що прп. Никола був 
названий на честь діда, Святослава Ярославича, а що ж до форми імені «Святоша», то 
автори вважають, що таке прозвання під пером літописця він міг отримати «заднім 
числом», вже після постригу 63 . Тут висловлено і вповні обґрунтовану думку, що 
«Святоша» є ніби прозванням «Маленького Святослава» на відміну від «Великого 
Святослава» Ярославича (Литвина, Успенский 2006, 442-447). 

Нині є вагоме підтвердження не лише реального побутування форми імені 
«Святоша», але і його зв’язок із конкретною особою — майбутнім ченцем 
прп. Николою. 2010 р. Ф. Андрощук опублікував унікальну печатку, очевидно, жертву 
чорних археологів, яка потрапила у приватну колекцію. Про печатку відомо лише те, 
що вона була викрадена на Чернігівщині. Це ще раз підтверджує недопустимість 
діяльності чорних археологів, через яких місцезнаходження такого цінного для історії 
артефакту і точне місце його знайдення лишається невідомим. Водночас, схвально 
хоча б те, що злочинний «хазяїн» печатки надав можливість її опублікувати. 

 

62 Martyanyecz alias Malucha (Демчук 1988, 19), Kosko alias Rasz (Демчук 1988, 20); Завиша Романовичъ (Демчук 
1988, 22), Мalischa et Chodor (Демчук 1988, 22), Кваша (Демчук 1988, 23), Добриша Мисюровичъ, (Демчук 1988, 
30), Завиша (Демчук 1988, 32). Відомі також схожі слоформи від християнських імен, наприклад, Юрша (Демчук 
1988, 25), Павша Богухвалъ Михайловичъ (Демчук 1988, 27). Форма «Святоша» від імен із коренем «Свят-» не є 
єдиною. М. Демчук наводить такі українські варіанти: Святка, Пархомъ Святка, Дмитрій Святуха (Демчук 1988, 
81). 
63 Цю теорію відкидав ще М. Закревський (Закревский 1868, 635-636). 
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Ф. Андрощук про неї пише: «Йтиметься про круглий свинцевий диск діаметром 21 мм, 
товщиною 7 мм і вагою 18,4 г. На обох сторонах диска збереглися відбитки матриць 
діаметром 13—15 мм2. На одній стороні печатки є укладене в точковому ободі 
зображення княжого знаку, одна з боковин якого оформлена у вигляді хреста. На 
іншій — добре читається ув’язаний в точковий обід кириличний напис під титлом у 

чотири рядки «ст7о шина печать» (Андрощук 2010, 131). 

 
 
Ця знахідка є дуже важливою, оскільки вказує на існування імені чи призвіська 

«Святоша» прп. Николи ще до постригу і на те, що він особисто вважав його для себе 
прийнятним і позитивним. 

Ф. Андрощук додає до вищезгаданого артефакту ще декілька, які мають 
зобреження тризубця з одним перехрещеним виступом. На жаль, як зрозуміло з 
публікації, ці знахідки також депаспортизовано. 

Наразі О. Крайня вповні слушно зауважила, що поєднання імен Никола і 
Святоша відсутнє в ранніх літописних кодексах (Крайня 2014, 60). Поява його 
прозвання в такій формі належить до подальшого редагування64 , і основою цього 
редагування так чи інакше було житіє прп. Николи у Патерику. 

Не підлягає сумніву, що ім’я Никола було чернечим іменем Святоші. Однак, це 
не спростовує того, що воно було і його хрестильним іменем. У своєму дослідженні 
А. Литвина і Ф. Успенський «Выбор имени у русских князей в X—XVI веках» ставлять 
під сумнів необхідність зміни імені під час постригу за княжої доби (Литвина, 
Успенский 2006, 442-447). Це, звичайно, неправильно. Заміна імені завжди від 
давнини і до сьогодні була і є одним із засадничих частин постригу. Та річ у тім, що 
людина під час постригу може змінити святого заступника, а не ім’я. Так сталося з 
прп. Феодосієм Печерським (Жиленко, 2015, 561-562), і можна припустити, що так само 
було пострижено і прп. Николу. На той час, крім свт. Николи (Миколая) 

 

64 Див. стор. 74. 
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Мирлікійського, вшановували ще кількох Никол, і біографії деяких із них могли так 
чи інакше асоціювати з прп. Николою Святошею. 

1) Прп. Никола монах (IX ст.). Служив воєначальником за візантійського царя 
Никифора I (802—811). Він лишився живим після кровопролитної битви з болгарами, 
де загинули його товариші, і пішов у монастир. Відомий безперервною молитвою за 
загиблих на війні воїнів та прозорливістю. 

2) Прп. Миколай Сповідник, ігумен Студійський († 868). Один із палких 
поборників проти іконоборства. 

3) Також ім’ям Миколай звали одного із Севастійських мучеників. 
На нашу думку, два перших святих цілком могли стати новими святими 

патронами прп. Николи у постригу, оскільки нема сумніву, якщо представник 
князівського роду був охрещений Миколаєм, то це був свт. Миколай Мирлікійський. 

Є також версія, що хрестильним ім’ям прп. Николи було Панкратій 
(традиційна для Лаври форма імені — Пагкратій) (Картины церковной жизни… 1911, 
23; Хойнацкий 1872, 740; Бодянский 1848, XX). 

Здебільшого це припущення походить від того, що в «Ходінні» ігумена Даниїла 
із чернігівської землі знаходимо повідомлення, що «И Богъ тому послух и Святый 
Гробъ Господень, яко во всѣх мѣстѣх святых не забых именъ князь русскых, и княгинь, 
и дѣтей ихъ, епископъ, игуменъ, и боляръ, и дѣтей моих духовных, и всѣх христианъ 
николиже не забыл есмь; но во всѣх святыхъ мѣстѣх поминалъ есмь. Первѣе 
поклонялъся есмь за князей за всѣх, и потомъ о своих грѣсѣх помолился есмь. И о сем 
похвалю благаго Бога, яко сподоби мя худаго имена князей рускых написати в лаврѣ 
у Святаго Савы; и нынѣ поминаются имена их во октении, с женами и с дѣтьми их. Се 

же имена их: Михаил Святополкъ, Василие Владимеръ, Давидь Святославич, Михаилъ 
Олегъ, Панъкратие Святославич, Глѣбъ Менский» (Житье и хоженье игумена 
Даниила… 1997). 

Можна припустити, що під Панкратієм тут згадано саме прп. Николу. Однак, 
він не був Святославичем, і якщо тільки не йдеться про перекручений напис 
«Панкратій-Святослав», то радше можна вбачати в згаданому Ярослава Святославича, 
князя Муромського (1097—1123, 1127—1129) і чернігівського (1123—1127). Останнього 
дуже уважний до подробиць М. Квашенін-Самарін вважав Костянтином. Тому знову 
повертаємося до прп. Николи. І. Мицько вважає можливим наявність у представника 
князівського роду хрестильного імені Пагкратій, з огляду на біографію цього святого. 
Втім, навіть він зазначає, що на наших теренах його вшанування було не дуже 
поширеним (Мицько 2007, 19). 

Ім’я Пагкратій пов’язується із прп. Николою також у писаннях Феодосія Грека 
(див. Додаток 11). 

Як ми вже зазначали вище, прп. Никола міг зватися Николою як до постригу, 
так і після. Отже, питання лишається відкритим (Коваленко 2013, 106). Хоча визнання 
імені «Панкратій» хрестильним іменем Святоші нині набуло засадничого характеру 
(Войтович 2006, 375; Мурьянов 2007, 23). 

Біографія до постригу і сім’я 
вичайно, ніхто не може точно повідомити, що сподвигло прп. Николу до 
постригу. Очевидно, що чинників було багато і, мотивом була не лише його 
глибока релігійність. Він категорично не сприймав спосіб життя своїх 
братів та інших родичів, заплямованих кривавими війнами за клапоть 

землі, приведенням половців, порушенням хрестоцілування. Зважаючи на 
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безсумнівну релігійність і порядність (на тлі інших своїх родичів) його батька, є всі 
підстави вважати, що той доклав зусиль до виховання своїх дітей згідно з 
християнськими цінностями. Щоправда, прищепити їх вдалося лише старшому сину. 

Вважається, що прп. Никола провів у монастирі 36 років. Отже, його 
преставлення датується 1143 чи 1142 рр., рахуючи з 1107 чи 1106 рр. Однак, наскільки 
точні ці обчислення? В житії прп. Николи подано три проміжки часу з життя святого. 
Проаналізуємо їх. 

Спочатку йдеться про те, що святий три роки працював на братію у поварні. На 
його прохання, він лишався там ще один рік. Тож набігає вже чотири роки. Ще три 
роки він був монастирським воротарем. Виходить, що на час завершення його підвизу 
при воротах, святий провів у послухах вже 7 років. 

Потім його поставили служити при трапезній (служіння при поварні і при 
трапезній, очевидно, різні послухи). Час послуху його при трапезній нам не відомий. 

Щоправда, наявна й така цитата. Лікар Петро промовляє до нього: 
 

Основна 

редакція 
Арсеніївська 

редакція 
Касіянівська 

перша редакція 
Касіянівська 

друга редакція 
Патерик 

Йосифа Тризни 
и грълица 
гнѣздо себѣ, 
идѣже положи 
птенца своя», — 
ты же 6 лѣт 
имаши в 
манастыри и 
мѣста твоего не 
познах. 

и3 горлица гнэзто 
собэ. ид•э положи 
птенца своа3. ты• є7 
лэт имаши uже 
въ манастыри. и3 
мэста своє2го не 
позна. 

и3 го1рлица гнѣздо2 
себѣ. и3дѣ1же 
пwложити птенца2 
сво2z. — ты• ѕ7 лѣ1т, 
и4маши в 
манастыри2. и3 
мѣ1ста твоего6 не 
позна<. 

и горлица гнѣздо 

себѣ, идѣже 

положи птенца 
своя; ты же 6 

лѣтъ имаши в 

манастыри и 

мѣста своего не 

позна. 

и го>лица гн€ѣдо 
себѣ идѣже положи 
птенца своz2, ты 
же ѕ7 лѣт и4маши 
в мнcтри, и мѣста 
твоего не по€на2. 

Тобто, келії у святого тоді ще не було. І лише пізніше, згідно з наполяганням 
ігумена й братії, він був змушений збудувати власну келію, що і зробив. Ця будова під 
назвою «Святошина» існувала ще й на кінець століття серед інших місць у монастирі, 
пов’язаних із ним. Отже, свою келію прп. Никола отримав вже провівши в обителі 
близько 10 років. Про прихід Петра до цієї келії нам нічого не відомо, що, втім, не є 
однозначним потвердженням того, що він на цей час вже помер. Але от точно відомо, 
що після смерті його прп. Никола прожив у Печерському монастирі ще 30 років. 

Зазвичай, час перебування прп. Николи в монастирі дослідники складають із 
тих шести років, про які говорить у тексті Петро, і тих 30-ти, які святий прожив по 
його смерті: 30+6=36. 

Насамперед усі наведені цифри здаються сумнівними через явно виражену в 
них цифрову семантику, пов’язану з цифрою «3». Та навіть якщо приймемо цю 
хронологію на віру — інформація не становить чіткої схеми, тому просте плюсування 
тут навряд чи доречне. Насправді, єдиними точними датами тут є літописне 
повідомлення про постриг святого і визначений антропологами вік його на час 
преставлення — близько 70 років (Дива печер Лаврських 2011). Зважаючи на це, 
преставлення прп. Николи у 1142 чи 1143 р. не є аксіомою, і можна припустити, що він 
помер пізніше. Можлива, приміром, така будова: 1080+70=1150 р. (+– кілька років). 

Більшість дослідників вважає, що прп. Никола народився близько 1080 р. 
(Коваленко 2013, 105), отже, під час Любецького з’їзду йому було 17 років, що на той час 
також вже не було дуже раннім віком. Однак, згідно з висновками антропологів, 
прп. Никола помер у віці 70 років (Дива печер Лаврських 2011, 180). Отже, або він 
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народився близько 1070 р., або помер, щонайменше, на початку 50-х рр. XII ст. Нині 
усталено вважається, що святий преставився 1143 р. (Войтович 1992, 44), на підставі 
того, що 6650 (1142) р. він виступив у ролі дипломата (див. стор. 931). Щоправда, є ще 
одне обчислення. Опис усіх служінь преподобного у Печерському монастирі 
вкладається у 36 років. Тож коли рахувати від 1107 р., то й виходить вказаний 1143 р. 

Що стосується можливості більш ранньої дати народження святого, то воно 
видається менш вірогідним. Старший внук Святослава Ярославича мав би бути 
відміченим у якихось подіях вже у 80-х рр., навіть якщо він не посідав окремого столу. 
На нашу думку, прп. Никола, дійсно, народився близько 1080 р., проте помер пізніше, 
ніж вважає більшість дослідників. І отже, в часі, коли ми знаходимо у записах попа 
Василія, які увійшли до «Повісті минулих літ» першу згадку про нього, йому не було 
ще 20-ти років. 

За рішеннями Любецького з’їзду Святоша отримав Луцький стіл. Є всі підстави 
припустити, що проведення цього форуму в час його завершення зродило певний 
підйом серед більшості рюриковичів і суспільства, та надії на мир. Мабуть, мав таку 
надію і Святоша. Та невдовзі християнським поглядам прп. Николи судилося 
вступити у серйозну суперечність з реальністю стосунків «благовірних князів». Навіть 
та невелика кількість інформації, яку ми отримуємо із записів попа Василія, свідчить, 
що ця реальність була аж надто мерзенною, аби не лишити глибоке потрясіння для 
чесного християнина65. 

Насамперед, сам злочин: осліплення князя Василька шокувало навіть 
малочутливі натури. Вірогідно, мало хто сумнівався, що до злочину, здійсненого 
Давидом Ігоревичем, був причетний великий князь Святополк, людина, яка була 
безпосереднім сюзереном і Давида Святославича, і його сина. Змушений виступити 
проти Давида Ігоревича, Святополк прогнав його зі столу, але потім вкотре порушив 
хрестоцілування, і напав на Василька та його брата Володаря. У літописному 
повідомленні йдеться, що над військами останніх бачили янголів. Незалежно від 
реальності цього чуда, не підлягає сумніву, що поширення такої інформації свідчить 
про ставлення за таких умов до Святополка. Врешті, його було розбито. І серед його 
прибічників названо Святошу. Нині ми не можемо стверджувати, чи не посприяв він 
тій поразці, радше — ні. Він не був воєначальником. Але чесній людині нелегко 
воювати за злочинця. Однак, ніяких шансів звільнитися від того не мав, оскільки його 
дружиною була Анна Святополківна, донька його сюзерена (Войтович 2006, 357; 
Чугаева 2014, 3). 

Далі становище тільки ускладнилось. Давид Ігоревич повернувся і взяв у 
облогу Володимир. Там сидів бастард Святополка Мстислав, печально відомий як кат 
печерських мучеників Федора і Василія. І його смерть на заборолах від стріли, згідно 
з передсмертним пророцтвом прмч. Василія, не могла не мати розголосу. Можливо, 
саме тому, а може, з бажання не встрягати у чвари своїх родичів, Святоша цілував 
Давиду хрест, що не воюватиме проти нього. Однак, коли посли Давида Ігоревича ще 
перебували у нього у Луцьку, до міста приїхав Святополків воєвода Путята, який 
зовсім не зважив на бажання князя, і з ним та його дружиною віроломно напав на 
Давида. Давид знову втік, але по певнім часі з’явився біля Луцька з половцями. 
Святоша, схоже, і не брався боронитися. Він домовився про вільний прохід, залишив 
місто і відправився до батька у Чернігів. Жодної ролі в політичному житті він з того 
часу не відігравав. Вірогідно, таким було його рішення. 

На зв’язок між майбутнім постригом Святоші і цими його пригодами вказували 
більшість дослідників (Уманцев 1970, 14-15; Мурьянов 2007, 25; Чугаева 2014). Втім, 
цілком можливо, що подібних прикрих ситуацій було й більше. 

 

65 Див. літописні тексти на стор. 960. 
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Втім, постригся прп. Никола пізніше. Якоюсь мірою це можна пояснити тим, 
що він мусив до того часу вирішити свої мирські проблеми, зокрема, видати заміж 
доньку. А. Литвина і Ф. Успенський вважають, що вона вийшла заміж за Всеволода-
Гавриїла ще до постригу свого батька. Всеволоду на час весілля було не більше 12—
13 років, (Литвина, Успенский 2006, 123), що не вважалося тоді чимось 
екстраординарним. Та в літературі можна знайти припущення, що шлюб відбувся 
тільки 1123 р (Войтович 1992, 82). 

Володіння прп. Николи Святоші й історія володінь 
Києво-Печерської лаври на Чернігівщині 

Луцьк 

олодіння Святоші у Луцьку, найвірогідніше, не обмежувалися містом, а й 
включали певні території Волині. Втім, нам нічого не відомо про їх склад. 
Не відомо і про якусь роль майбутнього святого у житті міста. Власне, 
дослідники, оповідаючи про Луцьк того часу, обмежуються повторенням 

літописного повідомлення про події, описані в оповіді попа Василія (див. стор. 950). 
(Хойнацкий 1872, 741-742). Ці події є, серед іншого, підтвердженням значення у цей час 
Луцька, як адміністративного центру (Терський 2006, 18). 

Висловлено також думку про зв’язок між прп. Николою і заснуванням 
Жидичинського монастиря. Водночас Луцька реліквія св. Миколая, невідома за 
виглядом, яка близько кінця XIV ст. чудесно перемістилася до білоруського 
м. Лукомля, описана як зображення свт. Миколая, що пізніше потрапило в 
м. Можайськ. У цьому зображенні, базуючись на описі пам’ятки, що нині зберігається 
у Третьяковській галереї, автор дослідження вбачає зображення прп. Николи, до 
якого пізніше було прироблено омофор (Мицько 2007). Ця теорія цікава і не є 
абсолютно неможливою, але для її підтвердження необхідні додаткові студії, зокрема, 
над різьбленою іконою свт. Миколи Можайського та, можливо, інші підтвердження. 

 

Інформація з Патерика і літопису 
 

 літописній оповіді про втрату Святошею Луцька повідомляється, що він 
пішов до батька в Чернігів і був при ньому (див. стор. 952). Після цього не 
посідав жодного столу аж до постригу. Можна припустити, що він отримав 
від батька декілька маєтків із чернігівського домену, з чого і жив. Втім, 

єдиним підтвердженням цього є лише наведені свт. Симоном слова прп. Николи: 
 

Основна редакція Арсеніївська редакція Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга 
редакція 

Патерик Йосифа 
Тризни 

Си вся Христа ради 
оставих: и жену, и 
дѣти, дом, и власть, и 
братию, другы, и 
рабы, и села, — и 
оттого чаю жизни 
вѣчныа наслѣдник 
быти. 

си всz ха7 раd w4стави<. 
и3жену и дэти и3 домъ 
и3 власть. и3 братю и3 
другы. и3 села и3 рабы. и t 
того чаю жизни вэчныа3. 
наслэдьникъ быти. 

сіа же всz2 ха7 рди (sic!) 
w3стави< и3 женu2 и3 дѣ1ти. 
до1мъ и3 вла1сть и3 бра1тію2 
и3 дрuгы2. и4 рабы4ни и се1ла. 
и3 тогw ра1ди чz1ю жи€ни 
вѣ1чныа2 наслѣ1дникъ 
бы1ти. 

Сіа же вся Христа ради 
оставих: жену и дѣти, 
дом и власть, и 
братію, и другы, рабы 
и села, и того ради 
чаю жизни вѣчныя 
наслѣдникъ быти. 

сиz же всz хаc ради 
oстґви< жену и дэти 
домъ i влaсть и братию 
и други рабы и села. и тоg 
рaди чаю жи€ны вэчныz 
насLэникъ быти. 

В 

У 
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Зазвичай з цієї цитати наводять лише слова «рабы и села», вважаючи достатнім 
доказом (Коваленко 2013, 107; Курданов 1998, 33-34). Однак, як простежується з повного 
тексту, ці слова окреслюються радше як загальники, і вони аж ніяк не здаються 
інформацією про наявність у Святоші на час постригу будь-яких земельних володінь. 
Тому слід розуміти, що маємо справу з логічним припущенням, яке нічим не 
підтверджене, хоча наявність у майбутнього святого певних надань на Чернігівщині 
є вповні вірогідною. 

Маєтки Лаври. Загальна інформація 
одальша інформація про життя і маєтки прп. Николи пов’язана не лише зі 
знаннями про святого князя, але й із лаврськими володіннями в цьому 
регіоні, і обстоювання обителлю прав на них у XVII—XVIII ст. Йшлося про 
величезні території, про обставини набуття яких на сьогодні мало що 

відомо. 
Наразі О. Русина залучила до вивчення питання церковного землеволодіння 

списки Литовської метрики з московських архівів. Їй не вдалося знайти 
підтвердження земельних володінь Лаври у XV—XVI ст., а лише права на збір данини 
з різних територій, які безпосередньо Лаврі не належали, а також на отримання 
доходу від приписних печерських монастирів (Русина 1992). У «Пам’яті» 1527 р. 

читаємо: «А што ми твоя млсть, гсдрь мои млствыи, казал любецкыє границ. попасати [!] с 
чєрниговскими: почон t Покулу реки, то рубеж из Навозом, а селище Плохово, половина любєцкая а 
половина чєрниговская, а сел [!] не помєтаєт жадин, хто на тои земли был» (Русина 1998, 

Додаток, 211). Ще раз про володіння Лаври в Чернігівському регіоні згадно в описі 
маєтків обителі по смерті 1593 р. архімандрита Києво-Печерського Мелетія 
Хребтовича-Богуринського. Тут читаємо: «Włość podnieprska naypierwiey. Sioło 
Swareml, siołó Tarasowicze, sioło Nowosiołki, sioło Oszytkowicze, sioło Hłubow, sioło 
Rokoszycze, sioło Nawoz. Dgie sioło Nawoz, po dgiey stronie Dniepra, sioło Mekwo, 
sieliszcze Ihdin. Na rzecze Prypeci sioło Orewicze. Na rzecze Słoweszni sioło Demydowa» 
(АЮЗР, ч. 1, 1859, 386). 

Проглянувши грамоти на ставропігію Лаври, де згадано і земельні володіння 
монастиря (Евгений (Болховитинов), 1831, прибавл., 165-179), ми не знайшли там 
згадки про чернігівські землі. Втім, це не означає, що Лавра не мала тих володінь. 

Подальші згадки про лаврські маєтки належать до часу від другої половини 
XVII ст. Так, у документі під назвою «Списокъ съ прозбы, какову подали въ Приказѣ 
Малыя Россіи Кіевопечерскаго Монастыря Старцы Варлаамъ Ясинскій, да Паисій 
Печерникъ, да Писарь Иванъ Армашенко во 188 (168о) году, Марта въ 8 день», 
опублікованому преосв. Євгенієм Болховітіновим, повідомляється: «О Грамматѣ 
подтвердительной на всѣ права Святыя Обители Печерскія, въ которой бы маетности 
за Днѣпромъ подъ Его Царского Пресвѣтлого Величества рукою въ Державѣ наши 
обрѣтающіяся описаны были» (Евгений (Болховитинов) 1831, 210). На жаль, подробиць 
тут нема. Як відсутня і грамота з подібним змістом в опублікованих цим дослідником 
царських дарчих грамот, датованих тим самим 1680 р. 1720 р. Лавра отримала велику 
за обсягом грамоту, яка значною мірою, складалась із копій і переказів змісту різних 
грамот від середини XVII ст., наданих Лаврі взамін знищених пожежею 1718 р. 
(Евгений (Болховитинов) 1831, 273-295). Аналіз цієї грамоти наведено О. Лазаревським 
(Лазаревский 2008, 437-440). 

В цілому вся інформація про величезні маєтки Лаври датується вже після 
1720 р., і в усіх випадках про них згадано як про отримані у подарунок від прп. Николи 
(Пакуль поживемо тут 2010, 19). Навіть на сьогодні інформація про подарування 
величезних маєтків прп. Николою Святошею дехто вважає однозначно правдивою 
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(Курданов 1998, 42-43). І приміром, володіння майбутнім святим важливими центрами 
монастирської вотчини — Навозами й Пакулем — обумовлена їхнім вигідним 
торгівельним і стратегічним розміщенням, що й було буцімто підставою їх надання 
прп. Николі (Курданов 1998, 33-34). Логіка у такому висновку, до речі, є. Давид цілком 
міг передати у володіння старшому сину стратегічно важливі місцевості зі своїх 
володінь. Проблема полягає в тому, що логіка не замінить наявності конкретних 
доказів. Ми не маємо даних, якими маєтками володів прп. Никола за життя (Рапов 
1977, 105), і чи надавав він своїй обителі якісь земельні володіння. 

Не маючи реальних даних про володіння прп. Николи і їх надання 
Печерському монастирю, мусимо зазначити: якщо вони й були — то були втрачені 
Лаврою у потатаський час, оскільки навала тяжко вдарила по цій території, на 
декілька століть значною мірою знелюднивши її. Унаслідок деякі городища якоюсь 
мірою зовсім втратили населення надовго (Курданов 1998, 36). Навіть збережені після 
татарської навали населені пункти значно зменшилися за територією і кількістю 
населення (Пакуль поживемо тут 2010, 8). Відновлення цієї території активно 
проводила Польща аж після Люблінської унії, коли ці землі віддавали польським 
дрібним шляхтичам з метою створити оборону проти Московії (Курданов 1998, 35), але 
реальні результати відбулися лише близько XVI ст. (Курданов 1998, 36). Вірогідно, тоді 
й починається доказова історія Лаврського землеволодіння в цій місцеврсті (Курданов 
1998, 36), однак, обставини набуття величезних володінь лишаються почасти 
невідомими. 

Величезні маєтки Лаври на Чернігівщині протягом XVII—XVIII ст. не лише 
розширялися, але й розвивалися. Тут засновувалися нові поселення, дуже активно 
розвивалися промислові мануфактури: численні гутні, залізоробний завод, папірня, 
водяні пильні та млини. Так утворилась ціла волость — промислова вотчина Києво-
Печерської лаври (Курданов 1998, 15-16). На той час центром волості було містечко 
Пакуль на березі р. Пакульки. За справами вотчини наглядав лаврський священник-
намісник, який мешкав у спеціально збудованому палаці. Він мав печатку, якою 
скріплював усі документи, що надходили з Пакуля до Києва. А господарством відав 
«городничий»-управитель, призначений також із священників, підданих Лаври 
(Курданов 1998, 15-16). 

Після пограбування українських монастирів у процесі введення Генеральних 
штатів, промислова вотчина перейшла до державної казни. Певний час господарство, 
що існувало на цих землях, складало окрему економію на чолі з директором. З 1797 р. 
волость стає адміністративно-територіальним, поліцейським та судовим округом з 
окремим апаратом для управління державними селянами (Курданов 1998, 15-16). 
Однак господарство невдовзі було доведено до занепаду. 

Вищезгадані актові документи репрезентують (але не повною мірою) час появи 
у Лаври чернігівських маєтків. Наразі специфіка нашого дослідження передбачає не 
аналіз історії набуття чи приналежності Лаврі чернігівських маєтків, а агіографічна 
складова — віднесення їх до дарунків прп. Николи. Як можна простежити з 
попередніх досліджень, ніяких даних про них із давньої літератури ми не отримуємо. 
Доведеться звернутися до пізньої традиції. 

Вперше рід прп. Николи Святоші знаходимо у Любецькому синодику (див. 
стор. 68). Та інформація про надані ним маєтки з’являєть у більш пізніх пам’ятках. 
Пом’яник Введенської церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври другої 
половини XVII ст. містить декілька розділів, дотичних до Чернігова. Появу тут списків 
чернігівських єпископів ми, звичайно, пов’язати з майновими питаннями не можемо. 
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Тому лише зазначимо наявність імені єп. Феоктиста (Кузьмук 2007, 16). Тут вміщено 
також два розділи, присвячені Чернігівським князям. Перший із них надписаний: 

«Помzни Ги7 Бл7го>ны< Кн7зей Чєрниговски<». 

Тут серед іншого є такі записи: 

ВелиҲ: Кнz€: Дв7да Чернигов8ского, и Кн7гню Его Fеwдwсію. 

ВелиҲ: Кнz€: Никwлу, Ст7ослава Черниго+ского и Кн7гню Егw Анну 

Із оригінальних повідомлень можна назвати лише прозивання прп. Николи 
князем Чернігівським і титулування його й інших князів «великим князем». 

Далі у тексті знову згадано про чернігівських князів, а також дізнаємося й про 
ті землі на Чернігівщині: 

Поминаніе Великих8 Кн7зей Чернэго+ски< Бл7же=ны< Ктіторw+ Ст7ыz Обители Ца>скіz Кіево 
Печерскіz. Велики< добродэевъ; иже надариша ПрчcтоѶ Бц7ы мнwгіе села, З8 tчинами, и 
ГрӅ=тами, wколо Че>нэгова, Навозъ. и прочаа. 

Которыұ яко бл7годэтелеұ Великиұ. Ст7ыи tцы Ар8хима=дриты в8 Ст7оѶ wбители uзакониша, t 
Рода в8 Роды Декамвріz: є7, днz, в8 ВеликоѶ Цр7кви, Собо>нє по ут8рни Панахиду, и Бжcтве=ную 
Литuргію tправовати: и имена Бл7жен8ны< Ктиторw+ Велики< Кн7ѕей воспоминати. Помяни Ги7. 

Далі знову ведеться перелік чернігівських князів, що майже не збігається з 
першим, і явно є іншого походження. У цьому переліку не згадано Давида 
Святославича, зате вписано його батька і прп. Николу: 

Кн€: Схиұ: Нікwлу Ст7ошу 

М. Жарких прокоментував цей перелік так: «Великого князя Мстислава — 
названого Костянтина (1), князя Євстафія (2), князя Станіслава (3), князя Святослава 
(4), князя схимника Ігнатія (5), князя схимника Стефана (6), князя схимника Саву (7), 
князя схимника Феодосія (8), князя схимника Ігоря убитого (9), князя схимника 
Николу Святошу (10). Імена (1—2, 9—10) запозичено, безумовно, з літопису, в якому 
містились записи за давньоруські часи. Це міг бути хоча б і Хлєбніковський список 
Іпатіївського літопису, який зберігався в Лаврі… Ім’я Святослав поширене серед 
чернігівських князів, чи мався тут на увазі Святослав Ярославич (реальний ктитор 
монастиря) — неясно. Інші імена слід вважати плодом фантазії, так само, як і 
ктиторство цих князів щодо Печерського монастиря. Мстислав і Євстафій померли ще 
до того, як монастир було засновано, але автор поминального запису на це не зважав 
(або й не знав)… Розділ є свідченням спроби встановити в Лаврі місцеве поминання 
чернігівських князів-ктиторів» (Жарких, 2018, 111). 

Власне, з останнім не можна не погодитися, проте створення списку 
чернігівських можновладців є ширшим від майнових потреб. Отже, постає питання, 
наскільки глибока традиція, що відобразилась у цьому записі. Найвірогідніше, перше 
повідомлення із Введенського синодика походить з доволі глибокої давнини, 
можливо, має одне джерело із Любецьким синодиком. Варто, втім, зазначити, що у 
першому збереженому лаврському Пом’янику XV ст. прп. Николу згадано у 
недописному переліку Собору святих Печерських, але роду чернігівських князів не 
зазначено. Тому вищезгадане спільне джерело, вірогідно, було чернігівського 
походження. 
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А от другий список, попри свою неісторичність, створений якимось 
книжником і, напевне, у Лаврі, але не обов’язково у XVII ст. Цілком можливо, що до 
поминання потрапили якісь напівлегендарні дані, безпосереднє джерело яких сягає у 
пізньосередньовічний чи навіть ранньомодерновий час, втім, навряд чи більш ранній. 

Є ще один чинник, на який варто звернути увагу. Як святий, прп. Никола не 
мав би взагалі бути у тому списку. Чи не є підставою для його появи саме майнові 
питання? 

 
Привертає увагу аспект лаврської традиції, пов’язаної з дарунками 

прп. Николи, є його титулування Чернігівським князем (іноді навіть великим князем 
Чернігівським). Об’єктивно святий цього титулу ніколи не мав, хоча, вірогідно, до 
свого постригу кимось міг сприйматися, як спадкоємець чернігівського столу. Історія 
такого титулування є дуже давньою, оскільки знаходимо його вже в Основній редакції 
Патерика. Водночас у Арсеніївській редакції у заголовку нема згадки про титул. Тому, 
можливо, в оригінальному тексті свт. Симона цього ще не було, хоча, він користувався 
джерелом, спільним із «Словом про князів», а відтак, міг взяти звідти і титул. 
Можливо навіть, що поява всієї традиції найменування прп. Николи походить від того 
чернігівського протографа. 

Зрозуміло, що таку помилку в тексті Патерика помітили ще у XIX ст. На нашу 
думку, зв’язок між неправильним титулом прп. Николи і лаврськими маєтками на 
Чернігівщині є прямим і однозначним. Протягом віків Лавра неодноразово 
отримувала якісь потверджувальні грамоти, які деякою мірою відображали реальні 
дарунки князів минулого. Використовувалися гучні імена, починаючи з 
рівноапостольного князя Володимира. Так само сталося і з прп. Николою. Для його 
святості йому не потрібен був гучний титул, вистачало титулу його батька. Однак, для 
«поновлення» грамот близько XV ст. його оголосили «князем Чернігівським». 
Оскільки надзвичайно глибокої суперечності у такому титулуванні не було, воно 
досить швидко узвичаїлося і увійшло навіть до Патерика. 

Далі ми проаналізуємо можливий зв’язок із прп. Николою і подальшу історію 
окремих населених пунктів та урочищ Чернігівщини. 

Село Навози (сучасне село Дніпровське) 
ело Навози (з 1962 р. — с. Дніпровське Чернігівського р-ну) розташоване на 
лівому березі Дніпра, вище гирла р. Прип’ять. У російськомовній літературі 
назву міста прийнято було пов’язувати зі словом «навоз» («гній»), оскільки 
земля на городищі відрізняється від навколишніх великою кількістю 

перегною (Курданов 1998, 33-34). Однак, слово «навоз», як синонім слова «гній», в 
українській мові не відоме, хоча в записах поліського діалекту XX ст. воно є (Лисенко 
1974, 131). У словнику старослов’янської мови Срєзнєвського слово «навоз» відсутнє. 
Але тут, вірогідно, йдеться про кальку з московщини, оскільки в словниках української 
мови цей корінь має зовсім інше значення. Він пов’язаний переважно зі значеннями 
«навозити» чи «навезти», тобто привозити щось кудись у великій кількості (Словник 
української мови 1974, 39; Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка 1979, 177; 
Словники України online). 

Наразі В. Коваленко припускав, що назва міста могла бути пов’язана з 
існуванням тут перевозу (Коваленко 2011, 129-130). Ця гіпотеза є вповні вірогідною. 
Містечко могло бути назване тому, що туди «навозили» — чи то товари на перевіз, чи 
то як податки до князівської резиденції, а можливо, і те й інше. Із цим значенням 
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можна пов’язати слово «навозайка» у значенні «не повністю завантажений віз», яке є 
запозиченим із польської мови (Етимологічний словник... 2003, т. 4, 17). 

Вперше топонім «Навози» згадано у «Списке русских городов, дальних и 
ближних» XIV ст. У переліку Київських міст: «А се Киевьскыи гроди: … На Воръскле 
Хотмышль. Чечереск. Тетерин. Попова гора. Пропошеск. Дроков. Гомин. Речиця. 
Могилев. Быхов. Лучин. Рогачев. Стрешин. Любечь. Навоз. На Припете Чернобыль. 
Копыль. Мозырь. Переров. Смедин. Туров. На Метлици. Иванов. Вручии. Житомель. 
Коречь» (Тихомиров 1952). 

У «Пам’яті» 1527 р. читаємо: «Реиетрь любецкии. [...] границы любецкии зъ черниговскими: 
почон wт Покулz рэчки, то рубеж з Навозомъ, а селищи Плохово, половина любєцкая и половина 
чєрниговская, а домов жадєн не помzтаєть, хто на тои зємли жив» (Русина 1998, Додаток, 

208). Про Навози, як населений пункт, підвладний Києво-Печерській лаврі, відомо з 
1552 р. (Бондар 2017, 13). 

В описі рухомого і нерухомого майна Києво-Печерської лаври 1593 р.66 Навози 
згадуються ніби двічі: «sioło Nawoz. Dgie sioło Nawoz, po dgiey stronie Dniepra». Це, 
найвірогідніше, означає, що населений пункт розташовувався на обох берегах Дніпра, 

оскільки — на перевозі на важливому шляху на Волинь (Коваленко 2011, 128). 
Короткий, але ємний в межах нашої теми запис про Навози залишив 

А. Шафонський: «Поселення біля села Навоза, що лежить на Дніпрі, про яке також 
розповідається, що в ньому жив чернігівський князь Микола Святоша, який за часів 
святого Антонія Печерського Києво-Печерській Лаврі подарував великі під 
Черніговом лежачі села, які для нього, під назвою Пакульської волості, цього 1786 року 
до 1-го дня перебували у володінні Лаври» (Шафонский 1851, 234). 

У ХІХ ст. Філарет (Гумілевський) наводить більш детальні відомості про давнє 
городище в селі і перекази про проживання тут прп. Николи: «Поблизу Навозів є 
городище — високе плато з ровом, при озері Домавуха, з якого рів наповнюється 
водою. Дотепер кажуть, що тут був будинок св. кн. Николи. Озеро нині зменшилося 
від наносного піску, але за 60 років ловили в ньому багато риби. Особливість 
городища: тоді, як вся околиця його і в тому числі місця, зайняті нинішніми жителями 
с. Навоза, — пісок і пісок, на городищі і нині більш ніж на двох аршинах глибини, 
виявляється чорнозем. Ця особливість, привласнюючи городищу назву Навози, зовсім 
не відповідає нинішньому місцю, підтверджує справедливість переказів про старе 
місто Навози, як власності кн. Николи Святоші або Святослава» (Историко-
статистическое описание Черниговской епархии 1873, 89-90). Давність місцевої 
традиції, пов’язаної з прп. Николою деякою мірою підтверджує і освячення місцевого 
храму на честь св. Миколая Мирлікійському (Историко-статистическое описание 
Черниговской епархии 1873, 92). 

Навозівське городище було обстежене і прошурфоване В. Коваленком 1985 р. 
«Воно розташоване на І-й надзаплавній терасі лівого берега Дніпра за 100 м на 
південний захід від околиці с. Дніпровське (колись тут містився хутір Шаровка, що 
примикав до села). З півночі і сходу городище омивається оз. Домавуха (стариця 
Дніпра). Саме русло Дніпра тече за 50 м західніше від городища. Майданчик 
оваловидної форми (30×20 м) видовжений за лінією схід—захід. 

Поверхня городища рівна, щільно задернована, з невеликим ухилом до півночі. 
Північний схил покрито чагарниками. Похилу стрілку мису (східний край городища) 
відрізано валом, заввишки над рівнем майданчика 1,2 м, та ровом, завширшки до 10 м, 
викид з якого утворив другий валоподібний насип на східній частині майданчика. Вал 
на південному схилі городища сильно пошкоджено траншеєю часів Другої світової 
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війни і нині майже не простежується. З південного ж (напільного) боку було 
влаштовано і в’їзд на городище. Потужність культурного шару на городищі, що 
становить сильно гумусований пісок інтенсивно чорного кольору, досягає 0,9 м. Він 
містить уламки кераміки ХІІ—ХІІІ ст., пічину, кістки тварин. У шарі передматерика 
трапляються окремі фрагменти кераміки ІХ—Х ст. 

З півдня до городища прилягає значний за площею (470×140—200 м) відкритий 
посад, що з трьох боків (з півночі, заходу і сходу) обмежений руслами Дніпра та його 
стариць. Поверхня селища задернована. Культурний шар, похований під прошарком 
сіро-коричневого піску алювіального походження, 0,2—0,3 м завтовшки, утримує 
кераміку Х—ХІІІ ст., велику кількість залізоплавильних шлаків, вуглики, пічину, і має 
потужність 0,2—0,5 м» (Коваленко 2011, 129-130). 

В. Коваленко зробив висновок, що «городище було насипане приблизно на 
зламі ХІ—ХІІ ст. на місці більш раннього селища, тобто, якраз у той час, коли 
Святослав Давидович перебував у Чернігові. Навози, ймовірно, були невеличким 
феодальним замком і відігравали досить важливу роль своїм географічним 
розташуванням: на березі р. Дніпро — головної ланки трансконтинентального шляху 
“Із Варяг у Греки”…» (Коваленко 2011, 129-130). Дійсно, вагомість цього населеного 
пункту для існування і подальшого розвитку місцевості дає змогу припустити, що саме 
він міг бути переданий під управління Святоші батьком. Тут не потрібно було брати 
участь у міжкнязівських чварах, достатньо було працювати на розвиток регіону, 
включаючи і християнізацію цієї місцевості, і сусідніх земель в’ятичів. Численні мита 
давали змогу отримувати значні кошти. Ось тільки всі ці припущення так і лишаються 
припущеннями. Коли б відомі на сьогодні майнові печатки, що пов’язують зі 
Святошею, не були вкрадені чорними археологами і їх можна було долучити до 
конкретного місця — можливо, можна було б сказати точніше. 

Після татарського нашестя Навоз занепав, але вже невдовзі відновився 
(Горобець 2014, 46), вірогідно, завдяки продовженню функціонування перевозу. Вже у 
XV—XVI ст. населений пункт мав статус міста (Бондар 2017, 13). Пізніше, з першої 
третини XVII ст. Навози входили до складу Пакульської волості разом із селами 
Ковпитами, Мньовим, Ведильцями, Кархівкою (Бондар 2017, 13). Монастирський 
«двір» у Навозах на сьогодні з великою долею вірогідності локалізований і був 
розміщений на горі Домавуха у північній частині с. Дніпровське, де, як вважається, 
раніше містилося городище літописного населеного пункту Навози (Бондар 2017, 14-
15). 

У жовтні 2009 р. у с. Дніпровське (колишні Навози) відкрито пам’ятник 
прп. Николі Святоші (скульптор — випускник Національної академії мистецтв 
Владлен Караченцев), а 2010 р. коштом Новика, уродженця с. Навози, закладено новий 
храм на честь Св. Миколая (Коваленко 2013). 

Село Пакуль 
осить дивно звучить назва цього села. Втім, як вважають, воно походить від 
фрази з поліського діалекту «покуль поживемо тут» чи «покуль почекаємо 
інших», що пов’язано з існуванням тут перевалочного пункту на шляхах до 
Дніпра та ін. «Коли люди на човнах долали відстань із Чернігова до Дніпра 

або входили після тривалих мандрівок у Пакульку, повертаючись у Чернігівське 
князівство, їм необхідно було десь перепочити, набратися сил перед новими 
суттєвими випробуваннями. Очевидно, тому й виникло на цьому місці поселення, де 
вони “покуль жили” чи “покуль чекали” інших» (Курданов 1998, 33-34). 

На території с. Пакуль розташовано городище, відоме як «Попова гора» на 
березі р. Пакулька. Територія зайнята шкільною садибою і її оборонні споруди не 
збереглися (Пакуль поживемо тут 2010, 7). З півдня і заходу від городища були 
розміщені неукріплені поселення (Курданов 1998, 31-33). Однак, В. Коваленко 
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зазначає, що хоча тут було знайдено кераміку Х—ХІІI ст., проте знайти рештки 
укріплень не вдалося. Автор припускає, що за городище було прийнято рештки 
лаврського укріпленого «двору» (Коваленко 2013, 109). 

Пакуль фігурує у документах XVIII ст. як подарований Лаврі прп. Николою, 
хоча, як і стосовно інших населених пунктів, підтвердження цьому немає (Бондар 2017, 
12-13). До того ж, питання залишається й щодо існування цього населеного пункту за 
княжої доби (Коваленко 2013, 109). Переважно його виникнення належить до другої 
половини XIV ст. 

У XVI ст. с. Пакуль входило до території Любецької волості (з 1569 р. — 
Любецького староства Київського воєводства Великого князівства Литовського, з 
середини XVII ст. — Любецької сотні Чернігівського полку) (Коваленко 2013, 109). 
Втім, і на той час цей населений пункт був невеликим. Село Пакуль у володінні Лаври 
згадується дещо пізніше, у 1628 р. як таке, що тільки-но додалося до сіл Мньов та 
Навози (Бондар 2017, 13). Під 1631 р. згадується «Новоосідле село Пакуль» із шести хат. 
Однак, звідтоді лаврське господарство починає швидко розвиватися. Освоюється вся 
течія р. Пакульки, і ця територія виділяється в окрему господарську одиницю — 
Пакульську волость. Тут було кілька підприємств: млини, пильні, паперові фабрики, 
скляні й залізні заводи (Курданов 1998, 46). 

У переліку річок А. Шафонський згадує таке: «Пакуль, витік має з цього повіту 
в селі Антоновичі, з болота і, пройшовши за 25 верст, впадає в річку Дніпро. На цій 
річці розташовано велике село Пакулі, колишнє Києво-Печерської лаври, на честь якої 
було названо всю парафію тієї Лаври» (Шафонский 1851, 210). 

Пакульський оборонний двір — центральна садиба Пакульської вотчини — 
був дуже цікавим явищем в історії української архітектури і став предметом 
досліджень цілої низки вчених67. Ще чотири двори Лаври містилися в інших селах 
волості — Навозах, Кархівці (Корхувке), Ведильцях (Виделках) та Ковпиті (Бондар 
2017, 13). Докладне дослідження оборонних споруд Лаври на цій території див. у 
спеціалізованій роботі О. Бондаря (Бондар 2017). Зокрема, видатною пам’яткою 
архітектури був також Троїцький храм Пакуля. Філарет Гумилевський описував його 
так: «Троїцький храм Пакуля вельми чудовий і за давністю своєю, і за своїм виглядом. 
Він дуже високий і великий, був з оболонню або опасанням... По оболоні здійснювався 
хресний хід в негоду; нині вже немає цієї оболоні. Дивовижна при висоті храму тесана 
споруда його і особливо вінців в трьох куполах. Бруси покладено так майстерно, що і 
через 150 років непомітно відхилення стінок від перпендикуляра» (Историко-
статистическое описание Черниговской епархии 1873, 92). Вичерпне дослідження 
Пакульської церкви, збудованої коштом Києво-Печерської лаври і знищеної у 1930-
х рр. москово-комуністичною владою див. у довіднику В. Вечерського (Вечерський 
2002, 167-169). 

Місця, пов’язані з прп. Николою у Чернігові 
рім легенд про маєтки прп. Николи Святоші у Чернігівській землі існують 
такі легенди і в самому Чернігові. Найбільш знаною є легенда, відома з 
XVII ст., про існування резиденції майбутнього святого в ур. Лісковиці, 
між Єлецьким і пізнішим Троїцьким монастирями. В описі Чернігівського 

намісництва Опанас А. Шафонський про це оповідає так: «Частина, за фортецею і за 
Старим містом, внизу до річки Десна і горою. Починається від річки Стрижень і 
тягнеться до Єлецького і майже до Троїцького монастиря і до неї входить: слобода, що 
названа Московською, де гарнізонні солдати живуть; за цією слободою з передмістям 
Подол, а за ним передмістя, Лесковицею назване, а за Лесковицею крайня слобода 
Метлівка, що колишньому Троїцькому Іллінському монастирю належала; та уверх, 

 

67 Див. бібліографію: Бондар 2017, 15. 

К 



 

 

90 
 

навпроти Подолу, горою, передмістя, що названо Третьяк, яке розташоване всередині 
особливого старого земляного валу, а за ним Успенський Єлецький монастир. 
Урочище Третьяк тому так названо, що воно третю частину міста становить. Подол 
так названо, бо він під горою внизу лежить; Лесковиця — бо там ліс стояв, а про 
Метлівку — причина назви невідома. «Предание обносится, что Черниговский Князь 
Никола Святоша в Лесковице живал, и отдавая Печерской Лавре все свои около 
Чернигова лежащие деревни, и свой дом ей же отдал. Правда, что оная Лавра купно съ 
оными деревнями или съ Пакульскою волостью 1786 года Іюля по 1 число на 
Лѣсковицѣ пріѣзжій дворъ имѣла» (Шафонский 1851, 244). 

В описі чернігівських старожитностей XIX ст. про це урочище згадано так: 
«Лісковиця, на південь від Єлецького монастиря, так названа за наявним тут колись 
лісом; серед іншого, є перекази, що в цьому передмісті жив син князя Давида 
Святославича, який володів Черніговом з 1096 по 1123 р. Князь Никола Святоша, який, 
після постригу своєму в чернецтво, 1105 р., надаючи Києво-Печерській Лаврі всі свої 
волості, віддав і Лісковицю, що є ймовірно; бо Лавра, до відібрання від монастирів сіл, 
мала тут у володінні двір для приїжджих» (Маркоа 1847, 14). 

В. Коваленко брав участь в обстеженні цієї території, і відзначав, що тут було 
виявлено «значне за площею давньоруське поселення XI—XIII ст., далі на південь від 
Болдіних гір, на правому березі старого русла р. Стрижень в ур. Микуліне, поблизу 
залізничного мосту через Десну. Окрім уламків кружальної кераміки, тут зібрано 
фрагменти плінфи і пірофіліту бузкового кольору від плит саркофага чи деталей 
храмового оздоблення, що засвідчує неординарний характер пам’ятки» (Коваленко 
2013, 110). Наявність тут поселення княжої доби не є доказом зв’язку території з 
прп. Николою, але, так чи інакше, це можливо припустити. 

На четвертому ярусі Чернігівських Іллінських печер існує 
церква Прп.  Николи Святоші  (Віроцький 1998, 138; Марков 1847, 12-13).  

Походження і рання історія цих печер невідомі,  а у легендах 
традиційно фігурував прп.  Антоній і занепад після татарського нашестя 
1240 р. (Шафонский 1851,  269) .  Поновлення функціонування Іллінської  
церкви та печер датовано XVII  ст. (Шафонский 1851,  269) .  Втім, слід 
брати до уваги, що Миколаївський храм у печерах ще в описі 
А.  Шафонського присвячено не прп.  Николі,  а свт.  Миколаю 
Мирлікійському (Шафонский 1851,  269) .  І  навіть у праці М.  Маркова 
1847 р. «О достопамятностях Чернигова» щодо храму зазначено: «в 
церкві Св.  Миколая міститься в стіні відкритий з боку склеп з кістками 
людськими, які зібрано під час поновлення печер в них» (Марков  1847,  
12-13) .  І  лише у виданні початку XX  ст. з’явилась інша версія: «Недалеко 
від цієї церкви є невелика кругла з куполоп одібною стелею печера, до 
північної сторони якої прилягає кам’яна гробниця у вигляді столу; в ній,  
за переказами, поховані кістки ченців, вбитих татарами в 1239  р. Третя 
печерна церква, дуже маленька, в глибині печер; престол її на честь 
преподобного Николи Святоші, князя Чернігівського. Поблизу цієї 
церкви —  мала печера із заглибленнями в стінах для столу і ліжка з  
вузьким коридором, в кінці якого вогнище, де готувалася їжа. Це, за  
переказами, і  є келія преподобного Антонія Печерського»  (Картины  
церковной  жизни…  1911,  15-16).  В.  Віроцький вважає, що храм було 
переосвячено під час реконструції печер у 1798—1799 рр.,  за єпископа 
Віктора Садковського (Віроцький 1998) .  
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Побутує також місцева традиція про можливість постригу прп. Николи в 
Чернігові, у Єлецькому Успенському монастирі (Коваленко 2011-а, 57; Картины 
церковной жизни… 1911, 23-24; Коваленко 2011, 131). 

Вірогідно, тут передбачаються місцеві легенди, аналогічні відомим у 
Василькові та Любечі, де показували печери, нібито засновані прп. Феодосієм і 
Антонієм Печерськими у себе на малій батьківщині, але, звичайно, це вже той ступінь 
вигадок, який взагалі навряд чи варто коментувати. 

Сумнівна інформація про городець Остерський 

 своєму дослідженні, присвяченому Рюриковичам, яких він з якихось 
незрозумілих причин називає «елітою» Київської держави, Л. Войтович 
пише стосовно прп. Николи: «Князь луцький (1099—1100) і остерський 
(1106)» (Войтович 2006, 375). Джерело останнього повідомлення не 
вказане. На слушне зауваження В. Коваленка, воно не може бути 

правильним, оскільки місто в цей час входило до складу Переяславського князівства і 
належало Володимиру Мономаху (Коваленко 2011, 131; Коваленко 2013). 

Щодо походження цієї легенди І. Мицько зазначав, що вона ґрунтується на 
згадці про те, що цей князь звідти виступив на допомогу київському князеві 
Святославу Ізяславичу проти військ Буняка. Однак факт зафіксований в одному з 
пізніх російських літописах і в записі явно не повідомляється про правління князя в 
цьому граді (Мицько 2007, 17). 

Вірогідно, таке повідомлення можна взагалі вилучити з обліку. 

«Святошин ліс» на околиці Києва 

еред багатьох київських топонімічних 
легенд існує одна, пов’язана з 
прп. Николою. Йдеться про назву 
місцевості «Святошин», що дав назву 
сучасному району Києва. Нині ця 

легенда настільки усталилась, що прп. Николі 
навіть поставили пам’ятник біля Святошинської 
райдержадміністрації (автор — Андрій Барінов). 
Суть легенди полягає в тому, що ця місцевість 
колись належала прп. Николі і він подарув її 
Печерському монастирю. Вона якоюсь мірою 
підтверджується тим, що поряд були урочища, які, 
дійсно, належали свого часу київським 
монастирям і серед них — Києво-Печерській 
лаврі. Проте проблема в тому, що саме ця легенда, 
як здається, походить ледь не з другої половини 
XX ст. 

Про Святошинський ліс мало що відомо, 
але є певна інформація про урочище Стрільники, 
яке згадується з XVII ст. (Желєзняк 2014, 133-134). 
Л. Похилевич, описуючи село Біличі, торкається і 
навколишніх урочищ: «в лісі Святошинському урочище зване Стрільники, що 
отримало свою назву, за словами жителів, від того, що в ньому ставили кращих 
стрільців під час княжих полювань» (Похилевич 1864, 19). Назва урочища походить, 

У 

 

Пам’ятник прп. Николі у 
Святошинському районі м. Києва 

С 
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найвірогідніше, не від невідомих стрільців, а від того, що тут, поблизу лісу, мешкали 
«стрільники» — ремісники, що робили стріли (Желєзняк 2014, 134-140). 

В описі м. Києва В. Новгородцева 1775—1786 рр. читаємо: «Відомства 
Київського магістрату неподалік від міста Києво-Подолу, в передградді Пріорці і в 
урочищах Берківцях, Стрільниках і Хлопачах, так само і поблизу Києво-Печерської та 
Старокиївської фортець фурштата, тобто дещиця орної землі, на якій сіють мешканці 
жито, просо, овес, ячмінь і гречку. Плід приносить в найкращий час в троє і четверо» 
(Описи Київського намісництва… 1989, 22; Сборник материалов… 1874, 133-134). 

У списку населених пунктів Київської губернії за 1900 р. вже згадано Києво-
Святошинські казенні дачі (Списки населенных мест… 1900, 69-70). Вірогідно, на цих 
дачах і зародилась колись псевдолегенда про зв’язок між Святим лісом і прп. Николою 
Святошею. 

Прп. Никола у Печерському монастирі 

ласне, ми мало що можемо сказати про підвиз прп. Николи у Печерському 
монастирі крім того, про що оповідає житіє. Зрозуміло, що зважаючи на 
його походження, він не міг стати пересічним монахом, але доклав усіх 
зусиль, аби ним стати, аби його не асоціювали зі злочинами його братів. 

Врешті, йому це вдалося — його глибоко поважали в монастирі й місті. Зважаючи на 
вказівки свт. Симона і літопису, навіть на початку XIII ст. в Печерському монастирі 
була ціла низка місцевих топонімів, пов’язаних зі св. Николою. 

Фундуші прп. Николи на території Лаври 

к бачимо з житія, прп. Никола заповів монастирю свою бібліотеку, 
насадив сад (див. Коментар 86). Вірогідно, були й інші подарунки та 
вклади. 

Проте найбільш відомою на сьогодні є легенда про заснування ним 
Троїцької надбрамної церкви і/або Миколаївського монастиря. 

1096 р. Печерський монастир зазнав великої шкоди від половецького нападу. 
Половці потрапили на територію обителі майже без перешкод і тому виникла 
необхідність побудови міцних оборонних споруд навколо хоча б Верхньої лаври 
(Мицько 2007, 18). Втім, про завершення цього будівництва ми дізнаємося лише 
напикінці XII ст., хоча, можливо, воно почалося й раніше. 31 липня 1182 р. 
архімандритом Києво-Печерським став обраний із білого духовенства Василій. До 
нашого часу дійшли два послання славетного свт. Кирила Турівського, написані до 
цього архімандрита. В одному з них згадано про будівництво цим настоятелем мурів 

навколо Верхньої лаври: «Ты создалъ стѣны каменьнм около всего печерьскаго монастыря на 
твердъ основѣ высокы и красъны. и перьвое же изобрѣлъ еси свое богатьство, такоже огнемъ и плиту 
устроилъ есн, водою же и каломъ свершилъ еси» (Прибавление... 1851, 348-349). Фундаменти 

цього оборонного муру було вперше досліджено київським археологом 
В. А. Богусевичем 1951 р. в Митрополичому саду Києво-Печерської лаври (Мовчан 
1993, 63-65), влітку 2018 р. їх було заново відкрито й розпочато комплексне 
дослідження, яке триватиме і в майбутньому. Є всі підстави вважати, що їхньою 
частиною була головна брама монастиря, відома як Святі ворота, або Троїцька 
надбрамна церква з воротами. Але це не дає змоги датувати будівництво часом 
архімандритства Василія, оскільки й стіни, і до того ж, Святі ворота могли бути 
закладені й завершені в різний час впродовж XII ст., причому підмурки датують часом 
близьким до кінця ХI ст. (Крайня 2014, 40-41). 

В 

Я 
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Щонайменше із XVII ст. будівництво Святих воріт та прилеглого до них 
Больницького монастиря68 пов’язують із прп. Николою Святошею, звідки й датування 
побудови цієї споруди часом близько 1107—1108 рр. вважається ледь не аксіомою 
(Войтович 2006, 375). 

Однак, побудову храму не згадано у нинішньому тексті «Повісті минулих літ», 
відтак, є підстави вважати, що це сталося вже після преставлення прп. Нестора. Тому, 
наприклад, Д. Вортман датує будівництво Троїцької церкви 1115—1128 рр. Проте 
проблема не лише в датуванні (хоча це є дуже важливим для історії української 
архітектури), головне, що ми не маємо змоги продатувати пам’ятку, а також не маємо 
змоги вважати доведеним зв’язок прп. Николи і Святих воріт (та Больницького 
монастиря). 

Власне, найбільш рання відома згадка про заснування Троїцької церкви 
прп. Николою міститься у лаврському польськомовному виданні «Тератургіма» 
Афанасія Кальнофойського, виданому 1638 р. Тут, в експлікації до карти Києво-
Печерської лаври і Києва повідомляється, що храм було засновано прп. Николою 
(Афанасій (Кальнофойський) 1638, 23). 

Зв’язок між Святими воротами і прп.  Николою не зазначено навіть 
у Київському Синопсисі.  Натомість там після повідомлення про побудову 
й  опису Троїцької церкви Печерської знаходимо дуже цікавий текст:  

«Самы 1й Монасты >  o 4к ре ҵ Ка1ме = ными стэна 1ми Ҷ3бве 1 де =  бы ҵ на двѣ 2 стре ӥ бища, в 8 
толстотӅ 1же и 4 ли в 8 широтӅ 2  ка 1менна стэна 2  бz 1ше на с а 1жен 8 ,  и 3  Вра 1та ка 1ме =ныz же, 
и 3де 1же  нн 7э Тр bцы пре ст 7ы 1z, бz 1хӅ дво 1и .  Е 3ди 1ными вхожда 1хӅ Цр 7 і е ,  Кн 7зи, и Чи 1нъ 
Дх 7о 1вный. а 3  Вто 1 рым Ѷ на 1 рҶ d  o 4бщій, и 3  мр 7твы < к 8 Погребе 1н ію  ношахӅ»  (Иннокентий 

(Гизель)  1674, 83).  Найвірогідніше, тут використано якісь давні джерела 
й  описано ворота, які існували до Святих воріт.  Однак, не слід забувати, 
що будова церкви  —  квадратна в плані,  чотиристовпна, з трьома 
абсидами. На першому поверсі ро зміщено вхід до монастиря, келія  
воротаря та ще декілька приміщень, що використовували як господарчі,  
але, можливо, в давнину могли слугувати й як приміщення для озброєної 
найманої  сторожі, яку мав монастир. Проходу через ці приміщення 
ніколи не було (вони обидва мають входи з двору)  (Уманцев 1970, 221).  
Саме існування тут приміщень могло наштовхнути насельників Лаври на 
теорію  про наявність тут у давнину трьох окремих проходів.  Ця теорія в 
світлі досліджень 1957—1958 рр. була визнана хибною, хоча тривалий час 
її  визнавали більшість  дослідників, серед яких і П.  Лашкарьов, який 
досліджував стіни церкви під час ремонту в кінці XIX  ст.  (Лашкарев 1898, 
214;  Раппопорт 1956, 126; Асеев 1956, 58).  

Однак, із часом легенда настільки обросла подробицями, що на 
межі XIX ст .  в Троїцькій церкві вже показували навіть келію святого (що, 
безперечно, пов’язано з інформацією про його служіння воротарем). «У 
рапорті Духовному собору Києво -Печерської лаври за 1900  р. ієромонах 
Алімпій  —  тодішній начальник Больницького монастиря, зазн ачав, що 
«потрібно звернути увагу на приведення в справний порядок з лівого 
боку нижнього підвалу церковної будівлі,  за зразком влаштованому з 
правого боку нижнього підвалу, в якому мешкав, як переказ свідчить,  
преподобний наш отець Никола Святоша зі своїм и учнями 69» (Крайня 
2014, 67).  

 

68 Про цей монастир див. стор. 1022. 
69 ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 благ., спр. 3453, арк. 32. Прим. О. Крайньої. 
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У південно-західному куті надбрамної 
церкви під час обстеження 1881 р. було виявлено 
чотирикінцевий хрест з двох мідних пластин, в 
отворі однієї з яких залишився фрагмент цвяха. 
Атрибуцію знахідки з датуванням її як 
давньоруської, вперше здійснив П. Лашкарьов 
(Лашкарев 1898, 217-220). Зазначимо, що 
дослідник не пов’язував артефакт безпосередньо 
з ім’ям прп. Николи Святоші. Але припущення, 
згідно з яким хрест міг бути вмурований у стіну 
церкви під час закладення виявилося достатньо, 
щоб надалі поєднати його з легендою про 
будівництво храму саме цим святим. У звіті 
Церковно-археологічного товариства серед 
пожертвувань, які надходили до Музею у 1899 р., 
дарунок, який передав дійсний член, 
скарбничий Києво-Печерської Успенської лаври 
архімандрит Ієронімо, позначено як «4-кінцевий 
хрестик із... стіни Троїцької церкви над Святими 
вратами Києво-Печерськими, збудованої у 
ХII ст. святим князем-ченцем Николою 
Святошею»70, а вже у виданому 1915 р. «Альбоме 
достопримечательностей Церковно-
археологического музея…» його укладач, 
професор М. Петров зазначив — «Ймовірно, 
хрестик було покладено сюди засновником 
храму, св. князем ченцем Николою Святошею»71, 
і далі вже згадував сакральний предмет як 

«карбований складаний хрестик св. князя Николи Святоші» 72 . Саме відтоді хрест 
стали характеризувати як «сімейну реліквію чернігівських князів», «хрест Николи 
Святоші» або «пов’язаний з ім’ям прп. Николи Святоші» 73 . За умови немузейного 
зберігання річ набула б і релігійного значення. До такого висновку спонукає поява 
зображення хреста, як належного прп. Николі Святоші у низці сучасних публікацій, у 
т. ч. у фотоальбомі — «І монастир той подібний небу», виданому спільно світською і 
церковною установами 74 . Завдяки популяризації ідеї М. Петрова на сьогодні вже 
можна твердити, що давньоруський хрест з Троїцької церкви «традиційно» пов’язують 
з ім’ям прп. Николи Святоші. Оскільки ж за часом своєї появи у Києво-Печерському 
монастирі ця сакральна річ близька до періоду життя князя-ченця, то й заперечувати 

 

70 Отчет Церковно-археологического общества при Киевской духовной академии за 1899 г. Киев, 1900. С. 5. Прим. 
О. Крайньої. 
71  Петров Н. И. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея при императорской 
Киевской духовной академии. Киев, 1915. Вып. IV-V. С. 20. Прим. О. Крайньої. 
72 Петров Н. И. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического музея… С. 27. Прим. О. Крайньої. 
73 Каталог збережених пам’яток Київського Церковно-археологічного музею. 1872—1922 рр. Київ : [Нац. Києво-
Печер. іст.-культ. заповідник], 2002. № 565; Ткаченко М. В. Дві давньоруські пам’ятки, знайдені у 1881 році в 
Києво-Печерській лаврі // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури : 
Зб. наук. праць. Київ, 2008. Вип. 20. С. 18. Прим. О. Крайньої. 
74  І монастир той подібний небу. Фотоальбом. Київ : [Національний Києво-Печерський історико-культурний 
заповідник: Інформаційно-видавничий центр УПЦ], 2005. С. 20. Прим. О. Крайньої. 
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супроводження її відповідною легендою немає сенсу. До того ж, як показує практика, 
традиція виявляється стійкішою за будь-які розумування (Крайня 2014, 67-69). 

Вшанування 

а поховання прп. Николи, згідно з повідомленням свт. Симона, зібралося 
ледь не все місто, що свідчить про його ще прижиттєву популярність не 
лише в монастирі, а й за його межами і, що важливо, за межами його 
сім’ї — серед пересічних киян. Все це мало б привести до вшанування його 
як святого, вже у XII ст. Деякою мірою про це свідчить «Слово про князів», 

яке дає змогу припустити місцеве вшанування його і його батька у Чернігові. Однак, 
житіє прп. Николи не потрапило до ранніх редакцій Прологу, отже офіційно як святий 
Київської і всієї Русі митрополії його не вшановували. Це, до речі, є дуже незвичайно, 
зважаючи на активну підтримку всіма рюриковичами святих із їхнього середовища. 
Можливо, тут мало значення фактичне розпадання роду на ворожі один до одного 
клани. Водночас є припущення, що саме прикладом прп. Николи Святоші 
пояснюється поява в роду Рюриковичів традиції приймати постриг перед смертю 
(Литвина, Успенский 2006, 442-447). 

Наразі І. Чугаєва вважає, що до XV ст. прп. Николу вже було канонізовано 
(Чугаева 2014). Такій вірогідності є дві підстави: його згадано серед неповного запису 
Собору преподобних Печерських у 
лаврському Пом’янику кінця XV ст., і саме 
близько того часу було започатковано 
вищенаведену легенду про дарування 
святим князем Лаврі Чернігівських вотчин. 

Житіє прп. Еразма 
Повідь невелика за обсягос і різні 
її редакції мало відрізняються (за 
винятком друкованої редакції 
1661 р.). 

Перші згадки про мощі святого відомі 
на картах Ближніх печер з 1638 р. (Дива 
печер Лаврських 2011, 36); у «Правилі» 
свт. Петра Могили (Дива печер Лаврських 
2011, 157). У другій половині XVII ст. його 
згадано в день пам’яті 24 лютого (Дива печер 
Лаврських 2011, 160). Мав зріст 172 см. Вік на 
час смерті 45—50 років. (Дива печер 
Лаврських 2011, 209). 

У популярних виданнях дату його 
смерті вказано близько 1160 р. Але на чому вона забазована — наразі не з’ясовано. 

Житіє прп. Арефи 
я оповідь у повному обсязі належить до особистих спогадів свт. Симона 
(див. Коментар 97). Між редакціями тут, як і в усьому посланні, різниця 
незначна, проте у тексті друкованої редакції Патерика 1661 р. є суттєві 
смислові відмінності. 

Прп. Арефу згадано на картах Ближніх печер, які беруть свій початок з карти 
1638 р. (Дива печер Лаврських 2011, 39); у «Правилі» свт. Петра Могили (Дива печер 
Лаврських 2011, 157). У другій половині XVII ст. його згадано в день пам’яті 24 жовтня 
(Дива печер Лаврських 2011, 160). День пам’яті сформовано на основі пам’яті 
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тезоіменитого святого — мч. Арефи. 
Цікаво, що у Миславського його 
згадано із сучасною датою пам’яті, а у 
Болховітінова віднесено до 24 лютого, 
вірогідно, до дня пам’яті Еразма (Дива 
печер Лаврських 2011, 162). 

У виданнях з історії Києво-
Печерської лаври можна знайти різні 
дати преставлення прп. Арефи — 
1195 р., перед 1190 чи у 1170 р., але 
походження їх невідоме. Втім, оскільки 
свт. Симон був очевидцем чуда — це 
мало статися у кінці XII ст. 

Оповідь про 
прп. Тита і Євагрія 

ковлєв зазначав близькість 
цього сюжету до житія 
мч. Никифора 75  (Яковлев 
1875, 126). Однак, подібна 

ситуація могла статися будь-де й будь-коли. До того ж свт. Симон стверджував, що 
бачив чудо на власні очі. 

Прп. Тита позначено на картах Ближніх печер, які беруть свій початок з карти 
1638 р. (Дива печер Лаврських 2011, 40); згадано у «Правилі» свт. Петра Могили (Дива 
печер Лаврських 2011, 157). З другої половини XVII ст. відомо день пам’яті — 27 лютого 
(Дива печер Лаврських 2011, 160). (Дива печер Лаврських 2011, 160). Однак, ця дата не 
має притягнення до однойменного святого, що може вказувати на більш раннє її 
походження (Дива печер Лаврських 2011, 161). 

З прп. Титом пов’язана ще одна біографічна колізія. Його було поховано з 
прмч. Анастасієм, вірогідно, побратимом святого після смерті Євагрія. Але офіційне 
вшанування св. Тита спочатку не торкнулось св. Анастасія. Пізніше інформацію про 
зв’язок його зі св. Титом було втрачено і вже, мабуть, у кінці XVIII ст. він отримав 
окремий день пам’яті, з притягненням до прмч. Анастасія Персіянина (Дива печер 
Лаврських 2011, 162-163). 

Прп. Тит помер у віці 30—40 років. Мав зріст 172—173 см (Дива печер Лаврських 
2011, 209). 

 

75 \Арк. 447зв\. 

Мцcа того• в F дн7ь стр7ть ст7го мч7ка никифора. 
ТоѶ бэ во црcтво u3лерьяна3. невэжа с7ыvѶ чиноұ крcтья= вэрою3. и3мяше дрuга и3менеұ саприкия. прозвитера хвcи цр7кви. 

дzвоӥ же в8 вер•ь в нz вра•ду. и молzшесz никифорь хотz прощениz. прозвитер же наӅ3ч7нъ диzволоұ ненавидzще єg. и3 
злопоминание3 имѣөzӤ на ст7го никифора. бы+шю• гоне=ю 3 на крcтьянє. ять быc саприкіи t и3долослuжитеӥи3 мч7нъ. и3 се u3вэда+ ст7ыѶ 
никифо> яко хощеҴ саприкій за хcа uмрети посла к нему молzсz да е3го простиҴ. Ҷ= же не прости е3го  

\Арк. 448\ 

и3 е3гdа u3зрэ е3го вdеbма u• на усечение3 со слu3гами тече саұ и пdаӤ на нози е3го плача да е3го простиҴ и3 егdа хотzше ucеченъ 
бҴыѶ. и u• Ҷ5бна•нu мечу и ре? выѶну недѣѶте мене да п•ору кумироұ тогdа ст7ыѶ никифорь покло= свою1 главу. и3 uсэче= бывса при 
киzмэсто за хcа:  (Цитується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 725 (1728). Пролог, 

сентябрьская половина, полууст., в два столбца, напис. 1562 г., в лист, 493 л., л. 447об.) 
 

Я 



 

 

97 
 

Передмова до Послання 
Полікарпа 

ередмова до Послання є 
короткою, але цікавою частиною 
твору, оскільки проливає світло 
на обставини його написання. Із 
двох творів свт. Симона для 

широкого загалу призначалося лише 
Сказання про Велику Церкву Печерську. 
Можна припустити, що після преставлення 
(?) свт. Симона архімандрит запитав у 
Полікарпа, що той може додати до цього 
твору із почутого від святителя. Можливо, 
його запитання було усним, а можливо, це 
лише риторичне звернення. Та як би то не 
було, Полікарп, дійсно, створив підбірку 
відомостей про печерських святих. Як 
припустив О. Шахматов, в основі його 
оповідей лежать сюжети із «Повісті минулих 
літ» авторської редакції. Втім, не підлягає 
сумніву й те, що дещо із наведеного там походить із усних переказів. У «Повість» було 
репрезентовано лиш деякі перекази чи спогади, які вже зникли до початку XIII ст. 

Передмова на сьогодні є у двох варіантах. В Основній і у обох Касіянівських 
редакціях текст майже тотожний. Хіба що в заголовку в останніх спеціално вказано, 
що Полікарп — монах того самого 
Печерського монастиря. 

Другий варіант: дуже коротка 
вступна фраза представлена у Пролозі й у 
похідній від нього Арсеніївській редакції. 

Окремі сюжети про святих, які 
входять до Послання Полікарпа. 

Житіє свт. Никити 
Новгородського 

 Києво-Печерської лаври 
вийшов ряд єпископів, яких 
свт. Симон на початку XIII ст. 
нарахував до 50-ти (Див. 
Коментар 46). Присвячена їм 

агіографія поділяється на дві частини: 
печерську і в місці архієрейського підвизу. 
Частини ці — абсолютно різні за обсягом. 
Так, нам багато відомо про різні аспекти 
життя свт. Нифонта, і взагалі нічого не відомо про свт. Симона Ростово-Суздальського. 
Становище свт. Никити, слід зауважити, не набагато краще. Українські агіографічні 
твори, присвячені свт. Никиті обмежуються переважно Патериком і похідними від 
нього проложними текстами. Новгородські — дуже небагатьома місцевими 
літописними повідомленнями, які частково увійшли до української агіографії, і дуже 
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мало — до новгородської традиції. Так само новгородська традиція привнесла записи 
про знайдення мощей (нетотожні) й записи про посмертні чудеса святителя. 

Українські агіографічні твори, присвячені свт. Никиті 

повідь про майбутнього святителя Никиту, наявна в Патерику у посланні 
Полікарпа, є дуже обмеженою: по суті, одним-єдиним сюжетом — його 
невдалою спробою піти в затвор, спокусою і виведенням його із затвору 
найвизначнішими стáрцями Печерської обителі того часу. З огляду на 
точні дати і точний перелік учасників подій, цю оповідь ледь не повністю 

взяв Полікарп з авторської редакції «Повісті минулих літ» (Шахматов 1916, XII). 
Фактично позалітописною інформацією у тексті цієї частини Послання може 

бути визнано лише приписку в кінці — дуже коротке повідомлення про перебування 
цього святого на Новгородській кафедрі. Це повідомлення є надзвичайно важливим. 
Адже сюжет житія настільки розбіжний з подальшою долею святителя, що можна 
було б припустити: насправді, йдеться про різних осіб, і їхнє поєднання є 
благочестивою легендою. 

Ще одним важливим повідомленням Полікарпа було те, що Никита 
вшановується як святий. Автор Патерика, щоправда, не уточнює, чи побутувало це 
вшанування у Новгороді, чи лише у Києві, чи це було вшанування у всій митрополії. 
Однак, відсутність інформації про святителя у Пролозі, як і взагалі відсутність 
реальних прижиттєвих відомостей про його перебування на кафедрі, свідчить, радше, 
про вшанування у Києві, можливо — лише у Печерській обителі76. 

Наразі, у нас здавна (зафіксовано у XVII ст.) відомі мощі прп. Никити 
Чудотворця (Дива печер Лаврських 2011, 36). Вже в «Анфологіоні» простежується, що 
його у цей час ототожнювали зі свт. Никитою Новгородським (оскільки має 
літописний день пам’яті 30 січня) — вірогідно, про його поховання у Новгороді у 
Києві не було відомо. У такому разі це ототожнення мало встановитися щонайменше, 
до Московських Макарівських канонізаційних соборів, які не стосувалися до 
канонізаційних процесів у Київській і всієї Русі митрополії, але результати яких 
пізніше вплинули на формування різноманітних місяцесловів, прологів, міней, 
богослужбової літератури, серед іншого, і відомих у нас. 

Упокоєний у Лаврських печерах прп. Никита Чудотворець, а відтак і 
ототожнений із ним свт. Никита, мав давній день пам’яті 15 травня, оскільки в 
«Полууставі» 1643 р. під цією датою подано не стільки пам’ять, як статтю про нього: 

«И повѣcт w Нiкитэ Печерскомъ. Иже бысть затворникъ, по семъ же епcпъ Новгороду». Мотивація 

надання цієї дати пам’яті 15 травня невідома. Можливо, це був день смерті чи день 
відкриття мощей прп. Никити Чудотворця, а може, зважаючи на згадку в 
«Полууставі», дата походить від якогось хронологічно розбитого для читання 
Патерика чи проложного тексту (Дива печер Лаврських 2011, 159). У другій половині 
XVII ст. святителя згадано у місяцесловах як під київським днем пам’яті, так і під 
новгородськими. Мощі Никити Чудотворця востаннє показано на планах печер 1703 р. 
і подальша їхня доля невідома. 

 

76  На останньому припущенні наполягає О. Хорошев (Великий Новгород 2007, 349). Зокрема, він пише 
«Занесення імені Никити у святці відбувається в XIV столітті» (Хорошев 1980, 21. Прим. 34). Водночас автор 
посилається на статтю О. Кубарєва «Описание Харатейного списка Патерика Печерского», яка є частиною більш 
великої публікації, присвяченої історії Києво-Печерського патерика (Кубарев 1847). Тут, на вказаній 
О. Хорошевим сторінці 25, нічого нема про канонізацію свт. Никити, і лише наведено перелік статей Арсеніївської 
редакції Патерика, де, зокрема, є і житіє свт. Никити. Оскільки редакція тут датована XIV ст. (Кубарев 1847, 23) — 
звідси і висновок, що у XIV ст. святителя вже вшановували. 
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Ранні українські патерикові редакції житія свт. Никити мало відрізняються 
одна від одної. І навіть пізні не мають ніякої особливо додаткової інформації. Виняток 
становить лише житіє святителя у «Житіях святих», де свт. Димитрій додав невеликий 
фрагмент, взятий із друкованого московського Прологу (див. Коментар 136). 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї XVI—XVII ст., як і похідна від неї 
Арсеніївська патерикова також не містять якихось суттєвих скорочень чи редагування. 
Водночас відмінності там є. 

Наведена нижче діаграма є доказом того, що саме проложна редакція була 
джерелом Арсеніївської редакції. 

 
Хоча йдеться всього лиш про 1% відмінностей, але саме вони свідчать про те, 

що проложна редакція є первинною. Можна лише сказати, що вона (як і похідна від 
неї Арсеніївська) дещо ближча до Основної, ніж Касіянівська перша, що може свідчити 
про наявність між останніми більшої кількості проміжних редакцій. Це дає змогу 
свідчити про раннє походження проложної редакції. 

Літописна та інша інформація про Новгородський період 
життя свт. Никити 

овгородський період життя свт. Никити становить відрубну його частину, 
майже невідому в Києві. Однак, і у Новгородських джерелах цей період 
його життя відображено обмежено. Нам відомо, що його було поставлено 
на Новгородську кафедру в Києві 1096 р. (див. Коментар 114). 

Відома й дата його смерті — кінець січня 1108 р., хоча у літописних 
текстах точна дата відрізняється. Так, у Синодальному списку Новгородського 
першого літопису читаємо: «Въ лeто 6616. Прeставися архиепископъ новъгородьскыи 
Никита, мeсяця генваря въ 30; а на весну почяшя пьсати святую Софию, стяжяниемь 
святого владыкы»77 (Новгородская первая летопись 1950, 19). У Комісійному списку 
того ж літопису названо іншу дату: «Преставися архиепископъ новгородчкыи Никита 
мeсяца генваря въ 31. На весну почаша писати святую Софeю, стяжениемъ святого 

 

77 Про розписання Софії див. стор. 98. 
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владыкы» 78  (Новгородская первая летопись 1950, 203). Такі розбіжності зазвичай 
з’являються, коли хтось помирає увечері чи поночі. 

Ще одну версію датування преставлення знаходимо у пізньому московському 
літописанні: «В лето 6616… Того жъ лета преставися архиепископъ Никита генваря 15, 
и положенъ бысть в святеи Софии, въ Акима и Анне» (Московский летописный свод 
1949, 389). Можливо, така дата з’явилась у результаті використання українського дня 
пам’яті. Було взяте число «15», але залишено новгородський місяць — січень. 

У більш пізніх текстах повідомлення про розпис Софії зникло, зате з’явилося 
місце поховання святителя. У статтях, що передували Комісійному списку 
Новгородського першого літопису у списку Новгородських владик знаходимо таке: 
«А Никита преставися мѣсяца генуаря въ 30, и положенъ бысть въ Новѣгородѣ, въ 
святѣй Софии, въ предѣлѣ святую праведнику Акима и Анны; бѣ въ иепископьи 13 
лѣтъ» (Новгородская первая летопись 1950, 473). У Софійському першому літописі: 
«Преставися архиепискупъ Никита генваря 15, положенъ бысть въ святои Софии, въ 
Акимо Аннe» (Софийская первая летопись 1994, 57). 

У літописі Авраамки знаходимо україно-новгородський варіант статті, де 
пов’язані згадка про прп. Николу Святошу і про свт. Никиту: «В лeто 6616. Пострижеся 
Святоша, сынъ Давыдовъ внукъ Святославль. Того же лeта преставиша архіепископъ 
Никита, и поставиша Іоанна епископомъ» (Летопись Авраамки 1889, 43). 

Власне, вищенаведеними літописними повідомленнями і обмежується наявна 
у нас літописна інформація про діяльність свт. Никити на Новгородській кафедрі. Що 
стосується повідомлення про розписання на його кошти (і згідно з його проєктом, 
хоча й по смерті) храму Софії Новгородської, то у дослідників, звичайно, виникали 
сумніви в тому, що такий великий храм, після завершення його будівництва 1050 р. 
лишався впродовж тривалого часу нерозписаним. Втім, можливо, у храмі не було 
суцільного розпису. На думку В. Лазарєва, до робіт 1108 р. Новгородська Софія мала 
всередині лише затерту цем’янку з окремими іконного типу фресками, які, можливо, 
містилися на лопатках центральних стовпів (Лазарев 1968, 15-16). 

Новгородський третій літопис повідомляє про розписання храму так: «Лeта 
6497. Поставілъ владыка Іакимъ церковъ древяную святю Софию, имуще верховъ 13, и 
стояла 4 лeта, и поднялася церкви святая Софeя отъ огня, мeсяца марта в 4 день, в 
судный день, бяше честное устроеніе укращена, а стояща конець епискуплі улицы 
надъ рeкою надъ Волховомъ, идeже нынe поставілъ Сотко Сотничь церковъ святы 
страстотьрпець князей Русскихъ Бориса и Глeба. В лeто 6658 заложи князь Володімеръ 
Ярославичь и владыка Лука святую Софeю каменую в Велікомъ Новиградe. Сказаніе о 
церкви святыя церкви Премудрости Божія нже (въ) Велeкомъ Новeградe како создана 
бысть. В лeто 6553. Благовeрный велнкий князь Ярославъ Володимеровичь, при 
архіепископи Великого Новагорода Луки, поставилъ князь Ярославъ церковь святую 
Софию Премудрость Божію в Велeкомъ Новeградe, и священа бысть церковъ святая 
Софія, мeсяца сентября в 14 день, на Воздвіженіе честнаго креста, при архіепископе 
Луки, а дилаша ю седмъ лeтъ, а служіли в ту седмъ лeтъ архіепископъ и священніцы 
во Акіми і Анне в прідeли; да устроивъ церковъ, да приведоша писаревъ и иконныхъ 
писцевъ изь Царяграда, и начяша подписати святую Софeю, во главe напісали Спаса 
Господа нашего Ісусъ Христа образа со благословеною рукою; во утри видe 
архіепнскопъ Лука Спасовъ образъ написанъ не со благословеною рукою, но сы (=со) 
сжатою. Иконопісцы писаша по три утра, на четвертое еже (= же) утро бысть гласъ отъ 
образа Господня иконнымъ писцемъ: писари, писарі, о писари! не пишите Мене 
благословящаю рукою; Азъ бо в твои ( = той) руцы Велікий Новъградъ держу, а коли 

 

78 Про розписання Софії див. стор. 98. 
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рука моя распространітца, тогда будетъ граду сконьчаніе» (Новгородские летописи 
1879, 145-146). Особливості описаного тут розпису, очевидно, свідчать про те, що 
легенда пов’язана з пізнім його поновленням XVI—XVII ст. (Лазарев 1968, 8-9). 

Наразі у Новгородському Карамзінському літописі помилково повідопляється, 
що розписи велися на кошти вже нового архієрея — Іоанна (Новгородская 
Карамзинская летопись 2002, 73). 

Крім роботи над програмою розпису Софії Новгородської є припущення й 
щодо іншого будівельного проєкту святителя. Наразі з його іменем пов’язують т. зв. 
Никитський корпус, кам’яну споруду у північній частині Новгородського кремля. 
Можливо, назва походить від келій свт. Никити, які містилися свого часу біля 
південної стіни корпусу і північно-західного кута Софії (Великий Новгород 2007, 350). 

За єпископства свт. Никити прп. Антоній Римлянин заснував знаменитий 
Антоніївський монастир (Макарий (Миролюбов) 1860, 455-456; Топоров 1998, 17-19). 

Дещо про діяльність свт. Никити свідчить 
також знахідка його архієрейської печатки. На 
жаль, вона є жертвою чорних археологів, і 
утримується у «приватній колекції». Тому відомо 
лише те, що її знайдено влітку чи восени 2005 р. 
біля с. Ликове (Янин, Гайдуков 2006, 230). Це 
позбавляє її значною мірою інформативності, а 
проте місце знахідки привертає увагу вже навіть тим, що м. Юр’єв-Польський 
засновано Юрієм Долгоруким, отже у часи свт. Никити в цій місцевості існували 
тільки фіно-угорські поселення і, можливо, якісь факторії. В. Янін з цього приводу 
згадує випадок із знайденням антимінса, використаного під час освячення у 
Суздальській землі церкви іншим новгородським архієреєм, пострижеником 
Печерської обителі, свт. Нифонтом 79 , і вважає, що це зумовлено «ієрархічним 
старшинством Новгородської кафедри щодо суздальських владик, оскільки 
Новгородська єпархія за своїм рангом була першою після Київської» (Янин, Гайдуков 
2006, 233-234). Дійсно, можна погодитися, що, ці території традиційно окормлялися 
не лише з Переяслава80, а й з Новгорода, що створило традицію тісних зв’язків, однак 
ще простіше цю колізію пояснює О. Мусін, що такий зсув юрисдикції пов’язано із 
масовою колонізацією Ростово-Суздальської землі з території Новгородської єпархії, 
коли колоністи все ще вважали себе священноначаллям Новгорода (Мусин 2013, 37-
38). 

Житійні твори новгородсько-московського походження, 
пов’язані зі свт. Никитою 

лизько середини XVI ст. було написано чотири редакції житія свт. Никити 
(А. Никольский 1905, 3-11). Ці описи його життя малозмістовні, фактично 
реальною інформацією є лише оповіді про знайдення мощей і чудеса від 
раки святителя. Проте навіть висвітлення знайдення мощей настільки 
різні, що постає питання, чи можна називати ці тексти редакціями. 

 

79 Про це див. стор. 650 
80 Про це див. у спеціальному додатку до одного з попередніх томів Антології (Жиленко 2019, 464-485). 
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Перше з житій написав ще до відкриття мощей святителя, близько 1557—
1558 рр. ігумен Хутинського монастиря Маркел81, разом із каноном йому, відомим у 
списках ХѴІ—ХѴІІІ ст. «В одному з них за початковими літерами віршів 9-й пісні 
виходить МРКЛ — Маркел» (Великий Новгород 2007, 177). Вірогідно, тому ж автору 
належить і коротке «Слово похвальне». Якщо говорити про фактичний зміст, то 
основою для житія стало патерикове житіє свт. Никити (Великий Новгород 2007, 177-
178). Привертає увагу те, що житіє написане до відкриття мощей святого 
(А. Никольский 1905, 3-11). 

Наступне житіє 82  було написано вже після відкриття мощей свт. Никити 
ігуменом Московського Данилового монастиря, пізніше — Вологодським єпископом 
(А. Никольский 1905, 3-11) Іоасафом на замовлення архієпископа Пимена. Твір 
порівняно немалий, але фактичної бази у ньому не багато. Передмова до житія містить 
лише загальні фрази, що стосуються різних обставин чернечого підвизу. 
Безпосередню відповідь про свт. Никиту починається від Хрещення Русі святим 
рівноапостольним князем Володимиром і містить, вірогідно, весь відомий автору 
матеріал стосовно християнського життя у Києві. Існує короткий варіант житія, без 
цієї передмови (Великий Новгород 2007, 177). Оповідь про святителя, взята з 
Патерика, є ледь не дослівним цитуванням. Автор не додає нічого до слів про 
прижиттєві чудеса і діяльність святителя на Новгородській кафедрі, навіть літописних 
матеріалів. Оповідь про знайдення мощей у цьому житії має окремий заголовок і 
становить ніби третю його частину. Якщо замовником був архієпископ Пимен, то його 
бажання наголосити саме на цих фактах цілком зрозуміле. 

Мало пов’язаною з сюжетом є наведена тут полеміка з Артемієм і Федором 
Косим (див. Коментар 130), як і те, що цих двох осіб, суттєво різних за своїми 
поглядами, було поставлено поряд. Однак, обоє були переслідувані в Московії за 
однаковими звинуваченнями. Ми не можемо певно стверджувати — була та згадка 
ініційована архієпископом Пименом, чи автором житія. 

Що ж до оповіді про знайдення мощей, то на тлі обмеженого в фактажі житія 
вона видається дуже точною за викладом, майже протокольною, що, втім, не робить її 
однозначно правдивою. Чудеса святого, додані до житія, безперечно, репрезентують 
численні чудотворіння святителя, але в них здебільшого немає ніякої додаткової 
інформації про зцілених, що не з кращого боку вирізняє їх, наприклад, від чудес 
свв. страстотерпців Бориса і Гліба, поданих у «Читанні» прп. Нестора та «Сказанні» чи 
записах свт. Петра Могили. З іншого боку, можливо, у Новгороді могли й без того 
знати зцілених поіменно. 

Ще одна редакція житія свт. Никити належить до творчості о. Василія 
(Варлаама), того самого псковського агіографа, який написав також житіє 
свт. Нифонта (див. стор. 645). На жаль, нам не вдалося знайти текст цього твору для 
публікації. Тому подаємо лише загальну інформацію про нього: «Як випливає з вступу, 
Василь-Варлаам “понужен бых” до написання житія Никити митроп. Московським 
Макарієм, коли відправився з Пскова до Москви. Більш точно встановити час 
написання Повісті про житіє не вдається. Опис життя Никити Василь починає з 
розповіді про постригу отрока Никифора (у Василя вперше названо мирське ім’я 
Никити) в Києво-Печерському монастирі, подальшому затвірництві і спокусі бісами. 
Текст Василя-Варлаама відрізняється й від Слова про Никиту Затвірника, і від редакції 
Іоасафа. Василій прагне створити життєпис Никити більш історичним, наповнити 
його конкретними фактами. Опис діяльності єп. Никити в Новгороді — самостійний 

 

81 Літописне повідомлення див. на стор. 105 
82 Вперше опубліковане нами (див. стор. 337). 
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в текстуальному вираженні. Ніяких нових історичних фактів Василь не повідомляє, всі 
доповнення мають суто літературний характер. Діяльність єпископа характеризується 
в загальних словах, передається текст молитви, що промовлялась владикою за 
монарха, згадується про повчання і настанови єпископа до всіх новгородців, 
священницького чину і монахів. Цим обмежується розповідь Василя про діяльність 
Никити як єпископа. Описи двох чудес Никити (в “бездожіе” і під час пожежі) у 
Василія більш поширені також літературними доповненнями» (Великий Новгород 
2007, 177-178). 

Ще одне житіє приписується Зиновію Отенському. О. Нікольський припускав, 
що на його основі написав своє житіє о. Варлаам (А. Никольский 1905, 2), але нині 
вважається, що це житіє написано найпізніше (Великий Новгород 2007, 177-178). Цей 
текст, вірогідно, автор виголосив у церкві на сьомі роковини відкриття мощей 1565 р. 
(А. Никольский 1905, 2). Твір містить найпоширенішу оповідь про відкриття мощей 
святителя. На жаль, вона доступна нам лише у переказах (А. Никольский 1905, 3-11). 

У літературі за цією версією житія закріпилася назва «Похвальне слово на 
відкриття мощей св. Никити». «Похвальне слово відрізняється складністю композиції 
і стилю. Починається воно традиційним для агіографа самоприниженням. 
Обґрунтовуючи свою відвагу взятися за опис чудес святого, Зиновій міркує про “весну 
чуттєву” і “весну розумну” і переходить до полеміки з єретиками про шанування святих 
і їхніх мощей. Опис явлення мощей Никити у Зиновія багато в чому відрізняється від 
інших редакцій» (Великий Новгород 2007, 177-178). «Наступному по тім описі чудес 
Никити Зиновій передує двома розповідями про кн. і священників, які висловлювали 
сумнів щодо нетлінності мощей Никити; щоб переконати їх, архієпископ Пимен 
відкриває покров «аж до персів». Описавши 10 чудес (це зцілення біля гробу Никити), 
Зиновій зазначає, що “болшая же чюдотворения его во ином списана”, вказуючи тим 
самим на існування якогось писемного джерела, відомого йому; найімовірніше, це 
редакція Іоасафа, в якій містився опис 25-ти чудес» (Великий Новгород 2007, 177-178). 

Власне, «виклад змісту Похвального слова показує, наскільки самостійний 
Зиновій в описі подій і тлумаченні. Твір Зиновія не є традиційним життєписом 
святого, це схвильоване міркування про Божу благодать, яка відкривається в явленні 
мощей і чудес св. єп. Никити “на посрамление отступивших православныя веры”. 
Оповідання про події супроводжується у Зиновія повчаннями, поясненнями, 
порівняннями з біблійними подіями і героями, емоційними міркуваннями, воно 
вирізняється деякою пишномовністю, риторичністю. Відомо більше 20-ти списків 
Похвального слова» (Великий Новгород 2007, 177-178). 

Окремо слід зазначити про передрукований нами із видання О. Нікольського 
текст83. Власне, це не агіографічний твір. Це лист певної конкретної людини, очевидця 
і учасника знайдення мощей святого, який повідомляє особливості, важливі для 
сучасного дослідника. Наразі нам не вдалося знайти коментарю до тексту, 
опублікованого О. Нікольським, крім написаного ним самим дуже короткого й 
невсебічного аналізу в словнику «Великий Новгород» (Великий Новгород 2007, 177-
178). Цікаво, що значного аналізу цього тексту нема і у статті публікатора. Він приділяє 
увагу переказу статті за житієм, написаним Зиновієм Оптинським, хоча сам його не 
читав. А публікований текст подає ніби у вигляді окремого додатку. Не будучи 
спеціалістами з історії Новгородської землі і навіть не маючи для дослідження всіх 
варіантів житія, ми мало що можемо додати до того. 

 

83 Поданий нами на стор. 337. 
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Знайдення мощей і вшанування свт. Никити у Новгороді 

«Въ Великомъ Новѣгородѣ въ Соборной и Апостольству церкве Чудотворцовъ, въ 
придѣлѣ святыхъ Богоотецъ Іоакима и Анны, Чудотворецъ Никита, Епископъ 

Новгородцкій. Мощи его положены въ рацъ древянѣ, нетлѣнны и всѣмъ видимы. 
А подъ спудомъ были мощи его по преставленіи 450 лѣтъ. Обрѣлися по видѣнію, 

при державѣ блаженныя памяти Царя Ивана Васильевича, всеа Русіи. И 
прославилъ Богъ Своего угодника Никиту Епископа многими чудесы: 

разслабленнымъ стягновеніе, слѣпымъ видѣніе, хромымъ хоженіе и на враги 
побѣжденіе даруетъ. И при животѣ своемъ молитвою своею граду западеніе 

угаси. И празднуютъ ему, Чудотворцу, въ Новѣгородѣ трижды въ году: на 
преставленіе Генваря въ 30 день, на обрѣтеніе мощей Апрѣля въ 30 день, да по 

обѣщанію всего града ему жъ установлено празднество, по недѣли Всѣхъ 
Святыхъ во второй пятокъ, внегда досматривали по своему невѣрному мнѣнію 

мощей святаго Чудотворца Никиты Князь и Попове со гражданы» 
(Забелин 1862, 52). 

 
«Св. Никита, епископъ новгородскій, преставился 31 генваря 1108 года. Мощи его 

обрѣтены 30 апрѣля 1558 года и поставлены въ ракѣ подъ аркою между 
придѣлами Богородице-Рождественскимъ и Іоакимовскимъ» 

(Макарий (Миролюбов) 1860, 71). 
и не даремно вивели ці цитати у підзаголовок. Вони репрезентують 
абсолютно усталений факт, який донині кочує всіма виданнями — від 
популярних до наукових. Натомість, автентичні джерела не настільки 
одностайні. 

Узвичаїлося пов’язувати знайдення мощей святителя з діяльністю 
новгородського архієпископа Пимена, який керував парафією вже після завоювання 
Москвою Новгорода (про нього див. Коментар 119). Відтак, «офіційною» є інформація 
про знайдення (випадкове?) його мощей у прибудові до Новгородської Софії 1551 р. і 
встановлення вшанування 1558 р. Таку інформацію можна знайти у різних коротких 
публікаціях, переліках і на сайтах. Однак, цей факт вимагає певного уточнення. 

По-перше, щодо початку вшанування святителя у Новгороді. Тут потрібно 
згадати приписку в українському житії свт. Никити про його вшанування як святого в 
часи Полікарпа. Ми вже згадували вище (стор. 92), що, найвірогідніше, позначка 
Полікарпа про вшанування свт. Никити має належати до Києва, чи, точніше, до 
Печерської обителі. Проте ми не можемо твердити про це однозначно. Тому є вповні 
реальна вірогідність, що вшанування було тоді і в Новгороді. Є. Голубинський, так чи 
інакше, відносив позначку про вшанування насамперед до останнього: «Якщо Никита, 
дійсно, ще за життя прославився як чудотворець, то можна вважати, що шанування 
його в Новгороді зі святими або місцеве святкування йому там почалося одразу після 
його смерті. Однак, потім більш чи менш задовго до половини ХVI ст. це святкування 
йому як святому припинилося в Новгороді і в 1558 р., про що згадаємо нижче, воно 
знову було йому встановлено» (Голубинский 1903, 56). Але, постає питання: чому це 
вшанування мусило припинитися, якщо вшанування собору Новгородських 
святителів тільки-но розвивалося? 

У Новгороді, як і скрізь, канонізація мала суттєву роль у місцевому 
патріотичному сприйнятті своєї землі. І коли в середині XIV ст. місто вступило у 
боротьбу з Москвою, релігійні чинники відігравали в ній суттєву роль. Зокрема, 
новгородські архієпископи з середини XIV ст. намагаються вийти з-під залежності 
московських «київських» митрополитів. Найбільш це пов’язано з діяльністю 
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архієпископів Мойсея і Євфимія II Вяжищеського. Згідно зі студіями О. Хорошева, у 
цей час «у всіх сферах культурного життя Новгорода всесильний владика прагнув 
протиставити Новгород Москві. Архітектура, літописання, література, живопис 
Новгорода 30—50-х рр. XV ст. пройняті прагненням повернутися до «старої основи» 
Новгородського життя… Інтенсивна робота зі складання величезних літописних 
зведень XV ст., яка проходила у владичому дворі під безпосереднім наглядом 
Євфимія II, відродила інтерес до своєї старовини, створила можливість виділення 
основних етапів політичної історії Новгорода» (Хорошев 1971, 57). Серед іншого 
йшлося й про заходи з канонізації особливо визначних новгородських святителів, 
провідників новгородської держави (Хорошев 1971, 55). О. Хорошев вважав 
канонізацію винятково політичним рішенням, однак, насправді, процес був набагато 
складнішим, бо до кого б ще мали в такій скруті звернутися новгородці, як не до своїх 
владик, до того ж, що серед них об’єктивно було багато святих чудотворців? Наразі 
О. Хорошев наводить список канонізованих за вл. Євфимія новгородських святителів 
(зірочкою позначено похованих у Софії Новгородській): 

Іоаким Корсунянин (989—1030)* 
Лука Жидята (1035—1059)* 
Герман (1078—1096)84 
Аркадій (1130—1156)* 
Григорій (Гавриїл) (1186—1193)* 
Мартирій Рушанін (1193—1199)* 
Антоній (1212—1220, 1225—1228, 1229)* 
Василій Каліка (1330—1352)* 
Симеон (1415—1421)* 
(Хорошев 1971, 59)85. 
Власне, це мало б підтверджувати, що вшановувалися здебільшого святителі, 

поховані у Софії, чи ті, про яких це було відомо чи припускалося. Що ж до свт. Никити, 
то в Новгороді того часу вповні могли вважати, що його поховано у Києві. Але чи 
могло б це зупинити канонізацію одного з хрестителів міста, та ще й вшановуваного 
в місці постригу? Радше, навпаки. Що коли свт. Никита не увійшов до цього списку, 
оскільки його вже вшановували у Новгороді? Дійсно, місце поховання його тривалий 
час не було відоме, і це спонукало шукати його у Києві, та й сам він жив до того, як 
Новгородці здобули свою незалежність, тому його особа не бала настільки актуальна 
в часі боротьби з Москвою, але наголосимо, нема підстав однозначно свідчити про 
відсутність його вшанування. 

Якщо припущення про безперервність вшанування святителя є, зрештою, 
припущенням, то хронологічні незбіги із його введенням/поновленням викликають, 
м’яко кажучи, деякі сумніви. 

Згідно з дослідженнями різних російських науковців, свт. Никиту нібито було 
канонізовано у Московії в часі проведення Макаріївського собору 1547 р., з пам’яттю 
26 квітня. (Голубинский 1903, 99-100). Однак, чи був? Річ у тім, що є кілька редакцій 
соборних «указів», у яких кількість канонізованих на цих соборах суттєво 
відрізняється, і Є. Голубинський зазначав, що вибрати з них найбільш вірогідний є 
справою проблематичною. «За одним списком, канонізовано до спільного 
святкування у всій Російській (Московській – І. Ж.) церкві 11-ть святих і до місцевого 

 

84 Насправді, Герман — можливо, також печерський постриженик — був похований у Києві. Порівн. інформацію 
зі списків Новгородських архієреїв Додаток 24 (Хорошев 1971, 60.) 
85 До цього списку додають також встановлення 1439 р. вшанування кн. Володимиру Ярославичу і його матері 
княгині Анні, засновникам Софії Новгородської (Хорошев 1971, 60.) 
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святкування 9-ть святих; за іншим списком, канонізовано до спільного святкування 12-
ть святих і до місцевого святкування ті самі 9-ть святих; за третім списком, 
канонізовано до спільного святкування 14-ть святих і до місцевого святкування ті самі 
9-ть святих». Про діяльність собору 1549 р. згадується також у промові Івана Грозного 
до Стоглавого собору. Є. Голубинський пише також про можливість якоїсь апробації 
чудес цих останніх святих на соборі (Голубинский 1903, 106-107), однак, попри такі 
висновки, доводиться визнати, що навряд чи щось таке всерйоз проводилося. Адже 
навіть звичайний перелік «канонізованих» свідчить, що про початок вшанування 
нових святих на цих соборах не йшлося. Вони були покликані внести до 
«загальнодержавного» (в межах Московії й завойованих нею земель) переліку святих, 
давно вшановуваних у різних князівствах (Хорошев 1986, 170-174). Також до 
вшановуваних мали увійти святі з місцевостей, які у Москві воліли бачити своїми 
попередниками, на спадок яких претендували. Це були — Київ (і Чернігів) та Ростово-
Суздальська земля (Хорошев 1986, 170-174). 

Ім’я свт. Никити є лише в одному зі списків канонізованих86. Є. Голубинський 
сумнівався у можливості його канонізації в цей час, зокрема, на підставі написання 
його житія лише у 1557 р. Отже, відносив її час до цього моменту (Голубинский 1903, 
99-102). Проте на той час і в Новгороді, і в Москві був добре відомий Печерський 
патерик, отже, цілком можливо, що житіє з нього могло певний час побутувати 
окремо, адже, зрештою, всі новгородсько-московські тексти було написано на його 
основі. 

Що стосується другого Макаріївського канонізаційного собору, то списків 
канонізованих на ньому не збереглося, хоча його і поновив Є. Голубинський на основі 
різних пам’яток і, зокрема, житія митрополита Йони, де є оповідь про обидва собори. 
У складі канонізованих в цей час згадується, зокрема, інший постриженик Києво-
Печерської обителі — свт. Нифонт Новгородський (хоча ім’я його читається не у всіх 
списках житія). Однак, Є. Голубинський вважав можливим канонізацію його саме 
впродовж цього собору, оскільки в житії святителя, написаному о. Василієм 
(Варлаамом) прямо вказано, що він вже вшановувався в часі написання цього твору. 

Отже, свт. Никита вшановувався у Новгороді до відкриття мощей 1558 р.? Ми 
зупинимося на цьому питанні, оскільки до змісту нишого дослідження історія 
новгородської канонізації не входить, а у відомих нам публікаціях також не знаходимо 
однозначної відповіді. 

 
Багато питань виникає й щодо описів знайдення самих мощей та подій, 

пов’язаних із ним87. Варіабельність їх у різних текстах є такою, що відкидає наявність 
однієї загальноприйнятої версії подій, а точніше, те, що крім версії, поданої 
архієпископом Пименом в житії, написаному Іоасафом, існували й інші. Само собою 
це цілком природно, коли оповіді розвиваються і фольклоризуються в усному 
побутуванні впродовж певного часу. Однак, у цьому разі можна говорити й про 
необ’єктивне висвітлення подій. На жаль, провести ґрунтовне порівняння всіх описів 
не вдалося, оскільки нема можливості ознайомитися хоча б з основними різновидами 
тексту житій через відсутність публікацій. 

 

86 О. Хорошев стверджував, що третій список є автентичним, і що свт. Никиту канонізовано в часі соботу 1547 р. 
(Хорошев 1986, 170-174). 
87 В. Янін припустив, що про місце, де покояться мощі, знали ще до подій середини XVI ст. на основі наявності 
повідомлення про місце поховання святителя у статтях, що передували Комісійному списку Новгородського 
першого літопису, зокрема, Новгородських владик (Янин 1988, 173-174). Однак, порівняння з іншими списками 
останнього документу свідчать про те, що це є не первинний текст запису. Вірогідно, це питання вимагає 
додаткового дослідження. 
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Почнемо з окремої оповіді, вставленої до житія, написаного Іоасафом. У тексті 
фігурує певний новгородець Ісак (див. Коментар 131). У видінні свт. Никита велить 
йому відкрити свої мощі. Тієї ж ночі видіння святителя бачить і сам архієпископ 
Пимен. Виявивши, що мощі нетлінні, він здійснив урочисте богослужіння, під час 
якого монах, що задрімав, побачив уві сні святителя, який кадив у церкві. Власне, 
нічого незвичайного тут не було, крім того, що видіння бачили лише люди з оточення 
архієпископа. 

Ще одну версію відкриття мощей знаходимо у житії, написаному о. Василієм-
Варлаамом: тут також свт. Никита приходить уві сні до архієпископа Пимена і 
промовляє, що прийшов час його мощам «явленным быти». Пимен розповідає про 
видіння Федору Дмитровичу Сиркову (див. Коментар 131) і мощі вийняли й помістили 
до нової раки, яку встановили у розширений на кошти Ф. Сиркова приділ Іоакима й 
Анни (Великий Новгород 2007, 177-178). 

Найбільш поширеним є опис знайдення мощей у творі Зиновія Отенського. 
«Починається розповідь з пасхальної ночі 1551 р. в Софійському соборі, коли “един от 
начальствующих града, строя царевы дела”, обходячи гробниці єпископів, побачив 
гроб єп. Никити “в великом небрежении”. Потім під час читання йому був голос: 
“Подобает покровену быти гробу епископа Никиты”, після чого начальник негайно 
очистив гробницю і покрив її покровом, принесеним з дому. Бажаючи побачити тіло 
Никити, він продлубав “скважню” в гробі і побачив, що воно “цело всеми уды”. Про цю 
«скважню» дізналися новгородці, і багато хто став приходити до труни, щоб 
подивитися на мощі Никити. Через деякий час звістка про явлення мощей дійшла і до 
архієпископа Пимена. Далі в описі відкриття і перенесення мощей у Зиновія багато 
спільного з редакцією Іоасафа, зокрема, розповідь про видіння Никити, який кадить 
у вівтарі і церкві; проте текстуальних відповідностей майже немає. У Похвальному 
слові Зиновія одним з головних героїв постає “царів чоловік”, саме він першим відкрив 
мощі Никити, а потім під час суперечок про розширення приділу Іоакима й Анни йому 
було бачення сонму чоловіків, один з яких провів межу на землі, показавши тим самим 
розмір майбутньої церкви. Коли на цьому місці почали копати рови під фундамент, то 
знайшли труну єп. Луки Жидяти». (Великий Новгород 2007, 177-178). 

Є також літописні оповіді про знайдення мощей святителя. Так, літопис за 
Архівським збірником свідчить про обставини відкриття мощей під 1558 р. так: 
«В лѣто 7060 шестаго, мѣсяца октября 28, в четвертокь, игуменъ Спасско[го] Маркелъ 
Хутынского монастыря, оставя игуменство, жилъ в Онътонове монастырѣ 6 мѣсяць, 
прі игумене Варлааме при Антоновскомъ при Царици; да сотворилъ Маркелъ житие 
Никите епископу Новгородцкому и канунъ, да поѣхалъ Маркелъ изъ Новагорода к 
Моск[в]е. Да того же лѣта поновляли предѣлъ в Софіи святыхъ отецъ Акима і Анны. 
Да того же лѣта, мѣсяца априля в 30 день, обретоша мощи епископа святаго Никиты 
цѣлы, и положиша ихъ в новой ларецъ, и святиша воду с мощей его и послаша к 
Москвѣ. Да того же лѣта, мѣсяца иуліа в 19, в Възнесениевъ день, у телесѣ Никиты 
епикoпa простилъ Богъ женушку очима; а назавтре на Дворище святая Пятница 
простила 4 человѣки, 20 день, в пятокъ» (Новгородские летописи 1879, 89). 

Отже, найвірогідніше, мощі святителя було знайдено внаслідок провалу в 
гробниці. Знайдено ким? Ісаком чи представником московської влади? Відповіді 
немає. Як здається з точки зору логічної довершеності, першими мали склеп знайти 
люди, які безпосередньо доглядали за храмом. Цілком можливо, що це був той самий 
Ісак. Тож «протягом шести років чимало новгородців заглядали в ту “скважню”, 
роздивляючись останки. І вже тоді від мощей були чудеса» (Янин 1988, 169-170). 
Розповіді про чудеса є інформацією про те, що в місті вже про це було відомо і вже 
почалося народне вшанування святителя. Є версія про зв’язок пробавлення із 
відкриттям мощей і початком офіційного вшанування із частою зміною архієпископів  
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Новгородських у цей 
час (Описание Новгород-
ского Софийского кафедра-
льного собора 1916, 120-121), 
що було скептично сприйн-
ято В. Яніним, оскільки свя-
титель лишався без офіцій-
ного прославлення три роки 
вже за правління Пимена 
(Янин 1988, 172). Але цей чин-
ник не можна не врахову-
вати. Потрібно лише не 
пов’язувати суто офіціозний 
момент канонізації і дійсне 
народне вшанування, що роз-
вивалося, підкріплене чуде-
сами. Що стосується Пимена, 
то, цілком можливо, допо-
могу в організації оприч-
нини він вважав справою ва-
жливішою за вшанування 
новгородських святих. І на-
вряд чи можна засуджувати 
його за бажання вижити в 
оточенні царя-монстра. Так 
чи інакше, архієпископ виб-
рав для канонізаційних захо-
дів найбільш  
слушний для себе час. Не 
слід забувати, що ще за 
півроку до канонізаційих дій 
Пимена, Маркел написав 
житіє святителя. Чому? Тому 
що знав про мощі чи вже тоді 
готувалося урочисте їхнє 
«обретіння»? Привертає 
увагу те, що він не забарився 
послати своє писання до 
Москви. Отже, і московські 
представники, і новгородці, і 
навіть власті у Москві вже 
знали про місцезнаходження 
мощей, коли архієпископ 
Пимен в часі початку 
Ливонської війни вирішив 
долучити свою особу до 
святителя, а самого святителя проголосити ледь не патроном ініційованого Москвою 
неправедного кровопролиття. Ідеться про т. зв. чудо свт. Никити у Ругодиві 
(див. Коментар 128). А зважаючи на особу архієпископа Пимена, можна припустити, 
що урочисте відкриття мощей спеціально було проведено в часі захвату московітами 
Ругодива. 

 
План Софії Новгородської 

 
Реконструкція вигляду приділу Св. Йоакима й Анни 

(Брюсова 1966, 43): «Рис. 1. Реконструкція плану східної 
частини крайнього південного нефа Софійського собору  

1 — оригінальний вигляд; 2 — вигляд після поховання 
єпископа Никити і облаштування каплиці Йоакима й 

Анни; 3 — каплиця Йоакима і Анни після реконструкції 
1558 р.; 4 — сучасний план притвору» 
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Доля мощей свт. Никити 

ака свт. Никити протягом наступних століть стояла у спеціально зробленій 
ніші у приділі Іоакима й Анни у Новгородській Софії (Макарий 
(Миролюбов) 1860, 60)88. Історія цього приділу часто згадується у літера-
турі, присвяченій новгородській архітектурі (Толстой 1862, 11). Проте най-

більш повним дослідженням є спеціалізована робота В. Брюсової (Брюсова 1966). У на-
шому дослідженні широко використано, зокрема, й описи знайдення мощей свт. Ни-
кити, як джерело з історії приділу (Брюсова 1966, 42-43). 

Його першоісторію авторка виводить від стародавнього однойменного 
кам’яного храму, побудованого єпископом Йоакимом близько 989 р. на південний схід 
від першої, дерев’яної Софії. Коли церква Йоакима й Анни вже не існувала, окремий 
приділ у кам’яній Софії слугував збереженню престолу давньої церкви (Брюсова 1966, 
45-46), оскільки православна традиція вимагає збереження такого місця, навіть якщо 
храм вже знесено. 

Приділ зазнав перебудови після відкриття мощей свт. Никити 1558 р. і пізніше, 
у другій чверті XVII ст. його було розширено і розписано фресками (Брюсова 1966, 44-
45). 

З подальшої долі мощей відомо, що 1629 р. раку святого було обкладено 
сріблом. 1791 р. зроблено нову раку, яку обновляли у 1805 та 1846 рр. Ще у XIX ст. у 
ризниці Новгородської Софії зберігалась давня рака святого, зроблена 1629 р. 
(Макарий (Миролюбов) 1860, 156; Янин 1988, 175). 

1943 р. мощі свт. Никити було перевезено до Литви. Про цю подію оповідає у 
своїх спогадах архімандрит Олексій, який служив там у той час (див. Додаток 25). 
Мощі повернули до Новгорода 1944 р. (Великий Новгород 2007, 349). 1988 р. мощі були 
у діючому на той час Новгородському храмі Филипа апостола (Янин 1988, 175), тому, 
зокрема, стали неприступними для антропологічних досліджень. Близько 1993 р., 
згідно з даними із Інтернету, їх перенесено знову до Софії Новгородської. 

Житіє прп. Лаврентія Затвірника 
атерикова оповідь про прп. Лаврентія є єдиним сюжетом, який, до речі, не 
стосується безпосередньо до нього, як до особи. Остання інтерпретація 
тексту пояснює багато речей, пов’язаних зі змістом та історією 
походження матеріалу. 

Втім, почати варто з особи самого святого. Слід зазначити, що про 
нього нам майже нічого не відомо, крім того, що повідомив Полікарп. Подія, описана 
тут, не є нічим неможливим. Негативні випадки із прп. Ісакієм і свт. Никитою (і мож-
ливо, іншими) щонайменше на десятиліття сприяла негативному ставленню до такого 
подвижництва89. Можна припустити, що такі погляди мав, зокрема, прп. Никон Вели-
кий і, можливо, його наступник — Іоанн, оскільки вони були очевидцями вищенаве-
дених фіаско. Є вірогідність, що прп. Лаврентій пішов у затвірництво приблизно у ці 
часи. У літературі була спроба якось пов’язати із подіями 1128 р., коли Димитрівський 
монастир виявився під контролем Печерського (Жиленко 2015, 594). Однак, за сюже-
том йдеться про зовсім інше — прп. Лаврентій пішов до Димитрівського монастиря 
саме тому, що там не діяла заборона на затвірництво у Печерському. 

 

88Окремо від мощей у храмі був ковчег із часточкою мощей святителя (Макарий (Миролюбов) 1860, ч. 2, 206-
207). 
89 Порівн. цю думку у Патерику 1661 р. (див. Коментар 138). 

Р 

П 



 

 

110 
 

Є всі підстави вважати, що джерелом для написання цього сюжету стала 
авторська редакція «Повісті», оскільки оповідь повністю вписуєтьтся у її хронологічні 
рамки. З огляду на сюжет, можна припустити, що прп. Нестор згадав про 
прп. Лаврентія не у зв’язку з ним самим, а у зв’язку з біснуватим, і наявними в 
монастирі унікальними подвижниками. 

Наразі, у лаврських печерах відомо двоє святих із однаковим іменем і 
прізвиськом — Лаврентій Затвірник. Поховані вони у обох печерах. Згаданим у 
Патерику вважається прп. Лаврентій Затвірник, упокоєний у Ближніх печерах. Його 
пам’ять (29 січня) є оригінальною, отже, її поява може бути давньою (Голубинский 
1903, 204; Дива печер Лаврських 2011, 159). 

Благочестива легенда ототожнює прп. Лаврентія з Турівським єпископом, 
згаданим у літописанні під 1182 р. Мотив такого ототожнення ніде і нічим не 
обґрунтовано, крім хіба тим, що в оповіді Полікарпа вище є інформація про іншого 
затвірника — свт. Никиту, який потім став єпископом. Навряд чи такий «доказ» 
можна вважати чимось реальним. 

Ім’я святого згадано у місяцеслові до «Полууставу» 1643 р. з давньою датою 
пам’яті — 29 січня, і прозванням «Затвірник» (без ототожнення з єпископом 
Лаврентієм (Дива печер Лаврських 2011, 156). У «Правилі святим Печерським» ім’я 
Лаврентій згадано двічі: окремо серед обдарованих провидінням, і серед єпископів 
(Дива печер Лаврських 2011, 156). На підписах до планів Ближніх печер прп. Лаврентія 
ніде не названо як єпископа (Дива печер Лаврських 2011, 39). Отже, прп. Лаврентія тоді 
не асоціювали з єпископом Лаврентієм. У цілому, це ототожнення вбачається дуже 
пізньою здогадкою, оскільки для історії Турова вона була дуже вагомою, що давало 
змогу отримати бодай якусь інформацію про одного з перших єпископів міста. Може 
тому це змушує дослідників знову й знову звертатися до легенди (Рэлігія і царква… 
2001, 177). Втім, не всіх. Зокрема, вельми скрупульозний католицький автор 
Д. Блажейовський зазначав лише те, що святитель був лаврським ченцем, але те, що 
він був печерським затвірником, не згадує (Блажейовський 1996, 161). 

На жаль, нам не вдалося знайти інформацію, яка б змальовувала історію такого 
ототожнення у Турові, але є всі підстави вважати, що тут багато походило від місцевих 
краєзнавців й інтерпретованих місцевих легенд. Нам вже відомо, як розвивалась така 
традиція на прикладі прп. Кукші. Тут ми маємо лише сучасне науково-популярне 
видання О. Мельникова, в якому, зокрема, знаходимо згадку легенди про поховання 
свт. Лаврентія на цвинтарі Борисоглібського монастиря, звідки його було перенесено 
до печер (Мельников 1992, 72-73). Складно це коментувати. Подібні легенди цілком 
можуть бути як суто фольклорними, так і відображати якісь реальні події. Але до 
прп. Лаврентія це ніяк не стосується. 

Деяку інформацію про святого отримуємо з антропологічних досліджень його 
мощей. Прп. Лаврентій помер у віці 40—50 років і мав зріст близько 171 см. Один із 
його шийних хребців виявився розрубаним гострим предметом. Свого часу учасник 
аналогічних досліджень 30-х рр. В. Гінзбург писав, що на черепі покійного, нині 
зниклому, у лівій частині лобової кістки був застарілий повздовжній рубець від удару 
холодною зброєю (Дива печер Лаврських 2011, 205). 
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Відмінність між різними редакціями житія святого є незначною, за винятком, 
зрозуміло, Патерика 1661 р. 

Поховання прп. Лаврентія із Дальніх печер було знайдено доволі пізно. Згадка 
про нього з’являється на планах не раніше середини XVIII ст. (Дива печер Лаврських 
2011, 48), і лише на плані преосв. Євгенія (Болховітінова) його названо Затвірником. 

Про останнього знаходимо коротку інформацію: «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, молитвы 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» (Дива печер Лаврських 2011, 102). Отже, прозвання святого 

«затвірником» не вигадане преосв. Євгенієм. 
 

Житіє прп. Агапіта 
 

бставини, за яких прп. Агапіт 
здійснював лікувальну 
практику, ми описали в 
окремому додатку (див. 
Додаток 13). Тому нижче ми 

звернемося лише до того, що стосується 
нього безпосередньо. 

Здебільшого нам відомо про 
прп. Агапіта із житія. Але деяку інформацію 
ми отримали також із досліджень 
антропологів і пізніх редакцій Патерика. 

 
Так, із друкованого Патерика 1661 р. взято 
усталену на сьогодні інформацію про 
преставлення прп. Агапіта 1 червня 1095 р. 
(див. Коментар 152). Згідно з 
антропологічними дослідженнями, святий 
помер у віці 50—60 років. Як ми зазначали 
у вищезгаданому коментарі, дата 1095 р. є 
маловірогідною. Але якщо припустити, що 
вона є правильною, то рік його народження — близько 1035—1045, тобто, він міг бути 
навіть ровесником прп. Феодосія Печерського. Це вповні може бути вірогідним, 
оскільки святість життя прп. Агапіта передбачає тривалий час учнівства у 
прп. Антонія Печерського. На жаль, ми не можемо безапеляційно твердити про ці 
обставини, оскільки немає жодної певності у відповідності дати преставлення. 

Із досліджень антропологів вагомим для біографії прп. Агапіта є висновок, що 
він мав слабке здоров’я — через деформацію правої стопи накульгував (Дива печер 
Лаврських 2011, 207). 
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Однак, найважливішим був висновок дослідників, які виявили на руках мощей 
святого «значну концентрацію марганцю, брому, цинку та свинцю» (Дива печер 
Лаврських 2011, 208). Це однозначно спростовує думку про нього як про цілителя, він 
таки був лікарем. 

Як відомо із житія прп. Агапіта, він був ще за життя вельми шанований не лише 
у Печерському монастирі, але й за його межами. Тому не дивно, що його поховано у 
тій частині Ближніх печер, де було влаштовано щось на зразок монастирського 
пантеону. Проте зважаючи на особливе вшанування його мощей і після смерті, вже до 
1661 р. їх перемістили у велику локулу в тому самому коридорі, що полегшувало його 
відвідання вірянами, де вони покояться й донині (Дива печер Лаврських 2011, 30-39). 

Пам’ять преподобного — 1 чер-
вня — бере свій початок з «Анфологіона» 
1619 р. (Дива печер Лаврських 2011, 153-154), 
але не підлягає сумніву, що ця дата, як і 
саме вшанування, походить із часів дуже 
ранніх (див. Коментар 152). Вірогідність 
раннього вшанування прп. Агапіта (фак-
тично з часу преставлення) не є дивною, 
якщо ми згадаємо, що саме його мощі ви-
знають ледь не найбільш чудотворними в 
печерах, оскільки в усі віки його мощі ма-
сово відвідують хворі, що відбувається й 
донині. Підтвердженням зцілювальних 
властивостей є не лише численні оповіді, 
наявні й на сьогодні, але й суто наукові об-
стеження, проведені свого часу у печерах 
дослідницькою групою під керівництвом 
І. І. Нікберга. у складі Р. А. Новакович, 
С. В. Дудника, В. В. Столярова, С. В. Паш-
кович та інших. У процесі дослідження мі-

кроклімату печер у 1988—1990 рр. «було про-
ведено порівняльний аналіз проб повітря пе-
чер (підземних церков) і повітря безпосеред-
ньо з трун св. Агапіта і св. Варлаама (труни 
їхні не герметичні). Вивчався сумарний вміст 
недоокислених речовин (окислюваність пові-
тря) в паралельних серіях проб повітря. Цей 
показник є важливим індикатором забруд-
нення повітря. Виявлено чітке зниження оки-
слюваності повітря в трунах у 2—9 разів порі-
вняно з повітрям підземних церков, де вста-
новлено ці труни! В іншому експерименті ви-
вчалася порівняльна якість повітря за показ-
ником загальномікробного забруднення. 

 
Прп. Агапіт. Реконструкція за черепом, 
зроблена у майстерні М. Герасимова 
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Нами застосовувалась метода аспіраційного сіяння повітря на чашки Петрі з 
кров’яним агаром за допомогою двох апаратів Кротова. Після одночасного сіяння на 
двох апаратах в одній точці, одна з чашок була поставлена на труну на 5 хвилин. Друга 
чашка (контроль) залишалася в апараті. Потім обидві чашки ставилися разом у тер-
мостат і через добу підраховувалася кількість вирощених колоній мікробів. Ми ви-
явили зниження числа колоній у всіх чашках, які були піддані експозиції на трунах 
святих протягом всього 5 хвилин! Так, спостерігалося зниження загального мікроб-
ного числа в 6—7 разів (чашки, що стояли на труні св. Агапіта), або навіть у 10 разів 
(чашки з труни св. Варлаама), порівняно з цим самим показником у церкві Введення 
та Варлаамівській церкві, де зберігаються мощі цих святих! До того ж, на всіх чашках, 
експонованих на трунах святих, ми помічали повне зникнення гемолітичних форм ба-
ктерій, тобто хвороботворних бактерій, що руйнують еритроцити — найбільш шкід-
ливих для організму людини. (Слід зазначити, що окислюваність повітря та бактеріа-
льна флора є небезпечними факторами не тільки для здоров’я людей, а й для збере-
женості мощей святих (деяким з них вже по 800—900 років!), а отже, їхнє зникнення 
під впливом невідомої сили має певний інтерес як один із чинників муміфікації оста-
нків святих» (Дива печер Лаврських 2011, 202). 

Інформаційна основа житія, з огляду на вказівки Полікарпа, походить із житія 
прп. Антонія. Проте як зазначає в кінці твору автор, там сюжети про окремих свя-
тих — учнів св. Антонія — розповідаються дуже коротко90. А тому можна припустити, 
що, як на те вказував ще О. Шахматов, частина оповіді походить із авторської редакції 
«Повісті минулих літ» (Шахматов 1916, XII). На це вказують чіткі хронологічні і зміс-
тові орієнтири, наявні у житії. 

Житіє прп. Агапіта, вірогідно, пробудило особливий інтерес, оскільки його 
редакції за винятком післямови, надзвичайно подібні одна до одної. Зокрема, нам не 
вдалося знайти суттєвого матеріалу для порівняння, що доводить першість тексту 
Четь-Мінея, ІР НБУВ, ф. 312 № 281/133 с, оскільки відмінностей було виявлено 
недостатньо. 

Житіє прп. Григорія 
Чудотворця 
рп. Григорій Чудотворець був 
одним із чільних Печерських 
старців. Таким його згадано у 
переліку святих, які виводили 
із затвору свт. Никиту (див. 

Коментар 113). Власне, про нього нам ві-
домо лише те, що він, цілком вірогідно, на-
родився близько 1033—1043 рр., прийшов 
до Печерської обителі ще за життя 
прп. Феодосія, близько 1064 р. (див. Коме-
нтар 160). Не підлягає сумніву, що він по-
ходив із заможної сім’ї, оскільки навіть 
якщо сам переписував книги, то, не маючи 
коштів, не зібрав би бібліотеку. 

У першій частині житія описано 
три схожі розповіді про злодіїв, які хотіли 

 

90 Про можливий зміст житія прп. Антонія див. у томі Антології, присвяченої святому (Жиленко 2015-а, 43-73). 
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пограбувати святого. Ми вже вказували вище, що розповіді — це не є окремі сюжети, 
а розвиток одного сюжету у монастирському фольклорі (Дива печер Лаврських 2011, 
12). На цю думку нас наштовхнуло, зокрема, і те, що є маловірогідним пограбування 
монаха на території монастиря, та ще й тричі. Однак, обставини міняються, якщо ми 
припустимо, що святий жив за межами монастирської огорожі на Святих горах (див. 
Коментарі 161, 162). 

Найбільш обґрунтованою вищенаведена теза стає, коли ми звернемося до 
початку оповіді про мучеництво святого. На той час прп. Григорій вже стáрцем. 
Печерська обитель була розташована високо над Дніпром (навіть якщо говорити про 
територію Ближніх і Дальніх печер). Навряд чи численна братія старих і заслужених 
монахів поповнювала запаси води походами до Дніпра91  із одним чи навіть двома 
відрами. У Печерському монастирі завжди були колодязі. Відомо, що на 22 березня 
1857 р. обитель мала 12 колодязів (Гришин, Черепанов 1988, 11-12). Навряд чи такою 
самою була ситуація в часи прп. Григорія, але колодязі мали бути й тоді. Та навіть за 
їх можливої відсутності можна було б організувати підвіз води бочкою з Дніпра чи ще 
звідкись. Отже, ніякого сенсу в поході прп. Григорія по воду не було, за одним 
винятком: якщо він жив на території Святих гір, де у нього був будиночок, власний 
садок і навіть власна маленька печерка для молитви. 

Такі поселення ченців традиційно були на Святих горах довкола Лаври 
(Жиленко 2015-а, 296-298). Свідчення про них є не раніше XVII ст., але традиція мала 
дуже глибоке коріння. Що ж до підземної молільні («печерки»), то її рештки 
знаходили в околицях Лаври, але у такому стані, що дослідження проводити було вже 
неможливо. Також підземні споруди відомі неподалік Китаєва, с. Ходосівки та в інших 
місцях Києва, пов’язаних із Лаврою. Можливо, належить до них і знайдена під час 
будівництва Ланцюгового мосту печерка, єдина, як нам відомо, знайдена вцілілою і, 
на жаль, знищена будівництвом (Жиленко 2005, 9-10). 

У XVII ст. секретар Антіохійського патріарха Макарія, який супроводжував 
його до Москви і протягом 1654—1656 рр. двічі побував в Україні, оповідав, що дорогою 
до Печерського монастиря «ми їхали серед незліченних садів, де були незліченні 
тисячі горіхових і шовковичних дерев і безліч виноградних лоз. У кожному саду є 
житло його власника; всього близько 4—5 тисяч будинків з 4—5 тисячами садів, і всі 
вони становлять володіння згаданого монастиря» (Павел Алеппский 1897, 42-43). 
Проблемність опису полягає в тому, що, піднімаючись на Печерський пагорб, кортеж 
патріарха міг бачити не лише поселення ченців, а й садиби звичайних мешканців 
Печерського містечка. І все таки, описувана місцевість була до побудови Печерської 
фортеці територією Святих гір і в цих місцевостях знаходили рештки індивідуальних 
підземних молілен. Тому, маємо підстави вважати цей опис саме описом Святих гір. 

Прп. Григорій трагічно загинув 25 травня 1093 р. від рук кнзя Ростислава 
Всеволодовича (див. Коментар 168). У літературі є припущення, що агресивність 
молодого бандита пов’язано із специфікою сприйняття монаха, як своєрідного жителя 
потойбічного світу, і зустріти його на шляху було поганою прикметою. Проте 
представники поганства ніби мусили сприйматися як «живі» (Писаренко 2013). 
Насправді, такий висновок є радше сучасною філософською фантазією і спробою 
якось звільнити від відповідальності ще одного рюриковича, що характерно для 
сучасної московської історіографії. 

Безперечно, убивство прп. Григорія дає підстави дійти висновку, що він 
загинув 25 травня 1093 р. і що його смерть мала широкий розголос у Києві, зокрема ще 
й тому, що його вбивця загинув на наступний день після своєї жертви, і ще й у такий 

 

91 Воду з Дніпра пили ще в середині XX ст., але все інше залишає сумніви. 
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спосіб, який передбачив святий (див. Коментар 169). Вірогідно, його вшанування у 
Печерській обителі розпочалося відразу по преставленні. 

 

Житіє прп. Іоанна Багатостраждального 
 

повідь про прп. Іоанна, як і 
значна частина патерикових 
сюжетів, про один епізод із 
життя святого, щоправда, він 
особливо цікавий тим, що 

прп. Іоанн розповідає про свої подвиги сам. 
Загалом вся ця оповідь явно є записом із слів 
одного з братів, який мав непристойні 
думки, і звернувся до прп. Іоанна по 
допомогу. Можливо, житіє походить не з 
авторської редакції «Повісті», а з матеріалів, 
зібраних свт. Симоном. Різні редакції житія 
небагато чим відрізняються, але суттєві 
відмінності є в передмові та післямові до 
нього (див. Коментарі 171, 176). 

Як можна простежити з тексту, на час 
написання Послання Полікарпа мощі 
святого вже вшановували в обителі. Тому 
можемо припустити, що день його пам’яті, 
дійсно, є днем його преставлення. Слід 
зауважити, що преосв. Євгеній 
(Болховітінов) зазначив інший день пам’яті — 18 червня. Мотив такого перенесення 
незрозумілий, але й непоодинокий. Пізніше поновлено стару дату (Дива печер 
Лаврських 2011, 164). 

На сьогодні є всі підстави твердити: мощі прп.  Іоанна стояли у ямі 
з часу його преставлення (див.  Коментар 176).  Так, на плані Лаври 1638  р. 
читаємо: «Святий Іоанн, що багато витерпів і  досі по рамена вкопаний 
стоїть у землю. Чудотворець».  

До 1650  р. побував у Києві французький інженер Гійом Левассер де 
Боплан. У  його записах про відвідання лаврських печер читаємо  (Дива 
печер Лаврських 2011,  128) :  «Тут показують якогось святого Iоанна, якого 
видно тільки до поясу, а нижче він у землі.  Тутешні ченці розповіли 
мені,  що згаданий Iоанн, передчуваючи наближ ення смертної години,  
сам приготував для себе яму, але не в довжину, як звичайно, а в глибину.  
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 й  була достатньої  
глибини».  

У друкованій редакції 1661  р. також описано це специфічне 
положення мощей святого.  

Крім того, маємо ще низку  зображального і описового матеріалу.  

О 
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Карл Петер Мазер. ХІХ ст. 

Гравюра другої половини XIX ст., 
опублікована у ряді київських видань того 

часу (Киевские пещеры и Киево-
Печерская лавра 1864, 41) 

 
 

 

 

Літографія «Монахи перед мощами Іоанна 
Багатостраждального». Невідомий 

художник. Перша чверть ХХ ст. 

Із книги Свіньїна Павла Петровича 
(8[19].06.1787—9[21].04.1839) «Картины России и 

быт разноплеменных ее народов (из 
путешествий П. П. Свиньина). СПб., 1839, ч. 1, 

с. 264-277. (Дива печер Лаврських 2011, 140). 

Значну підбірку таких матеріалів XIX — початку XX ст. знаходимо також у 
спеціалізованій роботі А. Кізлової (Кізлова 2018). 

Серед записів свт. Петра Могили згадано одне з чудес преподобного (Жиленко 
2011, 401-403): «Повідав нам дехто із благородних на ім’я Ян Піглавський, латинської 
віри, як привелося йому бути в Печерському монастирі, коли ховали… року 1628, 
місяця...92 Прийшов, каже, з численними своїми клевретами, бажаючи бачити святі 
печери і в них святі мощі, бо чув про них од багатьох чимало преславного. “Як увійшли 

 

92 Подане чудо наведено також у «Тератургімі», де дату його здійснення уточнено — 1627 р. 
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ми до печери святого Антонія, дивилися всі святі мощі i, подивувавшись предивом 
Божим..., пішли. Коли йшли ми до міста, ще дорогою, один юнак на ймення 
Лементовський, слуга Яна Мольського, одного з клевретів моїх, розхворівся настільки 
вельми, так, що ледь змогли донести його до міста. Хвороба його була в усьому тілі, 
найбільше у шиї та плечах, так, ніби мав переламані кістки і розірвані жили. Ми 
подумали, що [це] від клятого блуду погана шкода набута ним, котра називається... ця 
[i] негайно покликали лікаря подивитися, що з ним, і доглядати 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, бачачи в ньому таку біду, яка все укріплювалась [в його тілі], ще 
наполегливіше розпитували його і ретельніше випитували: звідки те в нього взялось. 
Він казав: “Не знаю, звідки і в чому причина бідування цього і нестерпної моєї 
хвороби. Лише те знаю: коли з усіма увійшов до печери, зовсім здоровим був; коли ж 
вийшов — одразу охопила мене хвороба ця невідома”. Ми одразу зрозуміли, що не від 
чого іншого йому це зло сталось, як тільки від огуди або наруги над святими тілами в 
печері. 

Запитали його: “Коли був у печері, чи не чинив глуму кому зі святих?” Він, 
окаянний, почав оповідати злі свої вчинки, які сотворив, бувши в печері, таке кажучи: 
“Все, що оповідали нам іноки про святі тіла, я вважав байками і сказав про себе, що 
[ці] не святими, а простими мерцями є. І коли, виходячи, підійшов і побачив одного з 
них, котрого називають Іоанном святим багатостраждальним, сказав собі: не 
потерплю більше цих русинських вигадок, а викрию їхні брехливі поводі! І не гаючись 
забажав відірвати голову його і на сміх обернути. І довго провозившись, не зміг 
відірвати, [а] залишив 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, те чувши, вжахнулись усі i 
зрозуміли, що це [i] є причина хвороби його! Відразу сказали йому: “Согрішив [ти], 
окаянний, наругу вчинивши блаженному тілу! Отже, покайся в своєму негідному 
вчинку і молись Богу, аби того [святого] молитвами звільнитись од цієї хвороби”. Він 
одразу почав кричати голосно, промовляючи зі сльозами: “Согрішив, Господи, вельми 
согрішив я, окаянний, перед Тобою, коли наругу вчинив святим Твоїм угодникам у 
печері, і тілу святому Іоанна Багатостраждального кривду хотів сотворити, тим собі 
хворобу цю виклопотав. 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 святих 
печерах! Тебе, о святий багатостраждальний, блаженний Іоанне, святим Божим 
угодником сповідую і сповідувати, доки і в тілі живу, не перестану. Молю: прости 
мене, Божий святче, за те, що тілу твоєму святому від невір’я окаянний я, безглуздо 
насміхаючись, сотворити наважився, тим сотворивши 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 шпетив; і мав за істинних 
святих вас, над ким [раніше] сміявся. Та нині, звідавши гріх і падіння, і люту свою 
спокусу, хвалю Віру Руську і сповідую Її істинність, і вшановую вас та святі мощі ваші”. 
[Коли] це і багато іншого вимовив, відразу влігся його біль і зцілився негайно від 
недуги і, відразу вставши, пішов до печери, й довго молившись та дякувавши Богу і 
святим Його, пішов здоровим, як і раніше. Ми, бачивши [це] предивне і страшне чудо, 
вжахнулися i прославили Бога... Котрий преславно святими Своїми чудотворить”. 
Я від вищеназваного Яна Піглавського описуване 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] постраждали, і аби дізналися всі, що істинна є Віра 
Православна Руська, й істинно в Ній спасаються вірні, i чудеса... і Благим і 
животворним Духом. Нині прісно і навіки вічні. Амінь. 

…Написав це року 1629, місяця січня 14 дня». 



 

 

118 
 

Згідно з дослідженнями А. Кізлової, у майнових реєстрах неодноразово фігуру-
вали шапки преподобного (Кізлова 2018, 54-55). Вірогідно, шапки регулярно міняли, 
оскільки в описах можна знайти не лише традицію одягати скуфію собі на голову 
(Кондратьев 1886, 46), а й те, що «З чесної глави його благочестиві шанувальники бе-
руть зазвичай шапочки». (Указатель святыни… 1898, 95). 

Свого часу ми припустили, що мощі святого було вкладено до раки ще в кінці 
XIX ст. через їхню погану збереженість. А. Кізлова зазначила, що вони ще стояли так 
в часі завоювання Києва більшовиками (Кізлова 2018, 56). 

Один із представників російського духовенства описав цікаву історію, 
пов’язану з мощами. Вперше цей запис згадано А. Кізловою (Кізлова 2018, 55). Запис 
дуже цікавий і вартий того, щоб подати його повністю: «Після вбивства митрополита 
Володимира тимчасову владу над Київською єпархією взяв митрополит Платон. 
Одного разу при мені він запросив намісника Лаври, архімандрита Неофіта (якщо не 
помиляюся), і запитав його: 

— Чи немає серед мощей якої-небудь підробки? 
— Ні, святий владико! Нічого нема. Єдине, що зроблено, це дерев’яна підставка 

св. Іоанна Багатостраждального. 
Як говорить справжня історія, 

майже сучасники його, монах Іоанн 
страждав тілесною пристрастю. І одного 
разу він закопав всього себе до грудей в 
землю. Відчуваючи жорстокі муки, він 
провів так кілька тижнів. Після смерті його 
прославили як святого, і кості закопали в 
землю у положенні стоячи на пам’ять про 
його подвиг. А щоб голова не падала набік, 
з дерева була зроблена коробка у вигляді 
грудної клітини: це і здалося сумнівним 
о. наміснику. Митрополит Платон наказав 
негайно усунути всі підставки, інакше 
більшовики можуть причепитися і 
влаштувати скандал і розгром. 

Дійсно, деякі з них потім 
приходили і оглядали мощі, 
розкриваючи пелени і обмацуючи 
все руками. Все виявилося 
справжнім, адже їм вселялося, що 
замість мощей  —  опудала з 
ганчірок. Подивившись, один з них 
каже:  

—  Та-ак! Тільки ось темні!  
А охоронець мощей, монах, спересердя відповів йому:  
—  Ти полеж тисячу років,  подивимося, чи залишиться від тебе хоч 

що-небудь?  
Солдат промовчав на це» (Вениамин (Федченков),  2004) .  
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Житіє прп. Мойсея Угрина 
дним із найперших насельників Печерських можемо вважати прп. Мойсея 
Угрина, хоча хронологія його біографії на сьогодні не може бути названа 
повністю ясною. 

Житіє прп. Мойсея Угрина досить поширене, проте за обсягом в 
ньому переважає не реальна інформація, а вставні діалоги. Фабула житія 

охоплює значний хронологічний період і пов’язана з багатьма історичними подіями. 
На час убивства св. Бориса у нього на службі перебували три брати-угорці, одного з 
яких звали Георгієм, а мирські імена двох інших нам невідомі, у чернецтві ж вони 
називалися Мойсеєм і Єфремом. Георгія було убито разом зі св. Борисом 93 . 
Прп. Мойсей потрапив у полон до Польщі, звідки повернувся у Лавру сповідником. 
Тут він впродовж десяти років підвизався у монастирі, був відомий чудотворіннями. 
Похований у Ближніх печерах, де його вшановували з часу преставлення. 

У житії головну проблему становить мотивація. Початок його нагадує 
середньовічний рицарський роман. Якщо зважати лише на логіку — нещасний 
найманець, дійсно, міг би радіти зміні своєї долі і не мав приводу опиратися шлюбу. 
Можливо, з тієї самої причини це не усвідомлювали і наступні редактори. Проте вже 
автори XVII ст. зважали на ці обставини. Тож у Патериконі дії прп. Мойсея було 
пов’язано з його обітницею в майбутньому прийняти чернецтво. Більш завуальовано 
про це згадано у редакції Йосифа Тризни і друкованій редакції 1661 р. (див. Коментар 
177). Такий варіант цілком можливий, як можливе і прийняття ним чернецтва ще під 
час паребування у Предслави чи після її викрадення та наруги над нею. Можливо, ці 
обставини якось пов’язані. Втім, вважати, що ми дізнаємося більше — підстав нема. 

Для розуміння змісту початкової 
частини житія нам доведеться хоча б у 
загальних рисах заглибитися в той період, 
коли в кінці X ст. Польща і Русь боролися 
між собою за прикордонні землі, причому 
перемогу здобув св. Володимир, 
приєднавши до своєї держави т.зв. 
Червленські городи. В часі замирення на 
початку XI ст. Болеслав, який вже мав до 
того часу двох дружин, сватався до доньки 
св. Володимира Предслави 94 . Одначе, 
пропозиція польського властителя 
прийнята не була. Натомість було здійснено 
інший династичний шлюб — доньку 
Болеслава видано за Святополка. Тоді 
Болеслав став через свою доньку та її 
духівника — католицького єпископа 
Рейнберна — підбурювати найстаршого, але 
нелюбимого Володимирового сина проти 
батька. Володимир викликав Святополка до 

Києва і, як свідчить Титмар Мерзебурзький, ув’язнив його разом із дружиною та 

 

93 Див. Коментар 178. 
94 Про неї див. Коментар 179. 
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єпископом (який невдовзі помер) (Титмар Мерзебургский 2009, 162-163; Рапов, 
Ткаченко 1980, 61-62). Українські літописи про це не повідомляють, але з них нам 
відомо, що на час смерті Володимира Святополк був у Києві, а не у своєму уділі 
(Шахматов 1916, 165), що й дало змогу йому посісти престол. Чи був він дійсно убивцею 
св. Бориса і Гліба — на сьогодні визначити складно, але це, власне, для наступних 
подій значення й не мало: між Святополком і Ярославом відбувалася тривіальна 
боротьба за владу. І одною з численних жертв розбрату, який привів до інтервенції, і 
став прп. Мойсей. Влітку 1018 р. Болеслав із Святополком пішли війною на Ярослава, 
який на той час вже сидів у Києві (Лаврентьевская летопись 1962, 142-143; Ипатьевская 
летопись 1962, 130). Вірогідно, у битві Болеслава з Ярославом і було захоплено у полон 
прп. Мойсея (див. Коментар 181). Це не особливо суперечить повідомленню, наявному 
у Патерику і літописних зведеннях, про те, що його разом із боярами і сестрами 
Ярослава захопили поляки під час відходу з Києва95. 

Найбільшу проблему становить джерельна база і хронологія твору. Полікарп 
називає два використаних ним джерела: «літописець» (див. Коментар 184) і житіє 
прп. Антонія. «Літописець» — як можна вважати, авторська редакція «Повісті мину-
лих літ»96, чи створений на її основі «Старий літописець Ростовський»97. Посилається 
він і на житіє прп. Феодосія (див. Коментар 187). 

Теоретично можна було б припустити, що головним джерелом тут є 
літописний текст, але все не так просто. Вся перша частина житія ґрунтується на 
згадці про убитого 1015 р. разом із св. Борисом брата прп. Мойсея Георгія, і на тому, 
що преподобний теж був при тому убивстві, але вижив і втік до Києва (див. Коментар 
178). Дивним тут є те, що інформація, вміщена у першому відомому творі прп. Нестора 
«Читанні» про святих мучеників, говорить про убивство, але без згадки про 
прп. Мойсея, і без імені його брата-мученика. О. Шахматов з цього приводу писав: 
«Сумніваюся, аби Нестор навмисне замовчав його ім’я, якщо воно було б йому відомо; 
мені здається, що це суперечило б звичайним агіологічним прийомам… Визнаючи 
ймовірним, що Нестор не знайшов імені слуги Бориса ні в Найдавнішому зведенні, ні 
у Вишгородських записах...» (Шахматов 1908, 85). Дослідник вважав, що це ім’я 
з’явилося у спрогнозованому ним разом із Найдавнішим зведенням Початковому 
зведенні, де було як вставка (Шахматов 1908, 86). Ми вже зауважували у попередніх 
роботах, що реконструкції О. Шахматова є лише теоріями, хоча наявність «швів», які 
свідчать про існування більш ранніх редакцій, що передували «Повісті», не підлягає 
сумнівам (Жиленко 2015-а, 325-327). Тому є всі підстави вважати, що він має рацію. У 
ранній редакції печерського літописання, використаній ще молодим агіографом 
прп. Нестором у написанні «Читання», вірогідно, не було оповіді про Георгія, як і про 
його брата Мойсея. Проте пізніше воно з’явилося у житії прп. Феодосія, а потім — у 
«Повісті». Як припускав О. Шахматов, у печерському літописанні ці дані з’явилися ще 
до участі в літописанні прп. Нестора. Джерелом для цієї інформації він вважав житіє 
прп. Антонія, на яке посилався Полікарп у написаному ним житії прп. Мойсея, або 
якийсь документ, що використано у житії прп. Антонія. Втім, тут ми вже вступаємо у 
царину припущень. Реально на основі наявних матеріалів можна стверджувати, що 
1) інформація про прп. Мойсея, дійсно, була у житії прп. Антонія, 2) обсяг цієї 
інформації нам невідомий. Найвірогідніше, там не було, зокрема, яскравих діалогів, 
що наявні нині у житії, втім, найвірогідніше, їх написав вже Полікарп, однак 3) так чи 

 

95 Никонівський літопис додає до них також Анастаса Десятинного (Никоновская летопись 1862, 76). 
96 Про неї див. в Антології, присвяченій прп. Антонію (Жиленко 2015-а, 330-334). 
97 Про нього див. в Антології, присвяченій прп. Антонію (Жиленко 2015-а, 349-350) 
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інакше, розповідь про події по смерті св. рівноапостольного князя Володимира 
походить із неї. О. Шахматов зазначав: «Звичайно, можна б припустити, що Полікарп, 
звернувши увагу на спільне походження літописного Георгія Угрина і Мойсея Угрина, 
додав розповід про те, що обидва Угрини були братами, і що Мойсей був також 
улюбленцем Борисовим, у якого служив разом із братом; отже, усе, що повідомлено 
ним про Георгія, походило б прямо з літопису. Але відкіля ж узяв Полікарп, що 
урятований Мойсей сховався у Предслави? (про неї див. Коментар 179 — І. Ж.). 
Скажуть, що і це складено на підставі літопису, який надавав Предславі активної ролі 
помічниці Ярослава, і на основі ще тієї обставини, що і Мойсей, і Предслава потрапили 
в полон до ляхів. Але попереднє дослідження показало, що укладач Початкового 
зведення активну роль приписав Предславі, усупереч Найдавнішому зведенню, у 
якому не повідомлялося про те, що Ярослава було сповіщено про смерть батька і 
побиття братів саме Предславою. Отже, саме Початкове зведення керувалося якимись 
даними про Предславу, що дозволило йому внести доповнення у первинний текст 
літопису. Чи не ті самі дані відбилися у Полікарповій розповіді? Крім того, зазначимо, 
що у «Повісті минулих літ» (і звичайно, також у Початковому зведенні) не 
повідомляється прямо про узяття в полон Предслави: у літописі повідомляється про 
те, що Болеслав захопив із собою «обѣ сестры Ярославли» (те саме у Полікарпа); отже, 
спільна доля (полон) ще не була достатньою основою для асоціації між Мойсеєм і 
Предславою» (Шахматов 1908, 86-87). «Отже, — резюмував О. Шахматов, — можливо, 
що в житії Антонія було сказано й про споріднення Мойсея з Георгієм, і про те, що 
Мойсей, слуга Бориса, ховався у благочестивої Предслави» (Шахматов 1908, 87). 
Згадується про ті події й у житії прп. Феодосія, а це означає, що прп. Нестор отримав 
цю інформацію між написанням «Читання» і створенням вищезгаданого житія. 
Притім згадку, яку також пов’язують із вигнанням ченців, прп. Нестор вкладає у вуста 
княгині-польки. До всього, хоча завдяки Полікарпу ми точно знаємо, що у житії 
прп. Антонія була певна інформація про прп. Мойсея і хоча, найвірогідніше, звідти 
походить і хронологія його поневірянь, але нічого не вказує на те, що цей твір був 
настільки великий і змістовний, як вважав О. Шахматов (Жиленко 2015-а, 65-71). Тому, 
звичайно, одним із джерел було воно, але були ще й якісь матеріали, зібрані свого часу 
свт. Симоном (можливо, усні перекази). І твір про негативи жіночого характеру, на 
зразок представленого нами у додатках (див. Додаток 15). Подібних творів існує дуже 
багато, наявний подібний сюжет навіть у літописанні. Однак, навіть найбільші 
жононенависники мали визнавати і позитивні приклади, такі як «добрі жони» та 
святі. Тут саме позитиву нема. І в тексті знаходимо епізоди, які майже дослівно 
використав Полікарп. Публікований нами текст — доволі пізній (ми не 
вдаватимемося до глибокого дослідження його склад і датування, оскільки він 
наведений нами виключно для прикладу), але його основа могла бути відома 
Полікарпу і дослівно ним використана. 

Однак зауважимо, що всі вищенаведені висновки знецінюються дуже 
суттєвими незбігами між хронологією житія прп. Мойсея і літописною 
(див. Коментар 185). 

Різні редакції житія мало відрізняються один від одного. Проте суттєві 
відмінності знаходимо вже в редакціях XVII ст. Переважно вони пов’язані з 
можливістю порівняти житіє з літописними даними, зокрема, з літописів Іпатіївської 
групи. 
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Житіє прп. Прохора 
к і більшість патерикових житій, житіє прп. Прохора оповідає про окремі 
епізоди з життя святого. Джерелом 
матеріалу була авторська редакція 
«Повісті минулих літ», у хронологію якої 

житіє ідеально вписалося (див. Коментар 202). 
Житіє починається з опису подій осені 

1097 р. 7 листопада не без участі Святополка було 
осліплено князя Василька, що викликало серію 
військових конфліктів між князями. Ми вже 
стикалися з цими подіями в описі Василькового 
біографа попа Василя про участь у тій бійні 
прп. Николи Святоші, а відтак — і до всього того 
чесної й порядної людини з Рюриковичів. У цьому 
житії описано буття тієї осені й зими у Києві. 

Наступний фрагмент датується 1107 р. 
Найбільший інтерес житіє мало для 

дослідників літописання, зокрема, для 
О. Шахматова, оскільки згадка про викривання 
ігуменом Іоанном князя Святополка і численні 
негативні ремарки стосовно князівських которів і, конкретно князя Святополка 
Ізяславича, які знаходимо в цьому житії, він пов’язав з літописним текстом, який у 
нинішньому тексті «Повісті минулих літ» датується 1093 р. Цю проповідь проти 
негараздів у країні він пов’язав з Іоанном, оскільки, як відомо з житія прп. Прохора, 
саме печерського ігумена було зіслано Святополком за його виступи до Турова. 
Наявний у літописі текст О. Шахматов вважав кінцівкою зведення, написаного 
Іоанном. 

Ми вже торкалися вище про те, що наявність у літописному тексті «швів» не 
підлягає сумніву, та все ж не маємо ніяких доказів безпосередньої участі у літописанні 
як прп. Никона Великого, так і Іоанна (Жиленко 2015-а, 326-327). Наразі не підлягає, 
приміром, сумнівам, що погляди прп. Нестора на цю проблему були такими самими, 
як і у його ігумена. 

Житіє прп. Марка 
Печерника, прп. Феофіла й 

прп. Іоанна 
итіє має цікаву передмову (див. 
Коментар 206), яка, на належить до всіх 
частин Послання, але підтверджує 
висновок про формування змісту цього 

конкретного житія з оповідей свт. Симона і 
невеликого додатка літописного тексту з 
авторської редакції «Повісті», де говориться про 
участь прп. Марка у перенесенні мощей 
прп. Феодосія 1091 р. (див. Коментар 209). 

Житіє складається з декількох сюжетів, 
пов’язаних із декількома святими. 

Відмінності між житіями різних редакцій 
невеликі. У Стишному пролозі традиційно 
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використано текст Касіянівської другої редакції, з 
деякими скороченнями (зокрема, немає 
передмови) і незначними редакторськими 
правками. У редакціях Патерика, починаючи з 
Касіянівських наявна окрема молитва 
прп. Феофіла (див. Коментар 219). 

Наразі у житії преподобного у Патерику 
1661 р. вставлено повідомлення про напування з 
його хреста (див. Коментар 217) і про наявність 
при мощах його вериг (див. Коментар 210). 
Інтерес автора цієї редакції до обставин 
вшанування святих за його часів не є 
визначальним. Повідомляється лише про 
поховання в печері й вшанування там. Можна 
припустити, що його ім’я було Марко, або ж він 
зцілився від хреста. 

Найцікавішим в історії житія те, що воно 
не увійшло до «Патерикону». Чому так сталося — 

сказати складно. Єдине припущення з цього приводу було висловлено Н. Сінкевич: 
«Імовірно, чудеса святого, який наказував мертвим рухатися, здалися Косову 
маловірогідними, а також такими, що не могли справити на читача належний 
дидактичний вплив… Відтак Косів виключив це житіє, незважаючи на те, що культ 
святого Марка Печерника активно розвивався у Лаврі в цей час» (Сінкевич 2013, 81). З 
цим висновком можна погодитися. Житіє прп. Марка було адресоване в своїй основі 
чернечій аудиторії, а «Патерикон» передусім — освіченим мирянам, причому не 
тільки православним. 

Житіє прмчч. Федора й Василія 
собливістю цього житія є значний 
відрізок часу в описаних тут епізодах. 
Воно літературно скомпоновано і нині 
не можна однозначно визначити, що 

лежало в його основі — кілька різних літописних 
статей чи одна, але зрозуміло, що літописна 
основа була, оскільки тут наявні численні 
хронологічні репери (див. Коментар 233) і названо 
ім’я князя-вбивці. Водночас сюжет дає змогу 
припустити, що якась кількість інформації могла 
бути і фольклорною. 

Окремо стоїть питання про вплив на цей 
текст втраченого житія прп. Антонія (Жиленко 
2015-а, 63-64). Однак, це житіє згадано у творі, але 
лише як джерело оповіді про Варязьку печеру і 
варязький скарб. Хронологічно події, описані в 
житії, не потрапляють у рамки житія прп. Антонія. 

У коментарях до текстів ми зауважили, що 
вшанування святих почалося з часу їхнього мучеництва (див. Коментар 232). Про дуже 
раннє вшанування свідчить наявність їхніх імен серед переліку святих у найбільш 
ранньому збереженому пом’янику Печерського монастиря (Дива печер Лаврських 
2011, 153). Як відомо, святі завжди мали день пам’яті 11 серпня і, можливо, це є днем 
їхнього преставлення. 
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Відмінності між редакціями невеликі. Із 
найбільш вагомих варто згадти зміни у заголовку 
у пізніх редакціях (див. Коментар 221), а також 
введення у Патерику 1661 р. повідомлення про 
перенесення мощей святих мучеників до Ближніх 
печер (див. Коментар 232). 

Житіє прп. Спиридона і 
прп. Алімпія 

к нам відомо, Полікарп спеціально не 
розбивав свій твір на окремі житія, цей 
поділ було зроблено пізніше і не 
завжди однаково. Але деякі фрагменти 

так і лишилися у складі середньовічних редакцій 
Патерика «парними». Та особи святих, описаних у 
таких житіях чимось та й пов’язані між собою. 
Прп. Спиридон і прп. Алімпій поєднані лиш 
одним — своїм чернечим рукоділлям98. Для сучасника часом дивно, що роботу пекаря 
й художника поставлено на один рівень. Але 1) йдеться про випікання проскур, а не 
звичайного хліба, а 2) і це найголовніше, для середньовічної людини праця художника, 
хоча б і іконописця, була звичайним ремісництвом. 

Однак, за змістом між обома оповідями мало спільного. Тому вони доволі рано, 
зокрема, у проложних текстах, стали розпадатися на два житія. 

Першу частину житія, присвячену прп. Спиридону (зі згадкою про 
прп. Никодима 99 ), звичайно, складно назвати житієм. Тут подано дуже коротку, 
навіть не біографію, а характеристику святого, зокрема, стосовно знання ним на 
пам’ять Псалтиря, що було вагомою, хоча й не такою вже рідкісною цнотою для 
тогочасного ченця. А потім наведено фактично одне диво, обставини якого з опису не 
дуже-то й помітні. Цілком вірогідно, що сюжет походить із авторської редакції 
«Повісті», де було зазначено лише те чудо, очевидцем якого прп. Нестор міг цілком 
бути особисто. Проте зважаючи на наявну хронологію (див. Коментар 237), більш 
вірогідно, що джерелом були якісь записи чи навіть усні розповіді свт. Симона. Коли 
він жив у Печерській обителі, там вповні ще могли бути ченці, які особисто знали 
прп. Спиридона. 

Складно визначити, коли почалося вшанування святого. У всякому разі, 
пам’ять святого під 31 жовтня наявна вже в «Анфологіоні», як і прп. Никодима (того 
самого дня). 

Частина житія, присвяченого прп. Алімпію, теж не може вважатися особливо 
змістовною. Цікаво зазначити, що всі згадані в ньому ікони не були створені самим 
святим іконописцем. Це можна було б пояснити ставленням Полікарпа до його праці, 
про що ми вже згадували вище. Однак, як здається, автор лише використав відомі 
йому сюжети. Перший із них, щодо чудес під час розпису Великої Церкви, взагалі має 
до преподобного опосередкований стосунок. І до всього, постає питання, звідки 
Полікарп про нього дізнався. Якщо від свт. Симона чи з авторської редакції «Повісті», 

 

98 Порівн. Коментар 246. 
99 Див. Коментар 238. 
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представленої у старому літописці Ростовському, то незрозуміло, чому він не був 
використаний у Сказанні про заснування Церкви Печерської. Можливо, у монастирі 
існували якісь окремі записи, на зразок проложних? Так чи інакше, чіткість і 
докладність оповіді відкидає, на нашу думку, використання фольклору. 

Що стосується інших сюжетів, то вони можуть походити з авторської редакції 
«Повісті минулих літ», оскільки входять до її хронологічних рамок, але розповідь про 
збережену ікону і її долю в Ростові (див. Коментар 253) явно виходить від свт. Симона, 
а на додачу — власних спогадів Полікарпа. 

Численні теорії про збережені ікони святого див. Додаток 18. 

До публікованої нині підбірки увійшли 11 
текстів, і не всі вони представляють повний текст 
Полікарпа, тобто, житія прп. Спиридона й 
Алімпія. 

Зокрема, житіє прп. Алімпія відсутнє 
(точніше — не дописане) в Арсеніївській редакції 
Патерика. І дослідники стерли немало ручок, 
намагаючись пояснити, чому свт. Арсеній 
Тверський його вилучив. Однак, висловлена 
нами ідея про походження його редакції від 
проложного патерикового тексту, який також 
правив за протограф Патерика проложного типу 
в складі Четії Мінеї XVI—XVII ст., то стає 
зрозумілим, що від його волі тут мало що 
залежало. Протограф був дефектним, і житіє 
прп. Алімпія, поміщене в ньому останнім, 
виявилося недописаним. Це добре 
простежується саме в Арсеніївській редакції, бо у Четії Мінеї житіє прп. Спиридона 
виявилося всередині Патерика (можливо, внаслідок переплутаності аркушів у 
протографі). Власне, з такою переплутаністю аркушів можна пов’язати і зміну в 
структурі всієї Арсеніївської редакції. 

Можливо, сучасником прп. Алімпія був прп. Григорій іконописець, про життя 
якого нам нічого невідомо. Помер він у віці близько 50 років. У літературі про 
Печерський монастир іноді трапляється дата його смерті — 1105 р., але походження її 
наразі невідоме. 

Житіє прп. Пимена Хворого 
оловним питанням цього житія є тотожність описаного в ньому житія із 
прп. Пименом, згаданим у Посланні свт. Симона. На нашу думку, це одна й 
та сама людина (див. Додаток 5). 

Відмінностей текстів у різних редакціях порівняно значні (див. 
наприклад, Коментарі 258, 260, 265). У проложних і Арсеніївській редакціях виклад 
суттєво скорочено. 
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Житіє свт. Нифонта 
вятитель Нифонт не був безпосередньо автором Патерика чи літопису, хоча 
й був дотичний до новгородського літописання. Не було також його житіє 
написане авторами Патерика. Проте воно увійшло до пізніх редакцій 
збірки. Та й невіддільна біографія святителя від інших печерян, які жили, 

підвизалися і творили у XII ст. 
На відміну від більшості досліджуваних у цій Антології агіографічних творів, 

житіє свт. Нифонта у різних своїх редакціях суттєво відрізняється своїм складом і 
змістом. 

Українські — патерикові чи проложні — житія свт. Нифонта з’явилися 
внаслідок обростання оповіді про преставлення і передсмертне видіння святителя 
різними повідомленнями літописного походження. Не підлягає сумніву, що 
первинний текст, який знаходимо у Касіянівській першій редакції, було взято із 
літопису Іпатіївської групи, причому якихось суттєвих розбіжностей у межах цього 
тексту між Іпатіївським і Хлєбніковським літописом не знаходимо, однак, за 
аналогією з раніше досліджуваними текстами, вважаємо, що його взято зі списку 
Хлєбніковського чи аналогічного кодекса. Подальші «прирощення» до тексту, 
починаючи з Касіянівської другої редакції, походили з новгородського літописання, 
але були взяті, на нашу думку, із тексту київського літописання, де ці дані також 
містилися, і яке, зокрема, лягло в основу т.зв. Тверського збірника, чому там також 
знаходимо дуже подібні читання. Докладніше про це див. у коментарях. 

У Касіянівській другій редакції літописна стаття почала перетворюватися на 
житіє, і стала ним остаточно вже в редакції, наявній у Патерику о. Йосифа Тризни. 

Редакцію, що увійшла до Стишного прологу, було створено на основі тієї самої 
Касіянівської другої редакції. Остання ж лягла в основу новгородської агіогафічної 
спадщини, присвяченої свт. Нифонту. 

Новгородське житіє свт. Нифонта написане визначним новгородським 
агіографом о. Варлаамом (до постригу Василієм), відомим також як автор житій 
прп. Єфросина, блгв. Всеволода Мстиславича, 
Олександра Невського, прп. Савви Крипецького, 
святителів Никити і Нифонта, (Ключевский 1871, 
250-260). В. Ключевський харектерезує його твір, 
як бідний на джерела. По суті, дослідник зумів 
назвати лише одне його джерело — житіє за 
Касіянівською другою редакцією Патерика, 
поширеною у Новгородській землі та Московії 
(Ключевский 1871, 260-262). 

У дисертаційній роботі Д. Максимової 
«Житийные памятники, посвященные Нифонту 
Новгородскому. Литературная история текстов» 
описано ще одну редакцію житія свт. Нифонта — 
створену 1687 р. новгородським книжником 
Козиніним. Згідно з висновком дослідниці, цей 
твір відрізнявся від житія, написаного Василієм-
Варлаамом «просторотой стиля и 
фактографически насыщенным содержанием» 
(Максимова 2001). На жаль, нам не вдалося ознайомитися ні з повним текстом цієї 
роботи, ні з досліджуваним текстом. 
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Вшанування свт. Нифонта в Україні, вірогідно, почалась радше десь у 
потатарський час, але до початку XVII ст. Точніше, ми визначити не можемо, бо 
справа тут навіть і не в появі літописного фрагмента в Касіянівській другій редакції, а 
у знайденні мощей, а дату цієї події назвати нереально. 

Ще менше точних даних маємо стосовно вшанування святителя у 
Новгородсько-Псковській землі, і ще більше, у Московії. В останній канонізацію 
пов’язують із Макаріївськими соборами, що були покликані переважно «офіційно 
визнати» Московською владою місцевих святих завойованих територій. Вважається, 
що святителя внесено до московського списку святих впродовж собору 1549 р., але 
його матеріали не збереглися, отже це є лише добре обґрунтоване припущення 
(Голубинский 1903, 103-106). 
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ЖИТІЯ АВТОРІВ ПАТЕРИКА ТА АРХІМАНДРИТА 
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ПОЛІКАРПА ХІІ СТ. 
Іпатіївський літопис100,101 

6690 (1182)] р. 
ъ то же лѣҴ. престависz бл7жны аньхимандритъ. игuменъ Печерьскои. именемь 
Поликарпъ. мcца июӥнz. въ. к7д. дн7ь. въ дн7ь ст7u мчн7кu. празника Бориса. и Глѣба. и 
спрzтавше тѣло єго. погребоша с конѣчными пѣcми. якоже самъ заповѣда. по смр7ти 
же єго быc мzтежь. в манастырѣ. по старци бо Ҷномъ. не могоша избрати собѣ 

 

100 Цитується за ПСРЛ: Ипатьевская летопись 1962, 626-627. 
101 У літописах Іпатіївської групи знаходимо ще кілька повідомлень, де згадано архімандрита Полікарпа: 

6678 (1170) 

Глѣбъ ис Переяславлz. братъ его Михалко. и инии мнози. възрѣвше на Бж7ию помочь. и на силµ чтcнаго (хcа) и 
на млт7вµ ст7ѣи Бц7и и поидоша ис Киева. мcца марта въ. в7. дн7ь въ дн7ь сµботныи. середохрcтьноѣ недѣли. Ярополкъ 
Изzслави? братъ Мьстиславль. вѣлми болzше пµтемъ ида не хотz братьѣ своеи Ҷстати и быc в Тµмащи. и вѣлми нача 
немощи. и постиже вѣсть Мьстислава за Каневомъ. братъ ти велми неможеть и посла Мьстиславъ къ игµменѫ Поликарпови 
и къ Данилови попови своемµ. велz има ѣхати къ братµ Ярополкµ река има тако. аще ва Бъ7 поиметь брата моеg да 
спрzтавше тѣло его. везите же къ ст7омµ ФеҶдорµ прѣстави же сz Ярополкъ сн7ъ Изzславль. мcца марта. въ седмыи дн7ь 
въ дн7ь четвертоҲ середохрcтьноѣ неdли. и положиша тѣло его u ст7го ФеҶдора идеже емµ Ҷц7ь лежить. 

6679 (1171) 

Того же лѣта исходzча престависz кн7зь Володимиръ. Андрѣевичь. мцcа генварz въ. ки7. и привезоша Вышегородµ. 
ФеҶдоровы недѣли в пzтокъ. бѣ бо лежалъ не погребенъ. нѣколико дн7овъ и посла Глѣбъ кн7зь. игµмена. ст7ыя Бц7а 
Перьскаго манастырz. Поликарпа. и Семеwна игµмена ст7го Андрѣя. до Вышегорода велz има доправити. Володимира. до 
Киева. а самъ поѣха на Ҷнµ сторонµ. в Городокъ а tтµда в Переяславль... 
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игuмена. и быc скорбь братьи и тuга и печаль велья. не подабашеть бо. таковомu силнu 
домu. поне єдинъ чаc бес пастuха быти. во вторникъ же uбо102. uдариша братья. в било. и 
снидошасz во цр7квь. и почаша молбы творити ко ст7ѣи. Бц7ѣ. и се дивно быc дѣло. яко 
єдиными uсты мнозѣ рекоша. послемсz к Васильєви попови103. на Щьковицю104. абы былъ 
намъ игuменъ. и uправитель стадu черноризицъ. Федосьєва манастырz Печерьского. и 
пришедши поклонишасz Василью попови. и рекоша мы всz братья. чернорисци кланяємсz 
тобѣ. и хочемь тz имѣти собѣ Ҷц7а. игuмена. попъ же Василѣи в велицѣ изuмѣньи 
бывъ. поклонисz противu имъ и ре?. Ҷц7и и братья. азъ чернество. на срdцѣ имѣлъ єсмь. 
игuменьства же ради что мыслиcте Ҷ моєи хuдости. много же превъсz имъ. и въре?сz имъ. 
Ҷни же поємше и ведоша. в манcтырь в пzтницю. пришедши же неdлѣ. и приѣха митрополитъ. 
Микифоръ105. на пострежӤниє єго. и Тuровьскии єпcпъ. Лаврентѣи. и Никола Полотьскии. 
єпcпъ106. и вси игuмени постриже Миикифоръ своєю рuкою. и быc игuменъ. и пастuхъ 
черизьцемь. Федосьєва манастырz. 

Хлєбніковський літопис107 

6690 (1182) р. 
8 тw же лѣ1то преста1висz бл7жен8ныи а3р8химан8дриҴ и3гu1ме= печер8скіи и4мене1мь поли1кар8пъ. 
мcца i3юӥ. въ. к7д. въ дн7ь стою мчн7кu празdника бори1са. и3 глѣ1ба. и3 спрz1тав8ше тѣ1ло є3го2 
и3 погребоша с ко1нечны1ми пѣcми. я3ко• саұ заповѣда. по смр7ти же єго быc мz6те•. въ 
мана1стыри. по ста1р8ци бо o4нwұ. не могоша и3з8бра1ти съ1бѣ и3гu1мена. и3 быc скръ1бь бра1тіи 
и4 тu1га и3 печаӥ вели1ка. не пdҶbбаше бо6. тако1вомu сиӥномu до1мu. по1не ни є3ди= чаc 

бе€пастu1ха бы1ти. Въ вторниҲ же u4бо108 u4дариша браҴz в8 било. и3 сни1доша въ цр7квь. и3 поча1ша 
моӥбы тво1ріиҴ къ ст7ѣи2 бци, и3 се3 дивно быc дѣ1ло. я4ко є3ди1нэми uсты1 мно3ѕи реко1ша. послеұсz 
к васиӥєви попови109, на1 щековицю110, а3бы быӥ наұ и3гu1ме=. и3 u4пра1витеӥ стӢдu чер8нори1зиць. fеdҶbсіе1ва 
мана1стырz, печер8ского. и3 пришеdше покло1нишаc васиӥю3 попови, реко1ша мы и3 всz2 браҴz чернори€ци 

 

...а дрuжинѣ его ре? а комµ васъ годно а идеть. Ҷни же рекоша емµ кн7же ты самъ вѣдаеши что есмы издѣяли Кианомъ. 
а не можемъ ѣхати избьють ны. игµменъ же ре? Поликарпъ. кн7же се дрµжина его не ѣдµть с нимъ. а пµсти своеѣ дрµжины 
нѣсколько нѣ кто ни конь доведа. ни стzга донеса. 
102 Див. Коментар 2. 
103 Див. Коментар 3. 
104 Див. Коментар 4. 
105 Див. Коментар 5. 
106 Див. Коментар 6. 
107 Гарвардська Бібліотека Давнього Українського Письменства 1990, 553-553зв. 
108 Див. Коментар 2. 
109 Див. Коментар 3. 
110 Див. Коментар 4. 
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кла1нzє3мсz2 то1бѣ, и3 хочеұ тzѶ и3мѣ1ти собѣ tц7а. и3гu1мена. по1пъ же васи1ліи в вели1цѣ и3зu1меніи 
бы1въ. покло1нисz про1тивu иұ и3 ре?. tц7и и3 братіа2. а#зъ чер8нечьство на1 срdци и3мѣӥ є3смь2. и3гuме=ства 
же рdаѶ что3 мысли1сте o3 моєй хudоbсти, мнw1го• прѣ1вьсz иұ и вречесz иұ. o3ни же поєұше є3го2 и4 вdеbша 
въ манасты1рь в пzҲ. пришеdши• неdли и3 пріе3ха митро1полиҴ ники1форъ111 на постри1деніе є3го2. и3 
тuро+скіи єпcпъ лавре=тіи. и3 никола полоҴскыи є3пкcпъ112, и3 вси и4гu1мени. постри1же• ниикифоръ 
своє3ю рѫ1кою, и3 быc и3гu1менъ, и3 пастu< чер8нори€цеұ, fеdҶbсієва мана1стырz. 

Касіянівська перша редакція 
Патерика113 

\Арк. 353 зв.\ 

 лѣҴ. ¤ѕх7ч7. преста1висz бл7же1нныи3 а1рхіман8дри1тъ пече1рс8кіи5. и3меремъ пҶлика1рпъ. мцcа іюӥ. 
въ. кd. Въ ст7ы1хъ мч7никъ, бҶри1са и3 глѣ1ба. и3 спрz1тавше тэло его6 пҶгребоша чcт8но с 
коне1чными пѣ1сньми я4ко• са1мъ запҶвѣ1да. по смр7ти• его бcы1 мzте1жъ в8 манастыри2. пҶ 
ста1рци бо Һно6мъ не мого6ша и3збрҴаѶ себҗ и3гu1ме 

\Арк. 354\ 

на. И3 бcы1 ско1рбь ве1ліа2 въ бра1тіи5 и3 тuга1 и3 печz1ль. Не пdоbба1ше бо таково1мu вели1комu ста1ду, 
ни е3ди1нъ чzc бе€ па1стырz бы1ти. въ вто4рникъ114 u4бо бра1тіа u3да1ришӢ в8 било. и3 снидо6шzc вси2 въ 
цр7квъ. и3 на?шz молбы1 твҶри1ти къ ст7ѣ1и5 бц7и. и3 се2 дивно бcы1 дѣ1ло. Я1ко е3ди1нѣ1ми u3сты1 
мно3ѕи реко1шz. пwсле1м8сz к8 васи1лію2 попu2115 на щковицу116. дабы2 бы1лъ то6и на1мъ и3гu1менъ. 
и3 прави1тель и4ночьскомu ста1ду феҺдо4сіева манастырz пече1рьскаg и3 пришdеше вси2 поклони1шzc 
васи1лію прҶ€вvѶтеру. и3 реко1ша. мы2 и3 всz2 братіа2 кла1 

\Арк. 354 зв.\ 

нzем8сz тебэ. хотz1щем8 тz и3мѣ1ти Һц7а, и3 и3гu1мена себҗ. по1пъ же васи1лиѶ, в8 велицэ 
и3зумлѣ1ніи5 б+ы1. паd поклони1сz и1мъ противу. и3 ре? и1мъ, Һц7и и3 бра1тіа2. а€чер8не1чьство на срdци 
и3мѣ1лъ є4смь. и3гu1мен8ства• ра1ди. что6 помы1слисте Һ моей ху1дҶсти. мнҶ6го• прѣ1всz. и3 
обэща1всz и4мъ. Һни же, пои4м8ше его6. и3до6ша с нимъ в8 манасты1рь. Въ дн7ь пzтоҲ. и3 прнѣ1ха 

 

111 Див. Коментар 5. 
112 Див. Коментар 6. 
113  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
114 Див. Коментар 2. 
115 Див. Коментар 3. 
116 Див. Коментар 4. 
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митропҶли1тъ ники1форъ117 на пҶстриженіе ег6о. и3 лавре1нтій туров8скыи5 є1пкcпъ. и никола 
пҶлоҴскыи5 епископъ118. и3 вси2 и3гu1мени. Постриже• его6 ники1фо> своею  

\Арк. 355\ 

рукою2. и3 бcы1 и3гu1менъ и3 пӢсты1рь и1нокоұ. феҺдо6сіева манастырz2. сіа1 же кни1гы пре• напи1саны 
бы1шz. нарица1емы и5 патери1къ пече1рьски5 житіа2 чюдеса ст7ы1хъ Һц7ь119. 

Патерик Йосифа Тризни120 
\Арк. 265\ 

Q Блаженнэмъ Симонэ епкcпэ Владми>скоұ и 
Суждал8скомъ вократцэ написасz. 

л7женныи Си1монъ епкcпъ суждалскиі, быcть чернориѕець пече1рскаго мнcтрz, при а>хи8мандрите 
акинди1не, t него1 же и мнишескиі чинъ воcприимъ живяше бг7оуго1днэ, рэвну1z o1те1ческимъ 
добродэтелемь, часто почитая житиz ст7ыхъ оц7ь печерски<. И срdце свое к ревности подвиѕа1ше 
всэхъ трудо1въ путь проити2. толма1 же во€высисz на добродэтель яко всю1дµ сла1вэ о немъ 
проити, и достоинъ явлzшеся пасты>скиі жребиі прия1ти. слµчи8жеся ве1щь сицева2. 
Володи1мирскиі, росто1вскиі єпкcпъ иwа1нъ. волею своею єписко1пию oста1вивъ и поиде в мнcтрь в 
келию ко€мы и дамия1на в нуждэ. Кнz€же великиі Гео>киі Всеволоди? Володи1ме>скиі умоли2 
миҴрополи1та матfеz и посвэтиша в ки1еве симона2 епкcпо1мь. бг7охрани1моұу граdу володи1мерµ  

\Арк. 265 зв.\ 

и суд•алю. в лэто ¤ѕpк7в121 Бл7женны1и же епкcпъ Си1монъ приимъ архиєре1искиі степе=. И же€ль в 
руцэ свои пастырскиі. поdвиза1шеc съ Бг7омъ вруче1ннэи себэ паствэ трудо+ своихъ мни1шески< 
єди1наче не ѕабывая, i воспомина1ше часто прпdбны< oц7ъ пече>ски<, труды и поdвиги, и дш7ею рdаbвашеc 
яко сподобисz тамо сожитеӥ быти, i в по1мощь мл7твы си< призыва1ше, и бл7годатию бж7иею 
ѕащища1єұ, i воспомога1емъ доӣрэ строяше свои прcтолъ писа1ше• и жития ст7ы< оц7ь в поӥѕу 
правовэрныұ, i ве1лиим8 тща1ниемъ испытова1ше, аще кто самови1децъ бы1въ или слы1шатеӥ 
ив€эстенъ, коєму чюдеси2, вся си2 а4ки пчела2 трудолюбива вкупэ собира1ше. Велию бо любовь, 
i вэрµ имэ ко прcтэи Бцdы. И прпdбныұ оц7емъ анто1нию и fеодо1сию яко мнэтиc єму чювственнэ 

 

117 Див. Коментар 5. 
118 Див. Коментар 6. 
119 Див. Коментар 7. 
120 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
121 Див. Коментар 13. 
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в пещэре жҴиѶ, тэлоұ то1чию въ епа>хиі живя1ше, дш7ею же и умомъ со прпdбнұыѶ всегда2 сыи. поживе 
лэто довоӥна. бывъ во ст7ителствэ лѣҴ вi7. и много потрудиc ко гдcу въ вэчныи поко8 tиде, 
єго же тэло по вэрэ и люӣви ко ст7ыұ положено в пеще1рэ со прпdбными оц7ы. як•оӤ i в посланиі 
своемъ и полика>пµ и€zви. в немъ же и€обрящеҴ вся1къ противµ трудолюбие єго, и 
ревностьтэлєсную к8 Бг7у. 

\Арк. 293\ 

О4 бл7женэмъ поликарпэ122 а3рхима=дритэ ст7ыя великия црcкия 
лавры печеръскиz и кие+скиz, і о преcтавлениі е3го. 

л7женному акиндину а4рхимандриту123, доӣре і бг7оугоdне стадо хрcво упасшу, и в старость 
глубоку доcтигшу. по трудэхъ долговременны< ко гдcу в вэчныи покои пресельшусz, 
идэже восприятъ трудоұ своимъ, t мздово€дателz доcтоиное во€медие (sic!). не бысть 
иного в лице бг7ои€бра=номъ св7тыхъ брати8 иночествующемъ, старэиша и4 в поdвизэхъ 
и4ночески< искµcнеиша паче полика>па. єго же яко достоина имµща ко>мила старэшинства, 

св7тыя великия лавры бг7ородичны, и прdпбны< tцъ нш7и< а4нтония и4 fео5досиz, соде>жати согласие 
единоµмне веc полкъ ученикъ воиновъ хрcвы< иѕбраша себэ преdводителz и4 наставника. при 
великомъ кнѕ7э ростиcаве мстиславичи124. а4 при митрополите и4wа=не иже внове пріиде t цр7яграда. 
єго же веикиі кнz€ ростисла+ не хотэ пріzти зане же tрzдилъ бzше поcла своего тусемковича 
къ цр7ю. и3 патриа>хµ хотя o4правдити преd ними климента, на митрополию паки Киевµ. o4 
нэмже стрэтшимсz с митрополитомъ иc цр7ковныұ посломъ во€вратишаc приcлавъ цр7ь дары многи 
великому кн7ѕю ростиславу а3xамиты1 и3 паволоки и иа µзорочиz разноличнаz цр7скаz и4 гл7ше 

\Арк. 293  зв.\ 

посеӥ цр7въ. яко да пріимеҴ бл7гословение t цр7zграdскаго патриа4рха по древнему o4бычаю. и приятъ 
бысть с честию іwанъ митрополиҴ125. блаженномµ же полика>пµ яко же выше рэхомъ. пріимшу 
началство великиz лавры. тщашесz µсе>днw вся µставы манасты>ския преда=ныя преподобнымъ 
fео4досиемъ сохранити. и ничто же страннw при+носити на разорение живущимъ братіи. имэяше 
бо пре•де добра наста+ника блаженнаго Сим=оӢ прежде воcпомянµ того епископа суждалскаго и 
владими>скаго. єго же послание преd o4чима и4мэюще. вся словеса tческая на скрыжалехъ се>дца 
своего написанная умнэ прочитоваше, и во с+еұ єго поcлушаше. сэ бо и ужика блаженны8 

 

122 Див. Коментар 1. 
123 Див. Коментар 104. 
124 Див. Коментар 8. 
125 Див. Коментар 9. 
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поликарпъ бг7олюбивомµ єпископу симонµ и3 любимъ бэ емµ. сего ради и4 часто посланиеұ его 
посещаше. Добрыі же дэлатель землю срdца своего поcлушаниемъ и€оравъ сэмена t —-----126 
воcто труды уплодонси. явиc и4гуме= наставникъ ко спасению многимъ. Тако да бо и4 лавра 
цр7ская требоваше ко>мчиz, о4 немже и красовашася. ве€дэ бо слава прохождаше o4 бл7гочиниі 
цр7ские o4бители. и любви и4 страннопримства доӣродетели. яко мнози ретяхµ ся 

\Арк. 294\ 

t бл7городныхъ и4 ѕлатото?ныхъ княѕеи сожитеӥствовати днемъ. великі бо кнz€ роcтисла+ 
мстиславичь смоленскиі. преcтавӥшюсz братµ его великомµ кнѕ7ю и4ѕяславу мстиславичю кіевскому. 
приимши петръ с tц7а своего великого княжения киевскаго и µже во многомzте•ноұ семъ мире 
претридивсz. и ко староcти пришеd недугу постигшу, ѕело желеше аки в тишинэ упокоитися, 
и µмъ сво8 t всэхъ печален8 упра€днити часто моляше блаженнагw поликарпа, дабы кэлию 
добру поставилъ в мнcтри печерскомъ гл7ю боzсz напрасныz сме>ти. и3 хощу вся пре€рэвъ инокъ 
быти, и греховъ моихъ плакати. единою бо бол+э в смоленскµ. видевши же рогнdэ сестра его 
велми имомогающа (sic!) брата моляше гл7z, ocтаниc здэ в смоленскµ и ту во своеұ зданиі 
цр7ковнемъ положим тя. o3нъ же рече еи, никакоже сотворите сице, но аще и не мощенъ есмъ, 
да повезутъ мz в кие+ и аще мя бг7ъ поиметъ на пути, да положат тъ на пути, да положаҴ 
тэло мое вот чесномъ бл7гословениі, и въ мнcтри свт7го Fеo4дора. и4 аще а і мz бг7ъ tимеҴ 
болэѕнь сию и4 подасть здравие мл7твами прчcтысz его бг7оматере, и свт7ыхъ tцъ нш7ихъ 
а4нтониz и4 fео4досия печерскихъ. то бг7у помогающµ ми o4бещася и4нокъ быҵ 

\Арк. 294 зв.\ 

в пече>скомъ мнcтри. µставиӥ же бzше и4 сию добродэтель в себэ. во великіи постъ во с+якµ 
суботµ и нdлю посаждаше на o4бэде у себе ВI7 чернори€цевъ тринадесятыі же игµменъ блаженны8 
поликарпъ. и тако тэхъ нако>мивъ, не тщи< tпущаше. сам же повся недэли бж7ественны< 
таинъ причащашеся. и слезами оӣливая лице свое во€дыханиемъ частымъ, и стенаниемъ 
се>дечнымъ. Яко всэмъ видящимъ его в таковэмъ смиреніи стояще не можахµ уде>жатисz 
t сле€. єгда• кончеваше веc постъ учре•дая всю братию. в лазареву суботу соѕываше всz печеряны 
старцы блаженныя и4 ст7олэпныя, в постъ просиявшиz и сих досто8не µчредивъ, и млcтню и4мъ 
подавъ с честию tсылаше. Та• и по с+ѣұ мнтcремъ соѕываше братию. и учреждаше наипаче же 
утєшиваше братию пече>скую. велию бо любовъ и4мэzше ко прcвтеи бцdы, и ко свт7мµ tц7µ 
fео4досию. и4 воcпоминаше блаженному поликарпу. o4 кэліи да µготовитъ. o4н же сице гл7ше. 

 

126 Не прочитується в оригіналі. 
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кнz€же бл7гочестивыі самъ бг7ъ повелэ тако быти, в правдµ творити и праведенъ сµd судити. 
и3 в крcтномъ целованіи непревратно стоzҴ. кнz€же  

\Арк. 295\ 

ростиславъ рече. tче свт7и кнzжение и ми> не можетъ бе€ греха быти. и уже мz свэтъ o3чо>чи, 
и и€можди своими вседневными печалми. хотэлъ бы< по немало во старости моеи бг7µ послужити. 
и древнимъ цр7емъ хрcтолюбивымъ поревновҴаѶ житию, иже v€кимъ и3 приско>бнымъ пµтем ходивше 
воспрояше црcтво небеcное яко жь ко великомъ цр7э констянтине слышахъ гл7авша. а4ще бы< 
вэдалъ ко лику честь имать чинъ и4ноческіи. яко o4гнеными крылы во€летаютъ к преcтолу 
влdчню нево€бранно. сия быхъ венецъ и4 багряницµ цр7ску себе и4 во иноческаz o4болко>сz. и сіz 
ему повэствµющу со блаженнымъ поликарпомъ. рече ему и4гµменъ. Хрcтолюбивыі княже, але 
сего t се>дца желаӤши воля бж7иz да бµдетъ. обаче дн7ь t дне tлагаше, таче и тz жеcть 
кнzжениz забавлzше, и не успэ o4бэта своего и4споӥнҴиѶ болэзни бо нашеdши, и µже при смерти 
гл7ше симеo4нови и4 ерею tц7у своему дх7вномµ тебэ во€дати слово o4 сем бг7у ѕанеже во€бранимиӰ127 
гдcь во грэхъ понежь не соверших o4бэта и тако престависz128. по роcтисла+ли• смерти сэде на 
великоұ кнzженіи мстисла+ и4ѕяславичь. в лэто ¤ѕх7оз7 владиме> же  

\Арк. 295 зв.\ 

мстиславичь поѕавиде+ ємµ великаго княжения. и начатъ думати на сұтислава. кнz€ же 
µвэдавъ дµму его гнэвашеся наc владиме> же хотz qправдитиc, пріиде в кіевъ. та же великіи 
кня€ мстиславъ. прі8де в печерскіи мнcтрь и4 за нимъ приэха владиме>, и повелэ ємµ ссэсти во 
икономли келіи, а самъ ссэде во игµменіи кэліи. И присла к нему кнz€ мстиславъ рече, брате 
что дэля еси приэхалъ, а4 а€тz не взывахъ. и присла владиме> дячка мо>мыжа. рече брате 
слышаӥ єсмъ ижь o4бадиша мz к тебэ ѕліи человэцы, и4 пріидох иcправитисz. и4 посла великіи 
кн7ѕь иcтязатисz o4 семъ, радµла тысяцкоg василья волковича, и владиме> свои поcла. рагуила, 
и михаила. и тамо крcтнымъ целованиемъ µтверьдившеc. мстиcлав•ує великомµ кнѕ7ю кнzжащµ 
в кіевэ129. и4 половецкіz полкі побєждающµ. жены ихъ идэти. и вежи и< и скоты поплени и4 
много зла сотвори половецкои земли. ненавидя иже добра диа4воӥ, иже всегда ретиҴсz спону 
соҴворҴиѶ. и4 междµ братиею вражду воврещи. Завидеша великомµ кн7зю мстиславу, и4 протчіи 
кн7зи, и начаша многи вины нань сощивати. и4 поcла кн7зь а4ндрэ8 бг7олюӣскіи сн7а своего 

 

127 На берегах: «Ӱ поcтришиc а€ бо иcти=но жела< ида неdмени4__----ми». 

128 Див. Коментар 10. 
129 Див. Коментар 11. 
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\Арк. 296\ 

мстислава на велии егw кн7зz мстислава и4зяславича на киевъ, и с нимъ ростовцы, 
володимерцы. суждальцы. и иныхъ кн7зе8 АI7 бориc жидиславичь. Глєӣ с переzсла+ля. романъ 
юрьевичь смоленскіи, володиме> а4ндрэевичь дорогобужскіи. рюрикъ o4вруцкіи. Дв7дъ вышегороdцкіи, 
браҴ єго мстиславъ. o4леg свт7ославичь. и4горь браҴ его всеволоd юрьевичь. мстиславъ внµкъ юрье+ и4 
снемшеc вси до вышегородэ. и пришеdше сташа на дорогожичи поd св7тымъ кириломъ fеo4доровы 
недэли. вторыя нdли оӣступиша веc граd киевъ. мстиславµ• бысть брань крепка t всюду. мстиславу 
и€немогающу во грdаӤ и4 не моg успэти ничто же яко вси бzхµ сложилиc нань. И4 изыде и€ града 
киева. и4 бежа на василевъ, и постигше и4 бастыева чаd, и мноg а€ имаше дружины o4коло єго. 
яша дмиҴра храӣрагw. o4ле µxµда>скогw, и быс слава жировича. Іванка творимирича. родативона 
его и4 ины многи ѕ братомъ же zроcлавомъ снzc. ѕа уневомъ, и тако пріидоста к володиме>µ. 

зят же бысть граd киевъ в лэто ¤ѕхоf7. мцcа марта въ иdє В7 нdли свт7агw поста в среdµ. 
и ра€грабиша ѕа вdа дн7и веc граd подолие и3 гору. и4 мнтcри. и соfию. и4 десяти=нµю  

\Арк. 296 зв.\ 

цр7ковъ пр?тои бцdы. и3 не быcть помилованиz никомµ же ни tкµдµ. цр7квам горzщимъ. 
хртcияномъ µбиваемыұ другимъ вzжемыұ, жены ведомы во плэнъ, ра€лµчаеми нужею t 

муже8 своихъ. младенцы рыдахµ зрzщи матереи своихъ, и вѕяша имэниz множество, и цр7кви 
оӣнажиша всz красоты вѕzша бо и4коны. книги. ризы, и колоколы. и просто все и€несоша 
смолнzне, с•удалцы, черниговцы, и оӥгова дружина, и всz свт7ынz взzта бысть. за•же= же 
бысть и мнтcрь печерскіи свт7ыz бцdы соблюде4н. t таковыя нужды. и бысть в киеве на всэхъ 
чл7вце< o4ста+ши< стенание, и тµга, и скорбь неµтэшима и слезы непрестаннысz. сия же всz 
содэzшесz грэхъ ради нашихъ130. но мы на преdлежащее во€вратимсz. блаженноұµ поликарпµ 
а4рхимандриту добре строящµ бг7ом врµченнµю себэ паству, воспоминая преподоӣны< tцъ жития, 
я• слыша t блаженнаго є4пископа Симона. и4 самъ житию и< ревноваше и4 многимъ тщаниеұ 
испытоваше o4 поdвиѕе< свт7ы< прdпбны< tц7ь пече>ски<. и4 многихъ 

\Арк. 297\ 

жития и4списавъ в ползу праволcавнымъвэрнымъ131 яко• ко блаженномµ а4киндинµ а4рхима=дриту 
послание єего свидэтельствуетъ. понеже доволна лэта во староcти глубоцэ преcтавиcи гдcµ в 
лэта ¤Ѕ7ХЧ мцcа. июля въ КД dє в пра€ниҲ свт7ых мч7никъ. Глэба. і бориса. и qпрятавше 
тэло егw погребоша с конечными пѣснми, яко• самъ ѕаповѣда по мcет>и же его быcть мяте• 

 

130 Див. Коментар 12. 
131 В оригіналі фактично слово «православнымъ» замінено на «правовэрнымъ». 
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в мнтcри. по тcац>е бо qномъ не могоша и€брати себѣ и4гумена. и быcть ско>бь велиz в братіи, 
и4 тµга, и печаӥ, ѕане не восхотэ наединъ t блаженны< o4н<э мµ•, бл7гоговэиства ради, и да не 
раcточиҴ соҲровища своеg дх7овнаго, z• многимъ трудоұ снискаша. нашеdшею печалню. имz те же мµя• 
o4быче старэишимъ касатися а4ще и —---ше132 междо братиею, и таковагw сана досто8ни. и3нэм 
же еще не сове>шеннеұ сµщемъ во€бранzхµ старцы. лучше судивше в повиновеніи быти, и в 
добродэтеӥ преуспевати o4баче бг7вивсz во€ложше тщахµся zко да вскоре наставнка себэ 
oбрzщµтъ. не подобаше бо таковомµ великомµ стадµ ниє4динъ чаc кромэ паcтырz быти. во 
вто>ниҲ µ4бо133 братиz удариша в билw, и снидошася вси бг7ои€бранніи учн7цэ сп7совы в цр7ковъ и4 
начаша мольбы творити ко прcвте8 бц7и да подаcтъ ---134 то8 на пастыря o4бители свое8 

\Арк. 297 зв.\ 

я• сама изволи со€да и4 в неи o4бещаc жити и4 се дивно быcть дѣло. яко единеми µcты мнози 
рекоша. поcлемъ к василию135 бл7говэрноµ іерею, на щековицµ136, да бµдетъ намъ и4гµменъ, и 
правитеӥ иноческомµ ликµ fеo4досіева мнcтрz печерскагw. и4 пришеdше вси поклонишася василию 
пре€витеру и4 рэша, мы вси братиz и4ноцы кланzемьсz тебѣ, и хощемъ тz и4мѣти tца 
ігумена себѣ. попь же василій во велице изµмленіи бысть, паd поклониc противу и3мъ, и рече 
tцы св7тіи и4 братиz, а€ чернечеcтво во се>дцы токмw и4мѣлъ єcмъ. игµменства же ради что 
помыcлите w4 моеи хµдости. много же прѣвся с ними, и обѣщаc имъ. o4ни же поимше егw 
и4доша с нимъ в мнcтрь. в дн7ь пятоҲ прнэха митрополитъ никиfо>137 на поcтрижение его. и 
лаврентіи туровскіи є4пcкъ. николае полотскіи є4пкcпъ 138 . и4 вси игµмены, и поcтриже єго 
митрополитъ никиfо> своею рµкою. и бысть и4гуменъ, и4 пасты> fеoдосіева мнcтрz обра€бывая 
всэмь. добродэтеӥнагw жиҴz наслав, и4 чеcть Хртcµ бг7µ нш7мµ. ємµ же подобаетъ t всея твари 
непрестанное славоcловие, и4 поклонение. нн7е и4 приcно и4 во вэки вэком, а4минь. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.139 

Житіє прп. Полікарпа 

 

132 Не прочитується в оригіналі. 
133 Див. Коментар 2. 
134 Не прочитується в оригіналі. 
135 Див. Коментар 3. 
136 Див. Коментар 4. 
137 Див. Коментар 5. 
138 Див. Коментар 6. 
139 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
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\Арк. 281\. 

Пристяжаніе Къ всэмъ тремъ чaстемъ Патерiка Внeмъ же њбрэтaютсz жи1тїz Самhхъ 
Списaтрелей Кни1ги сеz2, ст \ыхъ и4 прпdбныхъ tц7ъ нґшихъ Печeрски5хъ. Нeстора Лэтопи1сца 

Рwссjйскагw, Сїмњнѓ Е$пcпа Влади1мірскаg и3 Сuжdалскаg, 
И5 Полsкарпа Ґрхімандрhта Печeрскаg. 

Тaже сказанiє W3 чuдеси2 бhвшем въ Пещeрэ въ врeмz Пaсхи, и3 њ Мsрwточи1выхъ 
Глaвахъ. Собрaнное t послёди бhвшихъ Tц7ъ тог0жде С™aгw Манастырz2 Печeрскагw. 

Жи1тіе прпdб: tц7а нш7еg Полvкарпа а3рхімандри3та пече3рскагҶ3140 
И4же написа2 Жи1тіz ст7ы1хъ и3 Прпdбны< tц7ъ нш7их8 Пече1рски< свэдительстова1наz Бл7же1ннымъ 

Епcкопомъ Сi1моноұ: я4же въ вто1рой ча1сти Патерика2 поло1жена суть. 

\Арк. 281 зв.\ 

ногоплоденъ я4коже и4мени и3столкова1ніемъ, си1це и3 самы1мъ добродѣ1телнымъ 
плодоно1сіемъ141 быҵ сей Бл7же1нный и3 достохва1лныѶ Полvкарпъ. зане2 и3сполни мнҶ1гагҶ 
пло1да винӅ2, ю4же Нбcный дэла1тель и3звэсти2, реҲ: А4ще зе1рно пшени1чно па1дшее u3мре1тъ, 
мнҶгъ плодъ сотво1ритъ142. и3 па1ки: Пребыва1zй въ мнҗ и3 а4зъ внемъ, той сотво1риҴ 
плодъ мнҶ1гъ143. Сей бҶ Бл7же1нныѶ сла1ву мимоходz1щую Һбраза мi1ра сегҶ2 в8 персть 

всели1въ, и3 пріє1мъ ст7ы1й Агг7лскій И3ноческій o4бразъ в8 Монастырҗ Пеще1рами просіz1вшеұ, а4ки 
в8 землҗ и3зора1нноѶ, у4мерщвлz1шӤ всz1чески по1двигами по1стническими тѣ1ло свое2 а4ки зе1рно, и3 
дх7омъ пребыва1ше выну въ Бз7э. и3 та1ко мнҶ1ги плҶ1ды досто1йны покаz1ніz сотвори2, и3 всz2 
плҶды дх7о1вныа на себҗ показа2: Любо1въ къ Бг7у и3 бра1тіи нелицемѣ1рну144 Ра1дость за со1вѣҴ 
непоро1чну. Миръ по побѣ1дэ стра1стій кои1хжdо. Долготерпе1ніе въ на1пастехъ и3 ско1рбехъ. Бл7гость 
в8 покоре1ніи въ всѣ1м8. Млcрдіе въ u3миле1ніи Ҷ# бѣ1дных8. Вѣ1ру въ послуша1ніи за1повэдей 
несумѣ1нну въ и3сполне1ніи Һбѣ1тов8 и4стинну. Кро1тоҵ въ невэдѣ1ніи гнѣ1ва. Воздержа1ніе въ 
tверже1ніи бра1шен8 и3 пи1тій мнҶ1ги< и3 сла1дки<, 

 

140 На берегах: Мцcа Ію1лz, кд7 днz. 
141 На берегах: полѶкарпъ тоӥкӅеҴ сz многопло1денъ. Див. Коментар 1. 
142 На берегах: ІҶ7: вi7 (Iн 12:24). 
143 На берегах: тоѶже, єi7.(Iн 15:5-8). 

144 На берегах: галаҴ: є7. Порівн.: «Бо сили не має в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання, але віра, що чинна 

любов'ю» (Гал 5:6). 
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\Арк. 282\ 

и3 всѣ1хъ по1хотей теле1сныхъ. Сi1z бҶ всz плҶ1ды въ Бл7женномъ се1мъ Полvка1рпэ Бг7ъ 
возрасти, насади1же Сi1монъ ст7ый Епcпъ Влады1мерскій и3 Су1ждалскій. И4бҶ той u4жика є3гҶ2 
по пло1ти сый145, нехотҗ и3 по дх7у u3далz1тисz є3мӅ2 t себе2, но а4ки добръ ко1рень тща1шесz 
tрасли t себе2 бы1ти до1броѶ. тѣ1м8же є3гда2 самъ t Пече1рскагҶ ст7а1гҶ Монастыра2, на прcто1л8 
Е4пcко1піи Влады1мерскiӢ и3 Сужdалскіz взzтъ бысть, та1можде и3 сегҶ2 Бл7же1ннаго Полvка1рпа 
поz1ть: И3дѣ1же на подража1ніе добродѣ1телнагҶ жи1тіz поҺщрz1z тогҶ2146, сказова1ше є3мӅ2 
дш7епо1лезнаz словеса2, я4же t чте1ніz и слыша1ніz и3звэстнаго саұ пріzҴ, Һ преждныхъ ст7ы1хъ 
Бл7же1нны< Черноры1зцехъ Пече1рски<, ка1ко ты1и жесто1ко потруди1шасz, и3 Бг7у то1лма u3годи1ша, 
я4кҶ и3 зде просіz1ти и3мъ чудотво1рныұ мо1щей свои1хъ нетлѣ1ніем8, въ зна1меніе воспріz1тіz 
нетлѣ1ннагҶ вэнца2 на Нб7си. 

Бл7же1нный же Полvка1рпъ зе1млю срdца ство1егҶ послушаніемъ и3зора1въ147, и3 тӅ2 сѣ1мена поӅ3че1ніz 
tчcкаго воспрiеұ, въ сто тру1ды u3плодоноси2. Нето1кможе сам8 много пло1ден8 в8 добродѣ1тели быҵ, 
но и3 всѣ1мъ правовѣ1рным8 жела1ше то1жде плодоно1сіе в8корени1ти. СегҶ ра1ди є3ли1ка Һ 
Бг7оуго1дномъ подвиза1ніи 

\Арк. 282 зв.\ 

Прпdбныхъ тэхъ tц7ъ Пече1рски< t Бл7же1ннагҶ Е4пcкопа Сi1мҶна слыша2, сi1z и3 про1чіимъ 
сп7са1ющимсz на по1лзу тща1шесz и3списа1ти. Я4кҶже и3 мнҶ1ги< ст7ы1хъ преди1внаz жи1тіz прито1м8 
Бл7же1нноұ му1жи сый, написа2 в8 посла1ніи своеұ къ Бл7же1нному А4кiндv1ну А4рхіма1ндриту 
Пече1рскому148: я4же въ вто1рой ча1сти Патерика2 сегҶ2 поло1жена су1тъ. 

Њба1че а4ще пото1мъ и3 u3дали1сz тѣ1ломъ бл7же1нныѶ сей Полvка1рп8, t tц7а и3 наста1вника свое1гҶ 
Сi1мона, є3гда2 t Прcтола є3гҶ2 во€врати4сz па1ки в8 Пече1рскій своѶ Монасты1ръ: но є3дина1че 
добродѣ1теӥми недале1че бэ t ст7го му1же того2. до1брэ бҶ и3 пре1жднzz поӅ3че1ніz є3гҶ2 въ срdци 
свое1мъ в8корени1въ, прилежа1ше къ хране1нію и3 возраще1нію тѣ1хъ. и3 Сi1монъ ст7ы1й па1ки 
неҺставлz1ше и3 здҗ поуча8ти є3гҶ2, посэща1z посла1ніемъ свои1мъ149, и3сполне1нныұ наказа1ніz 
Бг7одх7нове1нна, и3 мнҶ1гихъ добродѣ1телныхъ Ҷ4бразовъ, Һ Пече1рскихъ ст7ы1хъ. є4же посла1ніе 
пред8 Һчи1ма свои1ма Бл7же1нный Полvка1рпъ всегда2 и3мыѶ, всz словеса2 tчcкаz въ скрыжа1ли срdца 

 

145 На берегах: сҴ: полѶкарӦ Ӆ 4жика сi1мо= бэ. 
146 На берегах: сҴ: сi1мон8 нӢста+лz1шӤ е3го2 сказӅӢ житіа ст7ы< пече1рски<. 
147 На берегах: сҴ: полѶкарӦ подражӢшӤ ѕѣ1ло жи1тiаұ ст7ы< пече1рскi<. 
148 На берегах: житiӢ сказа+наz сiмоноұ нӢпiсӢ къ Акинди1нӅ. 
149 На берегах: сҴ: сi1мон8 напiсӢ к немӅ посла1ніе съ накӢза1ніеұ і жiтіам8 про1чіи< ст7ы< пече1рски<. 
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свое1го в8писова1ше, и3 прочитова1ше u4мом8, и3сполнz1ше же дѣ1лом8: и3 та1ко подвиза1zсz жесто1ко, 
возвысисz ѕѣ1ло на добродѣ1тель. 

Е4гда же Бл7женный Акiндv1нъ А4рхіма1ндриҴ  

\Арк. 283\ 

Пече1рскій до1брэ и3 Бг7оӅ3го1днэ ста1до Хв7о Ӆ3пас8, и3 въ ста1рость глубо1ку дости1гъ, по тру1дэх8 
долговре1менныхъ къ Гдcу на вѣ1чный поко1й пресели1сz: Тогда2 небы1сть и4нагҶ в8 ли1цэ 
Бг7ои3збра1нномъ ст7ы1хъ бра1тій старѣ1йша, и3 в8 по1двизех8 И3ноческихъ и3скуснэйша, па1че 
Полvка1рпа. Тѣ1м8же сегҶ2 Бл7же1ннагҶ я4кҶ досто1йна, и3 могу1ща корми1ло старэйшинства2 
ст7ы1z вели1кіz Ла1вры Бг7оро1дичины, и3 Прdпбны< tц7ъ нш7ихъ А4нтҶ1нияz и3 FеoдҶ1сіz 
Пече1рски<150, содержа1ти: є3диногла1снэ и3 є3диноу1мнэ весъ полкъ до1брых8 во1инҶвъ Хрcтовых8, 
и3збра1ша себҗ Предводи1телz и3 Наста1вника. при Вели1коұ Кн7зи Кi1евскомъ Ростиславэ 
Мстисла1вичи151, а3 при Митрополи1тэ Іwа1ннэ152, тогҶ2 и4мени тре1темъ, и4же быст8 тре1тій по 
Митрополи1тэ Кли1мэ, главо1ю ст7гҶ Климе1нта Һсщ7є1нноұ. 

Бл7же1нный u4бҶ Полvка1рпъ пріє1м8 нача8лство ст7ы1z Вели1кіz Пече1рскіz Ла1vры, тща1шесz 
u3се1рднэ всz u3ста1вы Монасты1рскіz преда1нныӢ Прпdбнымъ FеoдҶ1сіемъ сохрани1ти, ничто1же 
стра1нно привносz2 и3 я3ви1сz и3ску1сенъ наста1вниҲ къ спcнію, я3ко1вагоже и4стагҶ Ла1vра та 
Чудотво1рнаz требова1ше: Һ неұ же и3 ѕѣ1ло красова1шесz. ве1зщдэ бҶ прохожdаше сла1ва Һ 
бл7гочи1ніи є3z2, при строе1ніи сегҶ2 Бл7же1ннагҶ Полvка1рпа.  

\Арк. 283 зв.\ 

и3 мнҶ1зи t бл7горҶ1дныхъ и3 держа1вны< Кн7зе1й ползу1ющесz t негҶ, на мнҶ1гіz возбужdахусz 
добродѣ1тели, я4кҶ и3 пресвѣ1тлыӢ Һставлz1юще Прcтолы, жела1ти и3мъ сожителствова1ти с ниұ. 
Е4же я4вэ и3звэсти1сz на прежде помzну1томъ прcнопа1мzтномъ Кн7зэ Кi1евском8 Ростисла1вэ 
Мстисла1вичи 153. Той бҶ Хрcтолю1беӨ ползу1zсz попремнҶ1гу добродѣ1телнымъ o4бразомъ 
Бл7же1ннагҶ сегҶ, Ӆ3ста1вилъ бz1ше добродѣ1теӥ в8 себҗ сице1ву:154 Я3ко въ ст7ы1й вели1кій постъ, 
въ всz1ку Суботу и3 Нлdю, посажdашӤ на Һбѣ1дэ u3 себе2 двана1десzтъ Черноры1зцевъ Пече1рских8, 
трина1десzтагҶ же А3рхімандрита Бл7женнаго Полvка1рпа: . и3 та1кҶ тѣ1хъ напитав8, не тщи< 
tпуща1ше. Са1м8 же по всz Нлdz Бж7естве1нныхъ Та1инъ причаща1шесz,. слеза1ми лице2 свое2 

 

150 На берегах: сҴ: полѶкарӦ а>хiма=дрiтоұ пече1рскиұ поставаеұ. 
151 Див. Коментар 8. 
152 Див. Коментар 9. 
153 На берегах: кн7зӢ ростiсла1вӢ ка1ко ползова2. 
154 На берегах: дoбродэтелѶ кн7зz поӥзова1вшагосz полiка>поұ. 
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поливаz, съ мнҶ1гиұ воздыха1ніем8 и3 стена1ніеұ срdчнымъ: я4кҶ всѣ1мъ видz1щимъ є3гҶ2 в8 
тако1вэмъ u3миле1ніи су1ща, не мощи2 uдержа1тисz t слез8. Е4гда1же скончева1шесz u3же2 ст7ы1й 
вели1кій поҵ, тогда2 тойже ХрcтолюбивыѶ Кнzзь в8 Ла1зареву субҶту, созываше всz Пече1рскіz 
Бл7женныz и3 Ст7олѣ1пныz ста1рца, в8 по1стэ просіz1вшіz: и3 всѣ1х8 досто1йнэ Ӆ3чреди+, и млcтиню 
и3мъ пода1въ, съ чcтію tсыла1ше. Та1же и3 t всѣ1хъ Монастыре1й созыва1ше бра1тію.  

\Арк. 284\ 

и3 u3чрежда1ше, но наҶпа1че u3тэша1ше бра1тію Пече1рскую. Ѕѣ1ло бҶ любz1ше добродѣ1телное 
жи1тіе я4кҶже тѣ1хъ самы1хъ, та1ко найпа1че Бл7же1ннагҶ наста1вника и3х8 Полvка1рпа, 
подража1ющагҶ всz1чески самы1м8 Первонача1лныұ наста1вникоұ Пече1рским8 АнтҶ1нію и3 FеoдҶ1сію.  

Тѣ1мъ же и3 мнҶ1гажды Бл7же1нному семӅ2 воспомина1ше, да прi1йметъ є3гҶ2 въ И3ночество въ 
свій Монасты1ръ. Но2 Блж7е1нный Полvка1рпъ гл7аше томӅ2:155 Кн7же Бл7гочести1вый, вамъ Бг7ъ 
повелҗ та1ко бы1ти, пра1вду твори1ти, Првdнъ су1дъ су1ди1ти, и3 въ Крcтномъ цэлова1ніи 
непревра1тно стоzти. Кн7зь же Ростисла1въ156 tвэщева1ше є3мӅ2: tч7е ст7ыѶ, Кн7же1ніе мi1ра сегҶ2 не 
мо1жетъ бе€ греха2 бы1ти, и3 u3же1 мz Һгорчи2 и3 и3зможди2 свои1ми вседне1вными печа1лми, хотѣ1лъ 
бымъ поне2 мало въ ста1рости мое1й Бг7µ послужи1ти, и3 такҶ1вымъ Цре7м8 и3 Кн7зем8 поревнова1ти, 
и4же u4зкимъ и3 приско1рбнымъ путе1мъ ходи1вше воспріz1ше нбcное Црcтво. я4кҶже слы1ша< и3 Һ 
жела1ніи вели1кагҶ в Цре7х8 Конста=ти1на, Ӆ3же2 съ Нб7съ я4влшасz нѣ1коему t ста1рецъ и3 гл7а1вша:157 
А4ще бых8 (рече2) вѣ1даӥ коли1ку чcть и4матъ Чинъ И4ноческій, я4кҶ o4гненными кры1лы 
возлэта1ютъ къ Преcто1лу Влdчню невозбра1нно, снzлъ быхъ вэне1цъ и3  

\Арк. 284 зв.\ 

Багрzни1цӅ3 ца1рску з8 себе2, и3 въ И3ноческаz бых8 Һбо1лксz. Слы1шавъ же сi1z Бл7же1нный 
Полvка1рпъ, гл7а: Хрcтолюби1вый Кн7же, а3ще сегҶ2 t с>дца жела1еши, во1лz Бж7iz да бӅ11детъ. 
O3ба1че Кн7зь а4ще жела1ніz сицева1го и3сполнити не Ӆ3спҗ, Но я4кҶ по и4стиннэ [раждеже1нъ 
добродѣ1телми сегҶ2 ст7агҶ] t срdца тако1во жела1ніе и3мҗ, симъ и3звѣ1стно u3вэри2:  

Е3гда1 бҶ разболѣ1сz в8 Смоле1нску и3 повелҗ везти2 себе2 в8 Кiевъ, ви1дэвши Рогнѣ1д8 сестра2 
є3гҶ2, ѕэло и3знемага1юща бра1та, мл7z1ше тогҶ2 гл7z2: Һста1ни здэ в8 Смоле1нску, и3 тӅ2 въ своеұ 
зда1ніи Цр7ко1внэмъ поло1жим8 тz. o4нъ же рече2 є3й:158 ника1коже сотворѣ1те си1це: но а4ще и3 
не1мощенъ є3смъ да повезу1т8 мz в8 Кi1евъ, и3 а4ще мz Бг7ъ по1йметъ на пу1ти, да поло1жаҴ тѣ1ло 

 

155 На берегах: сҴ: полѶкарӦ что повелэ кн7зю твори1ти. 
156 На берегах: ка1ко жалӢше кнzз8 поҵрищѶсz t него2. 
157 На берегах: t жи1тiӢ прпdб: паи1сіz. 
158 На берегах: ка1ко и€вэсти кнzз8 я4ко и4сти=но хотэ2 поҵрищѶсz t сҴ: полvка1рпа. 
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мое2 въ tчcкомъ зда1ніи в8 Монастырҗ ст7агҶ Fеo1дора: а4щели Бг7ъ tи1меҴ бо1лэзн8 сi1ю, и3 
пода1ст8 ми зра1віе, то Һбэща1юсz И4нокъ бы1ти в8 Пече1рском8 ст7о1м8 МҶнастырҗ при Бл7же1нномъ 
Полvка1рпэ. Та1же бо1лезни во1лма наdше1дшей нань, є3гда2 u3же2 при см7рти бысть, гл7а1ше 
СiмеҶнови Іере1ю tц7у сво1ему дх7о1вному: тебҗ во€да1ти сло1во Һ се1м8 къ Бу7 зане1же возбрани1 
ми постры1щисz t ст7а1гҶ му1жа тогҶ2 в8 Пече1рском8 Монастырҗ, а4з8 бҶ  

\Арк. 285\ 

и4стинно жела1хъ, и3 да не в8мѣ1нитъ ми Гдcь въ грѣ1хъ, поне1же не соверши1хъ Һбѣ1та: и та1ко 
бл7же1нную воспріz1ть кончи1ну. 

Толи1кихъ u4бҶ добродѣ1телей семӅ2 прcнҶпа1мzҴному Кн7зю быҵ нача1ло и3 вина2 нечто2 и4но, 
то1кмw ползова1ніе t подви1жнагҶ жи1тіz и3 Бг7одх7нове1нныz бе1сэды, Прпdбнаg tц7а нш7го 
Полvка1рпа, начальству1ющагҶ досто1йнэ при Кн7же1ніи є3гҶ2 въ ст7о1й чудотво1рной Ла1vрэ 
Пече1рской, и4же нето1кмо бра1тію, но и3 мi1рски< хрcтои3мени1тыхъ люде1й o4бразоұ до1брыхъ дэл8 къ 
подража1нію сво1ему влекi1й, на пу1т8 покаz1ніа и3 спcніz наставлz1ше: и3 та1ко до1брэ строz1ше 
Бг7омъ вруче1нную себҗ па1ству. 

Поживе1 же лѣ1та дово1лна, и3 въ ста1роти глубо1цэ преста1висz159 Гдcу, В лѣ1та t СозdанiӢ мi1ра 
¤Ѕ7ХЧ. t Рожdества2 же Хв7а ¤ар7пв7. Мцcа Ію1лz въ кд7 дн7ь. в8 Праздникъ свт7ых стоcтоте1рпеӨ 
Кн7зей Россi1йски< Бори1са и3 Глѣ1ба. и Ҷ13прz1тавше тѣ1ло єg погребо1ша чҵно со сҴ: tц7ы. 

По смр7ти є3гҶ2 быҵ мzте1ж8 в8 Монастырѣ2160 по ста1рци бҶ o4ном8 немогҶ1ша и3збра1ти себѣ2 
И3гу1мена. зане2 а4ще и3 мно1зи бz1ху t Бл7же1нны< тогда2 су1щихъ ста1рецъ досто1йны сицева1гҶ 
са1на: но ни є3ди1н8 воспріz1ти хотҗ, смире1ніz ра1ди и3 безмо1лвіz, лу1чше суди1вше себҗ 

\Арк. 285 зв.\ 

в8 повинове8ніи бы1ти и3 u3едине1нію прилежа1ти, я4кҶ да добродѣ1телнагҶ свое1го сокро1вища, є4же 
мнҶ1гимъ тру1дом8 сниска1ша, нерасто1чаҴ наше1дшею печа1лію и3 мzте8жемъ, я4же ҺбыкҶ1ша 
старѣ1йшимъ каса1тисz. 

И бысть скорбь ве1ліz въ бра1тіи, тµга2 и3 печа1ль: не подоба1ше Ҷ таковому вели1кому ста1ду, 
ни є3ди1нъ часъ бе€ Па1стыра бы1ти. 

В8 дн7ь u4бҶ вто1рникъ 161 u3да1риша в8 би1ло, и3 снидҶ1шасz всэ бра1тіz в8 Цр7ковъ, нача1ша же 
Һ ну1ждэ свое1й мо1лбы твори1ти по Бз7э къ Прcтѣ1й Бц7и и3 Прпdбнымъ tц7емъ А4нтҶ1нію и3 

 

159 На берегах: престӢвиc сҴ: полѶкарӦ. 
160 На берегах: Њ и€бра1ніи Васи1ліа на мэсто сҴ: полѶка>па. 
161 Див. Коментар 2. 
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FеoдҶ1сію, призыва1юще въ по1мощъ до1брэ подвиза1вшагосz наста1вника свое1гҶ 
новопреста1вл8шагосz Бл7же1ннагҶ Полvка1рпа: и3 просz1ще є3гҶ2 да чре€ сi1е и3звэсти1тъ, а4ще 
u3годи1лъ єҵ Гдcеви, є3гда2 u3мо1литъ и3мъ u3 не1гҶ, показа1ніе и3звѣ1стнагҶ в8 себе2 мѣ1сто 
строи1телz. 

И4 се ди1вно быcть дѣло162: я4ко є3ди1ными u3сты2 мнҶ1зи рекҶ1ша: Пойдѣ1мъ къ Васи1лію 
Бл7говѣ1рному Іере1ю на Щекови1цµ163, да то1й будеҴ наұ И4гу1мен8 и3 прави1тель И4ноческому чи1ну 
Пече1рскагҶ Монастыра2. и3 прише1дше всэ поклони1шасz Васи1лію Презвv1теру, и3 рѣ1ша: мы всz 
бра1тіz И3ночеству1ющіи в8 Пече1рском8 Монастырҗ, кла1нzемьсz тебѣ2, и3 хощеұ тz 

\Арк. 286\ 

и3мѣ1ти tц7а и3 И4гу1мена себѣ2. Іере1v3 же Васи1лій въ вели1цэ и3зумле1ніи сый, падъ поклони1сz 
проти1ву и3м8 и3 рече2: tц7ы ст7ы1и а4зъ черне1чество въ се>дцы то1кмо и3мѣ1хъ, и3гу1менства же ра1ди 
что помыслите w3 мое1й ху1дости? и3 мнҶ1гҶ прz1всz с ни1ми, дондеже прилѣ1жныұ моле1ніемъ 
принужде1нъ, и3 Һбѣща1сz и3м8. O4ни1 же пое1мше є3гw2 и3дҶ1ша с8 нимъ в8 Монасты1ръ.  

В8 дн7ь же Пz1токъ пріѣ5ха на пострыженіє сего2 Бг7ом8 и3збра1ннагҶ Васи1ліz, ПреҺсщ7енныѶ 
Митрополи1тъ Кi1евскій Ники1форъ164, и3 Бг7олюби1выи Е3пcкопы, Лаvре1нтій Ту1ровскій165, и3 
Ніко1ла ПолокцiѶ166, и4 всэ Пречcтныи И3гу1мены: и пострыже2 є3гҶ2 ПреҺсщ7енный Митрополи1т8 
Нiки1форъ свое1ю рукою. и3 та1ко быҵ Наста1вник8 и3 Па1стыръ до1брый И4нокҶмъ Пече1рскагҶ ст7агҶ 
Монасты1ра по Бл7же1нноұ Полvка1рпэ: є3гҶ1же мл7твъ поспѣ1шествомъ, и3 житіz подража1ніем8, 
o4бразъ бz1ше всэм8 всѣ1хъ добродѣ1телей: въ сла1ву и3 чcть Нбcному Наста1внику и3 Па1стырей 
Нача1лнику Гу7 Бг7у и3 Сп7су нш7му Іс7 Хрcту. Ему1же съ безнача1лныұ є3гҶ2 Tц7ем8, и3 съ Прcтымъ 
Бл7ги1м8 и3 животворz1щиұ Дх7ом8, подоба1ет8 t всеz2 тва1ри непреста1нное славосло1віе и3 покло1нъ, 
нн7э и3 прcнҶ и3 въ вѣ1ки вэкҶ1мъ, А4ми1нь. 

Житіє свт. Симона 

\Арк. 276 зв.\ 

СІМWНЪ до1брый быҵ Па1стыръ, себе u3мрщвлz1ше: Џвца Жи1тіzми самы1ми пасz1ше. 

 

162 На берегах: сҴ: полѶкарп8 Ӆ3молѶ бра1тіаұ є3диногла1сіе на васiлiӢ а>хiма=дритӢ. 
163 Див. Коментар 4. 
164 Див. Коментар 5. 
165 Див. стор. 108 
166 Див. Коментар 6. 
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Жи4тjе прпdб: Tца нашеg сiмона Е#пcпа Владымерскагw и3 
суждалскґгw167 

Иже написа2 Чuдеса2 Прпdб: ҐнтHніа, њковaніе Рaкки Прпdб: FеoдHсіа, и3 Сказaніе њ 
Цrкви сҴ: ПечeрскоѶ, ћже в8 А& Чaсти Патерiка сеg положeна сuҴ: Тaже сказа2 всz2 Жи1тіz 
спи1са=наz сҴ: Полvкaрпом8, ћже сuҴ въ В& Чaсти: послҗдиже саұ написа2 Жи1тіа нёкіихъ 

Прпdбныхъ съ Наказaніем8 к8 Полvкaрпu, kже въ Г& Чaсти. 

\Арк. 277\ 

же Ї© Сирaхо+ њ Сjмwнэ сhнэ Nніи написа2, рекъ:168 Сjмwнъ сhнъ Џніин8 Їерev 
вели1кій, и4же в8 животҗ своeм8 сострои2 д0м8, и3 въ дни2 своz2 ўтверди2 Цр7ковъ: [и3 пaки] 
Ћкw звэзда ќтренzz посрeдэ џблаҲ7, ѓки Лuна2 п0лна въ дни2 своz2, и3 ћкw Сlнце 
сіsz на ЦRковъ вhшнzгw. Т0жде намъ њ тезои3мени1тоұ томµ169 Прпdбноұ tц7э нш\емъ 
Сjмwнэ, Е#пcпэ Владhмерском8 и3 Сyждал8скомъ, свэди1тели и3 списaтели Жи1тій С™hхъ 

Печeрскихъ Вт0ромъ по Нeсторэ Бlжeнноұ, написaти д0лжно є4стъ. По и4стиннэ бо д0брэ 
сострои2 д0м8 Б9iй, и3 ўтверди2 ЦRковъ Хв7u жи1тіем8 своиұ ст \hм8, и3 ўчeніеұ њ жи1тіz< ст \ы<, ѓки 
є3ди1нъ t тёхъ д0брых8 пaстырей, и4хже њбэща2 Гь7 Їеремjемъ Пррbкоұ, гл \z2:170 Дaм8 ваұ Пaстырей 
по с®цu моeмu, и3 ўпасuҴ васъ рaзuмоұ и3 u3чeнiеұ. И# по и4сти=нэ всz2 под0біz и3 и3меновaніz 
Сjмwна w4нагw сhна Nніи Д0брагw Пaстыра зaконнагw 171, и3 семu2 нш \емu Прпdбномu 
Сjмwнови, Пaстыреви Владhмерскомu и3 Сyждалскомu, свойствeнна сuҴ. 

Сeй бо БlжeнныѶ Сjмw= видҗ ћкw пріzҴ ст \ыѶ и4нwческій џбра€в8 Манастырэ ст \0м8 Печeрскоұ 
Нб7си2 под0бноұ,172 ўкрашeнноұ ст\hми Tц7ы ѓки мысле=ными звэздaми, лун0ю и3 сл \нцеұ  

\Арк. 277 зв.\ 

и3 тогда2 почитaше прилёжнw Жи1тіz, прежdе бhвшихъ и3 БGу ўгоди1вшихъ Печeрскихъ С™ыхъ 
ўмнwжeнныхъ ѓки Звёздъ: тёмъ же и3 самъ тёхъ же добродётелю тщaшесz всsкw 
и3сполни1ти. Воспоминaше любезнэ дёйства пeрвагw строи1телz Прпdбнагw FеoдHсіа, ѓки 
Луны2 ўмножи1вшіа так0выz звёзды: тём8 же и3 сам8 подражaшӤ нрaвоұ єg. Помышлsше 
Ӆ3сeрднэ поdвиги ст\го первоначaлника ҐнтHніz ѓки свэтозaрнагw сл \нца, просэти1вшагw всёхъ 

 

167 На берегах: Мцcа маӭ I& днz. 
168 На берегах: Сира<: И&. Див. Коментар 15. 

169 На берегах: СеѶ сҴ: Сjмо= съобразисz Сjмоновi јже Ӄ Сiра<. 
170 На берегах: Iереұ: Г& (Єр 3:15). 

171 Див. Коментар 14. 
172 На берегах: Пост\рыжесz в8 Пе?: Монаҵ \.. 

Е 
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свётомъ добрыхъ свои1хъ дёлъ: тём8 же и3 на тогw2 равноѓгг \лное течeніе ўстремълsшесz 
самъ t Прпdбныхъ ўмнwжeнныхъ ѓки звёздъ, 173 служaщыхъ Лунҗ и3 сл\нцу, навhче 
послушaніz смире=на. T Бlжeннагw FеoдHсіz ѓки t луны2 свэтsщiӢ съ звэзdамѶ, 
свэтsщіz же пaче всѣ< звёзd, пріњбрэте поdвизaніе в8 соб0рэ, вели1ко паче брaтій всёх8. T 
ЃнтHніz ст\гw ѓки t сл \нца текyщагw на є3ди1нэ безъ и4нѣ< свэти1лъ, наслэди2 равноѓгг \лное 
ўгожdеніе ГDеви в8 безм0л8віи на є3ди1нэ. И# тaуw ѓки и4стiнное зерцaлw, и3зображaz на себҗ, 
преdставле=ныz себҗ, тhz добродётелныа свэти1ла, Звёзды, ЛунӅ2 и3 Сlнце, и3 сам8 такожdе 
показа2 на себҗ звэздeчный лyнный и3 сл \нчныѶ свёт8. 

\Арк. 278\ 

Тём8 же ѓки w4нъ дрeвнiѶ Сjмон8 Їерes вели1кiѶ, и3 сeй бhст8 ћвэ и3 ѓки звэзда2 ќтреннzz, и3 
ѓки Лuна2 п0лна, и3 ґки Сlнце сіsz на ЦRквъ Вhшнzгw. и3 дост0йнэ работaше в8 
Монастырҗ ст\ом8 Пече>скоұ Нб7си2 под0бном8, воходsщей ґки звэздҗ У$треней,174 д0брой ґки 
Лuнэ, и3збра=ной ґки сл\нцu Пrтой Бц7и, подражaz и3 тоѶ сам0й є3ли1ко м0щно, въ послuшaніи 
смире=ноұ, въ ўсeрдноұ мл \еніи соб0рноұ, и3 въ безм0л8віи на Бgомышлeніе ў є3динeнноұм. 

Е#гдa же просіz свётомъ дёлъ свои1хъ д0бры< всю1дu, и3 в далечaйшіz стрaны: Wбрэтeсz 
тогда2 неимyщаz Ѓрхіерesскаg вэнца2, Цrковъ Пrт0лнаz Е#пaрхіи Владhмерскіz и3 
Сyждалскіz. Цrкви же краси1тисz достои1Ҵ вэнцeмъ звэздeчнымъ, ћкоже Їwaнъ сҴ: въ 
tкровeніи написа2. Не бҗ на т0мъ Пrтолэ ПaстарӢ, ѓки пресвётлаg сл \нца и3 ѓки соверше=ныz 
Лuны2: kкw немощи2 тогда2 т0й Цrкви похвали1тисz pал0мски:175 Пrтолъ є3гw2 ћкw сл \нце 
предо мн0ю и3 ћкw лuна2 совершeнна. В то ќбw врeмz и3зволeніемъ Пaстырей начaлника Ї©а, 
врuчи1вшаго и4ногdа пaствu nвeц8 свои1хъ любsщемu є3гw2 Сjмwнu Петр0ви, сей Бlже=ныѶ Сjмон8 
во€люби1вый Прчcтuю є3гw2 БGомaте>, вознесeнъ быҵ на Пrтоӥ Пaсты>скій176, 

\Ар6к. 278 зв.\ 

БGохрани1момu грaдu Влади1мерu и3 Сyждалю. И# uкраси1сz ћвэ вэнeцъ тaмw сyщіz Цrкви 
свётомъ звэздeчныѶ, Пrт0лъ же є3z2 просвэти1сz ћко сл \нце и3 ћкw лuна2 совершeнна: є3гда2 на 
выс0комъ томъ стeпени, мнHго паче свэтлёе сей д0брый Пaстыръ просіz2 д0брыми дёлы, и3 
ѓки звэзда2 ќтренzz, и3 ѓки лuна2 п0лна, и3 ѓки сл \нце: просіz2 же ўчeніемъ просвэщaz, люб0вію 
согрэвaz, блгdтію же t Б№ u3молeнною живоҴ даz2. Помышлsше тоѶ, ћко звэзда2 u4тренzӢ 

 

173 На берегах: Како ст\ыѶ Сjмо= показасz звэд€0ю луною и3 сл\нцеұ; 
174 На берегах: Пёсн: Ѕ&. (Пiсн 6:10). 

175 На берегах: Pаӥ: ПИ\. (Пс 88:36-38). 

176 На берегах: Епcпомъ постале=. 
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ко=цeм8 є3стъ н0щи, начaломъ же дне: тёмъ же и3зъњбражaz тu, хранsше џвца своz2 всsкw 
t дёлъ тeмных8 помрачeнныхъ грэх0мъ, и3 наставлsше на дёла свётла, блгdтію просвэще=на. 
Разсмотрsше тaкожdе, ћко сл \нце и3 Лuна2 двэ сuть неu3сhпнаz Нбcнаz nчеса: тём8 же 
содержа2 пrт0лъ свэтsщ8 ѓки сл \нце и3 ѓки лuнu2 совершeннu, и3 на сам0мъ себэ и3зъљвлsz та 
неu3сhпнаz Нбcнаz nчеса2, съ всsкою б0дростію стaдо свое2 пасsше. 

И тaкw съ всsкимъ прилежaніемъ и3 њпaствомъ поdвизaшесz њ БGомъ врuчeннѣѶ себҗ пaствэ, 
и3 въ звaніи своеұ бг \ои3скyсен8 њбрэтaшесz. Њбaче и3 трyдwвъ свои1хъ И$ноческихъ никaкоже 
њставлsше, всегда2 

\Арк. 279\ 

воспоминaz и3 въ ќмэ содержа2 Прпdбныхъ tц7ъ Печeрскихъ трyды и3 п0двиги, дш \ею же 
радuzсz, ћкw сподоби1сz тaмо џбраз8 ст \ыѶ Агг\лскій воспріsти, и3 сожи1тель и3хъ бhти: тём8 
же. и3 в8 п0мощъ себэ мл \твъ и3хъ призывaше, и3 предстaтелствоұ тёхъ, блгdтію же Б9iею, 
д0брэ Пrт0лъ свой строsше. Ћкw и3сп0лнитисz на нeмъ и3 пр0чіимъ под0біzмъ и3 
и3меновaніzмъ Сjмона Їерez Вели1кагw, ўгоди1вшагw БGu в8 вeтхоұ завётэ. Пи1шеҴ бо развэ 
преждеречeнныхъ и3меновaній њ своеұ Сjмонэ Сiрaхъ,177 ћкw бэ є3ще2 той ѓки дuга2 Нбcнаz, 
ѓки цвётъ ши1покъ, ѓки кринъ, ѓки стебло2 левaново, ѓки џгнь и3 Лiвaнъ в8 кади1лници, ѓки 
сосyдъ златъ, ѓки мали1на и3 ѓки кэ1пари1съ. Но всz добродётели Пaстырскіz, сими2 
таинствeнными џбразы прољвлeнныz, и3 сей нашъ Д0брый Пaстыръ Сjмонъ ст \hй и3сп0лни: 
печaше бw сz њ хранeніи въ людeхъ свои< ми1ра, њбразовaннаg нбcною дyг0ю. Ўчaше дёломъ 
терпeніz, ѓки цвэтъ ши1покъ растyщъ въ тeрніи, возращaz в8 мыслeнномъ вертогрaдэ пaствы 
своez. Наставлsше творeніем8 и3 ўчeніемъ на непорочнyю чcтотu2, ѓки крjнъ бёлъ насажdаz. 
и3справлsше въ поражaніе всём8 къ Бu7 мл \твu, 

\Арк. 279 зв.\ 

ѓки стебло2 Лjввaново и4ли кади1лно u3множaz бл\годарsше БGа въ ск0рбехъ, и3 к8 томyжде свои1х8 
си поu3чaше, ѓки Лiвaн8 въ nгни2 њбонsющ8 преdставлsz. Преdлагaше Сосyдъ злат8 любве2 и3 
премdрости дх \0вныz. Въкоренsше масли1нu млcрдіz ко ближниұ, тaкожdе и3 Кvпариc превыс0къ 
помышлeніz вhнu њ Бз7э. 

И# понeже тhz всz добродётели в8 Печeрском8 ст \0мъ монастырэ, на скрижaлехъ с®ца своеg 
написа2, и3 навhче t жи1тій Прпdбны< tц7ъ: Вeлію рeвность и3мҗ и3 прочіимъ правовёрным8 на 
п0лзu, жи1тіz ст \hхъ tц7ъ тѣ< писaніемъ преподати. Наипaче же ћще бы что ненапи1сано 

 

177 На берегах: Сiра<: Н&. Див. Коментар 15. 
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было2, и4ли съ кни1гами в8 небhтіе пришло2, нестроeніz рaди и3 брaній слuчaющихсz тогда2 в8 
РҶ1ссіи мнHгажды. Тём8 же и3 съ всsкимъ тщaніемъ и3спытовaше, ѓще бы кто самови1децъ 
былъ, и4ли слышaтель и3звёстенъ коeмu Печeрскомu чuдеси2; и3 сjz всz ѓки Пчела2 премdраz въ 
є3ди1но събирaше. и3 тaкw пaки [возвращaющесz на прежdеречeннаz возгл \ем8] просвэти2 насъ 
свётомъ сл \нeчнымъ, Лyнным8, и3 звэздeчнымъ. И$бо написа2 наұ Чuдеса2 Прпdбнагw ЃнтHніz, 
ґки свэтозaрнагw сл \нца: и3 чuдотв0рное Џковaніє ракки Прпdбнаго FеoдHсіz, ѓки Лuны2 
П0лныа:  

\Арк. 280\ 

к8 си1мъ же сказ1ніе њ ст \ой Нб7си под0бной ЦRкви Печeрской,178 є3sже пои1стиннэ Пrт0лъ ћкw 
сл \нце, и3 ћкw Лuна2 совершeнна: ћже всz2 в8 пeрвой Чaсти Патери1ка сегw2, при списaніи Прпdбнагw 
Нeстwра, положeна сyть. Тaже мнHга жи1тіz ст \ых8 Чернори1зцев8 Печeрских8 древнэйши<, 
свэтsщы<сz ґки звёздъ, Бlже=номu Полvкaрпu къ написaнію и3звэсти2: ћже въ вт0рой 
Чaсти Патерика сегw2 положeна сyт8. Послёди же сaмъ пр0чіихъ Прпdбных8 звэздон0сныz 
добродётели и3 чuдеса, съ БGодuхнове=ныұ наказaніемъ, к8 томyжде Полvкaрпu написа. 

И$звёстно же є4стъ t писaніz є3гw2, ћкw презёлную люб0в8 и3 вёру и3мэ къ Пrтёй Бц7и, и3 
къ Прпdбнымъ tц7емъ Ѓнт0нію и3 Fеoд0сію Печeрскимъ, ћкw мнётисz є3мӅ2 неразлyчнэ в8 
Пещерэ жи1ти:179 Тэлоұ бw т0чію въ Епaрхіи живsше, дш \ею же и3 ќмоұ всегда2 съ Прпdбными 
њбитaше. И$ пои1стиннэ ћкоже Сjмwнъ Пeтръ, пaче всёх8 ревнёйшій люби1тел8 бhст8 самaгw 
Г№: си1це и3 сей тезои3мени1тый томӅ2 Пaсты> ст \hй, къ Пrтёй Бц7и и3 њби1тели є3z2 ПечeрскоѶ 
пaче всѣ< ревнёйшiѶ люби1теӥ показaсz. 

И# бэ ви1дэти во дни2 є3гw2 знaменіе вeліе на Нб7си2 Печeрском8,180 ћкw и3мэ жена2, Невёста 
Неневёстнаz Пrтаz Бц7а под8 ногaма свои1ма 

\Арк. 280 зв.\ 

нет0чію свётъ лунный, но и3 звэздeныѶ181 и3 Сlнчный. И#бw сeй д0брый Пaсты> свэтsсz 
д0брымѶ дэлы [ћкоже рёхоұ] и3 ѓки звэзда2 и3 ґки сл \нце, нет0чію ґки Луна2, так0вое смирeніе 
kвлsше, ћко писaти є3мӅ2 в8 послaніи своeмъ Епcпу сyщу:182 Ѓще бы ми [рече2] м0щно смёт8ем8 

 

178 На берегах: Что t сҴ: Сjмона в8 ПатерикӅ2 сем8 напiсaсz. 
179 На берегах: Кaко ст\ы} Сjмо= любsше Пе? монасты>. 
180 На берегах: Апокаl: ВI\.(Одкр 12:1). 

181 На берегах: ЗвэзdныѶ. 
182 На берегах: Смирeніе ст\го. 
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помeтену бhти в8 Печeрском8 ст \ом8 Монастырҗ и3 попирaему ногaма. Ћкw же послaніе183 є3гw2 
прострaннэє свэдителствyет8. 

Потрuди1ся u4бw сeй д0брый Пaстыр8 мн0гw, пасhй w4вца своz2 не смeртныұ к0им8 брaшноұ, но 
жив0тнымъ: и4бо предъложeніемъ жи1тій ст \hхъ Печeрскихъ, и3 в8 своeмъ животҗ и3 въ Кни1га< 
свои<. И5 пребhвъ дванaдесzҴ лётъ на Пaстырском8 Пrтолэ,184 Tи1де къ Пaстырем8 на 
дванадесzти Пrт0лехъ сэдsщимъ, и3 къ самомu Пaстырей начaлникu Ї©u, на пріsтіе 
неuвzдaемагw вэнца2 слaвы дост0йныz и3 ѓки звэзdҗ, и3 ґки лuнҗ, и3 ѓки сл \нцu. Тёло же 
є3гw2 чтcное по желaнію и3звэщeнномъ в8 Послaніи къ Бlжeнномu Полvкaрпu, и3 по вёрэ є3гw2 
и3 любвҗ къ Прпdбнымъ, пол0женно є3стъ в8 Пещeрэ: и3дёже и3 до нн \э в8 неu3вzдaемомъ 
нетлёніи пребывaетъ, въ чcть слaвu и3 хвaлu Бu7 въ Трbци є3ди1номu, Tц7u и3 Сн7u и 3 
С™0мu Д¦u, нн \э и3 пrнw и3 въ вёки вэкwұ, Ами1нь. 

Житіє прп. Нестора Літописця 

\Арк. 263 зв.\ 

НЕСТОРЪ Пиша2 Житіz и3 лэта, тружда1сz: в8 Кни1ги живота2, 
в8 вѣ1чность на Нб7э в8писа1сz. 

Жи3тi6е прпdб: tца нaшеg несторѓ лэтописца рwссiйскагw185 
Иже написа2 Житіz С™hхъ и3 Прпdбныхъ Њц7ъ нaшихъ Печeрски<, ћже в8 первоѶ Чaсти 

Патерика2 сегw2 пол0жена сӅҴ. 

\Арк. 264\ 

сsка веө \ ѓще писaнїемъ ўтвержdенна не бyдетъ, в8 забhтіе и3 невэдeніе прjйдетъ. Ћкw 
же и3 њ сам0мъ начaлэ и3 пeрвоұ строeніи мjра, и3 њ сам0мъ Родоначaлницэ нaшемъ 
Ѓдaмэ, ѓще не бы2 Моsсей БGомъ наuчeнъ,186 в8 Кни1гахъ свои1хъ њстaвилъ намъ, все 
бы то долгота2 врeмени покрhла ѓки тма, и3 в8 невэдeніе привела2. Но БGъ пaмzть 
творsй Чuдeсъ свои1хъ,187 в8 к0е х0щетъ врeмz списaтелей подаeтъ, ћкw да тёми 

начертaннаz, послэдствyющіи рHди прочeтше, ползовaтисz во€могyт8. 

 

183 На берегах: Посла= 7: къ Полика>пу. 
184 На берегах: Престависz сҴ: Сjмо=. 
185 На берегах: Мцcа њкто+: КЗ\ днz. 
186 На берегах: ПeрвыѶ лэтопи1сец8 бэ моѶсеѶ. 
187 На берегах: Pаӥ РI\.(Пс 110:1-10). 
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Соw4бразнэ томӅ2 и3 в8 послёднzz сjz лёта kви2 Гь7 в8 Рwссjйской нaшей земли2, в8 Печeрскоұ 
ст\0мъ Монастырҗ, Пrнw пaмzтнагw списaтелz,188 Прпdбнагw tц7а нш \егw Нeстора: И#же 
просвэти2 нaша nчеса2, въ п0лзу насъ и3 блгdреніе БGу приводz2, є3гда2 написа2 намъ њ начaлэ и3 
пeрвомъ строeніи Рwссjйскагw нaшегw мjра, не т0кмw внёшнzгw, но найпaче внyтрнzгw и3 
дх \овнагw: глаголю1 же њ Nсновaніи и3 и3справлeніи жи1тіz в8 РҶ1ссіи Иноческаg чи1ннагw, 
насажdеннагw ѓки в8 Раи2 в8 Печeрскоұ ст \0мъ Монастырҗ: и3 њ дх \овном8 Родоначaлницэ нш \емъ, 
ўже2 непрелщeнноұ, њ Прпdбномъ Ѓнтњнјй, и3 прHчіихъ 

\Арк. 264 зв.\ 

послѣсdтвyющи< томӅ2, и3 порождeнны< дх \омъ t нeгw Печeрски< ст \ы<: t ни1х8 же и3 сaм8 
достохвaлный сей списaтель бысть: И#же ст \олёпнаz тёхъ жи1тіz, нет0кмw тр0стію на 
хaртіи, но и3 равноподви1жными дёлы, на непор0чной дш \и своeй написа2. Тёмъ же и3 въ Кни1ги 
живота2 вёчнагw самaгw себе2 въписа2, ћкw слhшати є3мӅ2: Рaдуйтесz ћкw и4мена вaша 
напи1сана суть на нб\си189. 

Сей бw БlжeнныѶ tц7ъ нш \ъ Нeсторъ, Безмолствyющу Прпdбному Ѓнт0нію в8 пещeрэ, 
Бlже=ному же Fеoдwсію строsщу Монасты>: прійде къ нjмъ желaz ст \агw Ѓгг\лскагw 
И~ноческагw џбраза, и3мhй т0чію седмнaдесzтъ лётъ t рождeніz своeгw190. 

И5 тогда2 не w5 И#нокъ сый, навыче всsкіz И$ноческіz добродётели: чcтоты2 телeсныz и3 
дш\евныz, в0лныz нищеты2, смирeніz глуб0ка, послушaніz непрекосл0вна, пощeніа крёпка, 
мл\еніz непрестaнна, бдёніz неӅ3сhпна, и3 пр0чіихъ равноѓгг \лныхъ трyдw+: и3миже всsко 
подражaтел8 бsше жи1тію самы< Превоначaлникwвъ ст \hхъ Печeрскихъ, Ѓнт0ніz и3 
FеoдHсіz191. и3 t тоz2 ст \hz двои1ца пріймaше въ бл\гоцвэтyщей ю4ности своeй, всsку 
зaповэдь любeзнэ, 

\Арк. 265\ 

ѓки nтроча2 t сосеӨ7 млeко, и3 ѓки Е$ле= жaждущiѶ в0ду t двохъ и3ст0чникwвъ текyщихъ посрeдэ 
горъ в8 Пещeрахъ. 

 

188 На берегах: С™ Несто> соо3брази1сz моѶсію. 
189 На берегах: ЛуҲ: І&. (Насправді, Лк 6:23). 

190 На берегах: Прiйде къ прпd: Ант и3 Fеod: їмыѶ ЗI \ лётъ. Див. Коментар 16. 

191 На берегах: Поdражаша въ всеұ прпd АнҴ: ї Fеod: 
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Ћвлsетъ бw въ писaніи своeмъ, ћкw вeлію любовъ къ тёмъ Прпdбнымъ њсновaтелемъ 
и3мэsше, не сл0вом8 и3 љзhкомъ, но дёлом8 и3 и4стинною:192 и3 ћкw ѕёло прославлsше БGа193 
в8 телеси2 своeмъ и3 в8 дш \и своeй, видz2 свэтsщаzсz добраz дёла, тэхъ дво< вeліихъ свэти1лъ 
Рwссjйскагw нб \си2. 

По чcтной же преd ГDемъ см\рти Прпdбныхъ tц7ъ тёхъ, сей Бlжeнный tц7ъ нш \ъ Нeсто> 
нет0кмw дёлы мjрскими мjрови ўмре2, є4же и3 прeжdе въ и3скyсэ сыѶ сотвори2, но ўже2 и3 мjрскиұ 
џбразоұ: И# пріsть ст \hй Ѓгг\лскій И#ноческій џбразъ, t Прпdбнагw Стефана И$гyмена 
Печeрскагw194. 

Пот0мъ же и3 на Діsконскій стeпень t тог0жде взвeденъ195. 

И3 тогда2 сугубыѶ зрz на себѣ2 А4гг7лскiѶ санъ И5ноческій же и3 діaконскій: дн \ь t дне добродётели 
Ӆ3сугублsше, Ӆ3мерщвлsz всz стрaсти пл0тскіz, и3 творz2 всsку и4стинну, ћкw да бyдетъ 
никaкоже пл0тен8, но всsко дх \овен8 и3 и4стинный рабъ и3 покл0нникъ Бж \iй. Свэдhй д0брэ є4жє 
самъ ГDь рече2: 

\Арк. 275 зв.\ 

ћкw Д¦ъ є3ст8 БGъ, и3 и4же клaнzютсz є3мӅ2,196 дх \омъ и3 и4стинною достоитъ клaнzтисz. 

Nбaче дyха непріазнeнна в8 нем8 же и4стинны нёсть, непокланsющагwсz ГDеви, кaкw 
побэждaше? Kвлsетъ в8 писaніи своeмъ и3звёстно, ћкw найпaче смирeніемъ неи3зречeнным8: 
всю1ду бо смирszсz нарицаеҴ себе2 недост0йна, грyба, невёжду, и3 неполнeнна мнHжествомъ 
грэхHвъ197,198 

Е$гдa же БGомъ движи1міи брaтіz совёт8 сотвори1ша, и3скопaти чcтныz М0щи Прпdбнаg 
FеoдHсіz, и3 пренести2 и< t Пещeры, въ ст \yю БGом8 создaнную Печeрскую Цrковъ: Тогда2 на 
се2 послушaніе первэйшій быҵ \ БlжeнныѶ сей Нeсторъ199. И# съ вели1кою вёрою и3 мл\еніемъ в8 дёлэ 
копaніz њбнощъ потруждсz, мнwгоцённый сей Би1серъ Печeрскому ст \ому МонастырӅ2, 

 

192 На берегах: А& Iw=: Г&. (1Iн 3:18). 

193 На берегах: А& Ко>: Ѕ&. (1Кор 6:12-17). 
194 На берегах: T сҴ Стефaна пострыжен8. 
195 На берегах: И дiaконом постaвле=. 
196 На берегах: Їw7: Д&. (Iн 4:24). 

197 На берегах: Смире= бэ ѕёлw. 
198 Див. Коментар 17. 
199 На берегах: М0щи прпd Fеwd: къ пренесенію и3скопа2. 
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Чтcныz гл \ю М0щи Прпdбнагw FеoдHсіz и3скопа2, и3 предъ Пещeру и3знесе2: Вeліимъ же тогда2 
бhвшимъ чудесeмъ самови1децъ бысть, ћкwже самъ и3сповэда200. 

Поживe же лёта доволна труждazсz в8 дёле< Лэтописaніz, и3 Лёта вёчнаz поминaz. И# 
тaко д0брэ ўгоди2 Тв0рцу лётомъ:201 К нeму же по лётехъ врeменныхъ дов0лныхъ 
престaвисz на вёчность. 

\Арк. 276\ 

И# пол0женъ є3стъ в8 Пещeрэ. Идёже и3 донн \э чcтное є3гw2 Тёло, въ Чудотв0рноұ нетлёніи 
почивaєтъ, свэдителствyбщи ћкw Прпdбный сей Списaтель Жи1тій ст \hхъ и3 лётъ, нетлённое 
себэ жи1лище на Нб7си2 написа2. и3 блcвенъ є4стъ нетлённыұ вэнцeм8 лёта бл\гости Б9iz, лёта 
Гднcz пріsтнаg. 

Мlтвaми же Прпdбнагw сегw2 Списaтелz, бyди и3 намъ въпи1саннымъ бhти въ Кни1ги Живота2 
Ѓгнца Б9iz, є3г0же лёта на њскудёютъ. Е$мy же съ БGомъ Tц7емъ и3 Животворsщимъ 
Д¦омъ подобaетъ t наc всsкаz слaва, чcть и3 поклонeніе, нн\э и3 пrнw, и3 въ вёки вэкwмъ, 
Ѓми1нь. 

ПОСЛАННЯ СВТ. СИМОНА ДО ЧЕНЦЯ ПОЛІКАРПА 
Передмова 

Основна редакція Патерика202 

Послание смиренаго епископа Симона 
Володимерьскаго и Суждалскаго Поликарпу, черноризцю 

печерскому. 

ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ 
рате, сѣдя в безмолвии, собери ум свой и рци к собѣ: «Человѣче, нѣси ли 
мира оставил и по плоти родитель?» Аще же здѣ, пришед на спасение, а 
не духовнаа дѣлаеши, что ради в чернеческиа ризы облъкъся еси?203 А не 
избавят тобя мукы черныа ризы. Се вѣждь, яко блажим еси здѣ от князь, 
и от бояр, и от всѣх другь твоих, і глаголют бо: «Блаженъ есть, яко 
возненавидѣл есть мира и славы его, уже не печется ничимъже земным, 

небесных жадаа»204. Ты же не чрънеческы живеши. Велика срамота обдержит 
мя тебе дѣля! Аще блажащей ны сдѣ варяють ны во царство небесное, и ти в 

 

200 Див. Коментар 18. 
201 На берегах: Престависz. 
202 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
203 Див. Коментар 19. 
204 Див. Коментар 20. 
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покои обрящутся, мы же, горко мучими, взопием? И кто помилует тя, самому 
себе погубившу? Въспряни, брате, попецися мыслено о своей души! Работай 
Господеви со страхом и со всякою смиреною мудростию! Да не днесь кроток, а 
утро яръ и зол, вмалѣ молчание — и пакы роптание на своего игумена и на того 
службу. Не буди лживъ — виною телесною собора церковнаго не лишися: 
якоже дождь растит сѣмя, тако и церкы влечет душю на добрыа дѣтели. В се 
бо, елико твориши в кѣлии, ни во что ж е суть: аще Псалтиру чтеш и или оба 
на 10 псалма поеши, — ни единому «Господи, помилуй!» уподобится. О сем, 
брате, разумѣй, яко верховный апостолъ Петръ, сам церкы сый Бога жива, егда 
ятъ бысть от Ирода и всажен в темницу, не от церкве ли бывашиа молитва 
избави его от руку Иродову?205 И Давидъ бо молится, глаголя: «Единого просих 
у Господа и того взыщу, да живу в дому Господни вся дни живота моего, и да 
зрю красоты Господня, и посѣщаю церкы святыя его»206. Сам же Господь: «Дом 
мой — дом молитвы наречется»207. «Идѣже бо, — рече, — два или трие собрани 
во имя мое, ту есмь посреди их» 208 . Аще ли толикъ собор, яко болѣ 100 
сберетеся, вѣруй, яко ту есть Богъ нашъ. От того бо Божественаго огня тѣх 
обѣдъ стваряется, егоже аз желаю единой крупицѣ паче всего суща, иже предо 
мною. Свидѣтль же ми есть Господь, яко ничемуже бых не присяглъ ко иному 
брашну, развѣ четверти и гороху209, устроенаго на святую братию. Ты же, брате, 
не днесь похвали лежащих на трапезѣ210, и утро на варяющаго и на служащаго 
брата ропщеши, и сим старѣйшинѣ пакость творя, и обрящешися мотылу ядый, 
якоже в Патерицѣ писано. Егда яси или пьеши, благопохвали Бога, ибо видѣ 
старець хулящих — мотылу ядуща, а хвалящ их — медъ ядуща, якоже видѣ той 
старец различия брашном211, а не хули келаря, ибо ропщай исчезновение собѣ 
творит: «Аще бо ясте или пиете — все въ славу Божию творите»212. Терпи же, 
брате, и досажение, претрьпѣвый бо до конца — спасется, таковы й убо бес 
труда спасется. Аще бо и ключит ти ся озлоблену быти, и, пришед, нѣкто 
возвѣстит ти, яко он сица потяза тя злѣ, рци же возвѣстившему ти: «Аще укори 
мя, но брат ми есть, и достоинъ есмь того; не о собѣ же творит сего, но враг 
попустил есть на се, да вражду сотворит межю нама. Господь же да прокленет 
лукаваго, брата же да помилует!»213 Речѣши же, яко в лице досади предо всѣми: 
не притранъ буди, чадо, о том, ни скоро подвигнися на гнѣв, но, пад, 
поклонися брату до земля, глаголя: «Прости мя!» И исправи в собѣ 
согрѣшение, и всю силу вражю побѣдиши. Аще ли потязан воспротивишися, 
сугубо еси собѣ досадил. Ты ли еси болши Давида-царя, емуже Семей 
досажаше в лице? Единъ же от слуг царевъ не стерпѣ. «Иду, — рече, — отъиму 
главу его, почто песъ мертвый проклинает господина моего?!» Но что же и 
Давидъ к нему? «О сыну Сарушъ, не дѣй его! Да видит Господь смирение мое 
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и воздаст ми Господь благаа клятвы его ради»214,215. Помысли, чадо, и болша, 
како Господь нашъ смири себе, быв послушлив до смерти своему Отцю 216 : 
досажаем — не въспрѣщаше 217 , слышяся «бѣсъ имаши», по лицу бьем и 
заушаем, оплеваем — не гнѣвашеся, но и за распинаемаа моляшеся218. И тя 
научил есть: «Молите за врагы ваша и добро творите ненавидящим вас, 
благословите кленующаа вы»219. Доволно же ти буди, брате, твоего круподушиа 
сътвореное дѣло. Тѣмже ти ся плакати подобает, да прощен будеши, яко 
оставил был еси честный и святый манастырь, и святых отець Антониа и 
Феодосиа, и святых чръноризець, иже с нима, и ялъ еси игуменити у святою 
безмѣзднику220. Добрѣ еси сотворил, лишився таковаго начинаниа пустошнаго, 
и не дал еси плещу врагу своему же, ибо враже желание погубити тя хотяше. 
Не веси ли, яко древо, часто не напааемо, скоро изсохнет? 221  И ты от 
послушаниа отча и братий своих оставле свое мѣсто, вскорѣ хотя погыбнути. 
Таковый овча, пребываа въ стадѣ, неврежено будет, а отлучившееся — скоро 
погыбнет и волком язъядено бывает. Подобаше ти преже разсудити, что ради 
восхотѣл еси изити от святаго, и блаженаго, и честнаго, и спасенаго того мѣста 
Печерскаго, в немже дивно есть всякому, хотящему спастися. Мню, брате, яко 
Богъ сотвори се, не трьпя твоеа гордости: низверже тя, якоже преже сатану со 
отступными силами, зане не восхотѣл еси служити святу мужеви, своему 
господину, а нашему брату, архімандриту Анкудину, игумену Печерскому222. 
Печерскый бо манастырь море есть: не дръжит в себѣ гнилого — измещет 
вонъ223. А еже вписал ми еси досаду свою — лютѣ тобѣ: погубил еси душю свою! 
Прашаю тебе, чим хощеши спастися? Аще постник еси или трезвитель о всем, 
нищъ и без сна пребываа, а досады не трьпя, не узришъ спасениа. Но радуется 
о тобѣ игумен и вся братиа, и мы, вѣсть слышавше; и вси утѣшишася о 
обрѣтении твоем, яко погиблъ бѣ и обрѣтеся. Попустих же и еще твоей воли 
быти, а не игумени: восхотѣл еси пакы игуменити у Святаго Дмитриа224, а не 
бы тебе принудил игуменъ, и князь, и аз, — и се уже искусился еси. Разумѣй, 
брате, яко не угодно Богу твое старийшинство, и сего ради дарова ти оскудѣние 
очию. То ты нитако содрогнуся, идѣже бѣ рещи: «Благо мнѣ, яко смирил мя 
еси, да научюся оправданием твоим!»225. Разумѣх тя санолюбца, и славы ищеши 
от человѣкъ, а не от Бога. Не вѣруеши, окаяне, писаному: «Никтоже о собѣ 
возмет чести, но възваный от Бога»226. Аще по апостолу не вѣруеши, то ни 
Христу. Что от человѣкъ сану ищеши сам, а не от Бога; сущимъ же от Бога не 
хощеши повинутися и мыслиши высокаа, идеже древле таковии съ небесъ 
свержени быша? Аз нѣсмь ли достоин увѣритися таковому сану, или хужии 
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есмь чим иконома сего или его брата спѣюща?» Сам не получи желанна и 
мятешися, хощеши же часто исходити от кѣлиа в кѣлию и ту сваживати брата 
съ братом, глаголя неполезнаа227: «Или мнит сий игуменъ и сий иконом, яко 
здѣ и индѣ спастися возможно? А нами что ми не разумѣют?» Сии диаволскаа 
начинаниа, си тощных тобѣ изящъства228. Аще ли же и самъ кое предспѣние 
получиши, яко стати ти на вышнем степени, не забывай смиреныа мудрости; 
да егда лучитися съступити съ степени, и обрящеши путь свой смѣреный и не 
впадеши въ скорби различныа 229 . Пишет же ми княгини Ростиславляя 
Верхуслава230, хотя тя поставити епископом или Новугороду на Онтониево231 
мѣсто, или Смоленску на Лазарево232 мѣсто, или Юрьеву на Алексѣево233 мѣсто. 
«Аще ми и 1000 сребра, — рекше, — истеряти тебе дѣля и Поликарпа дѣля». И 
рѣх ей: «Дщи моа Анастасие! Дѣло не богоугодно хощеши сътворити. Аще бы 
пребыл в манастыри неисходно, съ чистою совѣстию, в послушании игумени 
и всея братии, трезвяся о всемъ, но не токмо бы во святительскую одежду 
оболчен, но и вышняго царства достоин бы был». Ты же, брате, епископьству 
ли похотѣл еси? Добру дѣлу похотѣл еси! Но послушай глаголющаго к 
Тимофѣю Павла-апостола, почетъ, разумѣеши234, аще еси что от того исправил, 
какому быти епископу подобает. Аще бы ты был достоин таковаго сана, не бых 
тя пустил от себе, но своима рукама намѣстник235 а тя собѣ поставил бых во обѣ 
епископьи, Володимерю и Суждалю, якоже князь Георгий236 восхотѣл, но яз 
ему возбранил, видя твое круподушие. Аще мене преслушаешися, кацѣй убо 
власти восхощеши, — или епископьству, или игуменству повинешися, — буди 
клятва, а не благословение! И ктому не внидеши во святое и честное мѣсто, в 
немже еси остриглъся. И акы сосуд непотребен будеши, и извержен, и 
плакатися имаши много. Брате, не то свершение есть, еже славиму быти от 
всѣх, но еже исправити житие и чиста собѣ набдѣти. 
От того, брате, Печерскаго манастыря мнози епископи поставлени быша. 
Якоже от самого Христа, Бога нашего, апостоли во всю вселеную послани 
быша, такоже от того Матере, госпожи нашея Богородици, великаго 
манастыря тоя мнози епископи поставлени быша во всю Рускую землю. 
Первый — ростовскый Леонтий237 — священомученикъ, егоже Богъ прослави 
нетлѣнием, и се бысть первопрестолникъ, егоже невѣрнии, многу мучивша, 
убиша, и се третий гражанин небесный бысть Рускаго мира 238 , со онѣма 
варягома 239  вѣнчався от Христа, егоже ради убьен бысть. Илариона, 
митрополита, и сам чел еси в Житии святаго Антониа, яко от того пострижен 
бысть и тако свящьнства сподоблен бысть 240 . По сихъ же: Никола, Ефрѣм 

 

227 Див. Коментар 32. 
228 Див. Коментар 33. 
229 Див. Коментар 34. 
230 Див. Коментар 35. 
231 Див. Коментар 36. 
232 Див. Коментар 37. 
233 Див. Коментар 38. 
234 Порівн.: 1Тм 3:1-7. Див. Коментар 39. 
235 Див. Коментар 40. 
236 Див. Коментар 41. 
237 Див. Коментар 42. 
238 Див. Коментар 43. 
239 Див. Коментар 44. 
240 Див. Коментар 45. 



 

 

155 
 

Переяславлю, Исайа Ростову, Герман Новугороду, Стефан Володимеру, 
Нифонтъ Новугороду, Маринъ Юрьеву, Мина Полотску, Никола Тмутороканю, 
Феоктистъ Чернигову, Лаврентий Турову, Лука Бѣлугороду, Ефрѣм Суждалю241. 
Аще хощеши вся увѣдати, то чти Лѣтописца стараго Ростовскаго242: есть бо всѣх 
болѣ, а еже потом и до нас, грѣшных, мню, близ 50. Разумѣй, брате, колка слава 
того манастыря! И, постыдѣвся, покайся и изволи си тихое и безмятежное 
житие, к немуже Господь привел тя. Азъ бых радъ оставил и свою епископью и 
работал игумену, и вѣси, каа вещъ обдержит мя. И кто не вѣсть мене, грѣшнаго 
епископа Симона, и сея сборныя церкве, красоты Володимерское, и другыа, 
Суждалскыа церкве, юже сам создах?! 243  Колко же имѣета городов и сел, и 
десятину сбирают по всей земли той, — и тѣм всѣм владѣет наша худость. Пред 
Богом ти млъвлю: всю сию славу и власть яко калъ мнѣл быхъ, аще бы ми 
трескою тчати за вороты, или сметием валятися в Печерском манастыри и 
попираему быти человѣкы, — лутче есть чести временныа. День един в дому 
Божиа Матере паче тысяща лѣт, в нем же волил бых пребывати паче, нежели 
жити ми в селех грѣшничих. 

Фрагмент із Феодосіївської редакції за 
виданням Р. Попа244 

Поучение Семеона епс7па к некоему черньцю печерскому 
рате! сэдя въ безмолвии, сбери си uмъ и рци к собѣ: Члв7че нѣси ли миръ оставилъ и 
по плоти родитель. Аще же сдѣ пришедъ на спс7ние а не дх7вная дѣлаеш и, что радѶ в 
чернечское имя оболкъся еси245. А не избавя тобе мuки черныя ризы. Се же вѣжь, 
яко бл7жимъ еси сдѣ отъ бояръ и отъ князь и отъ всѣхъ дрuгъ твоихъ гл7ть бо 
Блж7нъ есть яко взненавидѣ миръ и славu его, uже не пекиися ничимже земнымъ, но 

нб7сныхъ желая246. Ты же не чернечски живеши. Велика срамота одержи мя тобе деля. Аще 
же бл•ны варят ны въ цр7ство нб7сное и ти в покои обрящются, мы же горко мuчими взопиемъ. 
Кто помилuеть тя самомu собе погuбившю. Ухъ, uхъ моего жития сквернаго. Въспрани, 
брате, и попцися мыслью о спcнии дш7а своея, работай гcви со страхом и со всякою смиреною 
мuдростию, не дн7сь кротокъ, а uтро яръ и золъ в малѣ молчании, и паки роптание на своего 
игuмена и на того слuжебники. Не бuди лживъ виною телесною. Не лишаися збора црк7внаго, 
яко же бо дождь растить сѣмена, тако и црк7и влечеть дш7u на добродѣтели. Все бо елико 
твориши в келии ни во что же сuть. Аще pлт7рь чтеши или оба на І7 пс7лма поеши, ни 

 

241 Див. Коментар 46. 
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единомu гиc помилuи uподобиться. Идеже бо, ре?, в7 или г7е собрани во имя мое, тu есмь 
посреде ихъ247. Ре? гcь то аще толикъ сборъ или боле сбереться, вѣрuи, яко тu есть Хсъ7. Отъ 
того бо црк7внаго бжс7твнаго огня тѣх обѣдъ стваряеться, его же азъ желаю единои крuпици 
паче всего сuщаго u мене. Свидѣтель ми есть гьc, яко ничемu же быхъ присяглъ ко иномu 
брашнu развѣ четвертии горохu248 uстроенаго на ст7uю братью. Ты же, брате, не дн7сь 
похваление лежащих на трапезѣ249 и uтрэ на варящаго брата ропщеши, симъ старишинѣ 
пакость творя, и обрящешися мотылu ядыи, но егда яси или пиеши, хвали ба7, ибо видѣ 
старець хuлящих мотылu ядuща, а хвалящихъ медъ250. И не хuли келаря: не ропщаи бо 
ищезновение бѣсомъ творить. Терпи же, брате, досажение: претерпѣвыи бо до конца спcть ся. 
Прашаю тобе, чимъ хощеши спcтися. Аще постникъ еси и трезвитель о всемь, нощи бе сна 
пребывая, а досады не терпя, не можеши сп7сти ся. 

Касіянівська перша редакція Патерика251 

\Арк. 79 зв.\ 

Посла1ніе2 смире1ннаго е3пкcпа си1мона Вњлњди1мерьскаго, и3 сu1здальскаго 

к8 пњлика1р8пу чернори€цю пече1р8скомӧ 
ра1те сѣ1дъ въ безмо1лвіи2. събери2 си2 u3мъ сво6и, и3 рц2ы к себѣ2. чл7че нѣ1си ли ми1ра w3ста1вилъ. 
и по плоти рdоѶ  

\Арк. 184зв\ 

тель. а4ще же и3 здѣ2 пришdе на сп7се1ніе2, а3 не дх7w4внаа2 твори1ши. и3 что6 ра1ди в черне1ческое2 
и4мz w3бо1лкъсz е1си252. и3 не и€бавzть тебе2 мu1кы че1р8ныz2 ри1зы. Се• вѣ1жdь я4ко бл7жи1мъ е3си здѣ2 
t кн7ѕz и3 t болz1ръ. и3 t всѣхъ дрu1гь твои<. гл7ють бо бл7аже1нъ е4сть я4ко възненавидѣлъ єc 
ми1ра и3 сла1вы е3го6. и3 u3же не пече1тсz ничи1мже земны1ми. но6 нбcны1хъ жела1е 3тъ253. ты• не черне1ческы 
живе1ши. И3 вели1ка срамота2 w3держиҴ мz, тебе2 ра1ди. А1щ же бл7жа1щеи3 нcа1 здҗ. прdэварz1ю3т ны 
въ црcтвіи5 нбcнѣ1мъ. и3 ти2 в пwкои5 w1брz1щутсz. м•ы1 горко мu1чими възопіеұ.  

 

247 Мт 18:20. 
248 Див. Коментар 21.
249 Див. Коментар 22. 
250 Див. Коментар 23. 
251  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский.Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
252 Див. Коментар 19. 
253 Див. Коментар 20. 
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\Арк. 185\ 

и3 кто6 помилuе3тъ тz, самомu2 себе погuбившu. въспрzни бра1те, и3 попецы1сz є#ди1номы1слено 
w3 своей дш7и1. рабо1таи гвcи съ1 страхомъ. и3 съвсzкою2 смире1ною2 мудрwстію2. да не днcь1 кро6тwҲ а3 
u4тро я4ръ. и3 зо1лъ. Вма1лѣ молчz1ніе2. и3 па1кы рwпта1ніе2 на и3гu1мена. и3 на того слuже1бникы. 
не бu1ди лжи1въ вино6ю теле1сною2, събо6ра цр7ко1внаго6 не tлuчаcи. я4ко• бо до1жdь расти1тъ сѣ1мz. 
та1ко и3 цр7кви, влече1тъ дш7у на до4брыz2 дѣтели. Все2 боӰ254 твори1ши въ кѣ1ліи5, ни въ что6 же 
сu1ть. а4ще и5 Плcты1рь чте1ши и5 w4ба на I7 плcма пое3ши. Тw2 

\Арк. 185зв\ 

ни е3ди1номu ги7 поми1лuи3, u3подо6битиc събо4рномu. q се1мъ бо бра1те разuмѣи3. Я4кw и3 
връхо4вныи а3пcлъ пе1тръ са1мъ це1р8кви сыи5 ба7 жи1ва. І є3гда2 я4тъ бcы t и1рода. и всаже1нъ в 
темни1цu. не t цр7кви ли быва1ю3щая2 мл7итвы. и3зба1виша е3го6 t рукы и3родовы255. и3 дв7дъ бо 
мо4литсz гл7z. е3ди1ного прошу u3 га7 того6 в8зы1щu2. да жи1ву в домu2 гн7и всz2 дн7и живота2 
мое3го6. и да зрю2 красотu гн7ю. и3 посѣща1ти цр7квь ст7ыа2 є3го6256 са1м8 же гь7 ре? до1мъ мо6и до1мъ 
мл7твы нарече1тсz257. и3дѣ1же бо ре? два2 и3ли2 трие събрани въ1 и3мz мое2. тu є4смь посредѣ2 и4хъ258. 
а4щели• толи1къ събо6ръ.  

\Арк. 186\ 

боліи ста2 бра1тіи5 събере1тсz тwко4ль па1че вѣ1руи3. Я4ко ту е4сть бъ7 на1шь. и3 t того бж7е1ственаго 
w3гнz2. т•ѣ1 w3бѣҴ (sic!) сътворz4етсz. є3г•о1 а3зъ жела1ю, е3ди1ныz2 крuпи1цы. п?а1 все2го сu1щаго и4же 
предо мною2 w3бэда. свэдѣ1тель ми єc w3 томъ гь7. я3ко ничемu• бы< причzсти1лсz2 и3но4мu браөну. 
ра1звѣ u3крu1ха хлѣ1ба. И3 со1чивu259, u3строенаго на ст7uю2 бра1тію2. т•ы1 бра1те не днcь1 похвалz1 
лежа1щихъ на трапе1зѣ260. и3 u3тро и5 на варz1ющаго. и3 на слuжа1щаго бра1та ро4п8щеши. и3 си1мъ 
старѣ1и3шинѣ па1кости твори1ши. и3 w3брz1щешисz моты1лu z4дыи5. Я4кw•  

\Арк. 186 зв.\ 

в патери1цэ пи1сано. є3гда2 z3си2 и3ли2 піе1ши. Бл7гохвали2 б7а. є3гда2 бо видѣ2 w4нъ ста1рець хuлящи< 
бра1шно. моты1лu z3дu1ще. хвалz1щ и< меd z3дu1ща. я4коже бо провидѣ2 тои3 же ста1рець. разли1чнаа2 
бра1шнамъ261 и3 не хu1ли2 келарz2. и3бо2 и3сче€нове1ніе себѣ твори1тъ хuлzи5. а4ще u4бо я4сте и3ли2 піете. все2 

 

254 На берегах Ӱ є3ли1ко. 
255 Діян 12:1-5. 
256 Пс 26:4. 
257 Мт 21:13. 
258 Мт 18:20. 
259 Див. Коментар 21.
260 Див. Коментар 22. 
261 Див. Коментар 23. 
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в8 сла1вu бж7ію2 твори1те262, тер8пи1 же бра1те и3 досажdе1ніе2. претръпѣ1выи2 бw до конца2 сп7се1тсz. а4ще 
бw и3 ключи1ть тиc w3злобле1ну бы1ти. І пришеd нѣкто възвѣстиҴ ти. я4кw o4н сица потаза1 тz 
злѣ2. рци1 же възвѣсти1вшемu ти. а4ще u3кори1 мz, но6 бра1тъ ми єc. и3 достw6 

\Арк. 187\ 

и3нъ є4смь того6. не w3 себѣ же се2 твориҴ. но6 вра1гъ діа1воӥ пwпuстиӥ єc. на се2. да вражdu2 сътвориҴ 
межdu2 на1мъ. гь7 же дӢ прожене1ть лuка1ваго. бра1та• да поми1лuе3тъ263. рече1ши•, я4ко в лице2 ми 
досади2 преd всѣ1ми. не притра1стенъ бu1ди w3 тwұ, чz1до. ни ско4ро поdви1гниc на гн+ѣ1. но6 паd 
пwклони1сz бра1тu до землz2. гл7z, прости1 мz бра1те. и3 и3спра1ви в себэ прегрѣше1ніе2. И3 та1ко 
побѣди1ши всю2 си1лu вра1жію2. а4ще ли потzѕанъ спроти1вишисz сuгu1бо себѣ досади1ши. ты2 ли 
е3си болҗ дв7да цр7z. е3мu1же досажdаше в лице2. е3ди1нъ же t слu1гъ цр7въ не тръпz2 u3кори1зны 
цр7вы. и3 

\Арк. 187 зв.\ 

дu ре?, и3 tи3мu2 главu2 е3го6. почто6 пе1съ мр7твыи5 проклина1єҴ га7 мое3го6 цр7z. но6 что6 дв7дъ к немu 
ре?. q сн7u сарuшь не дѣ1и е3го6 проклина1ти дв7да. да ви1дитъ г7ь смире1ніе моє2. и3 възда1стъ ми 
бл7гаа‘. клz1твы е3го ра1ди264,265. помы1сли чz1до, и3 бо1лша си<. ка1ко гь7 на1шь смири2 себе2. бывъ 
послuшли1въ до см7рти w3ц7ю свое3мu266 досажdа1е3мъ — не преща1ше267. слы1шасz бѣ1съ, и4маши. Пw 
лицӅ2 біе1мъ и3 заu1ша1е3мъ. w3плева1е3мъ не гнѣ1вашесz. но6 и3 w3 распинаю3щи< е3го молz1шеc268 та1ко и3 
наc наu3чи1лъ єc. моли1те бо ре? за врагы2 ва1ша. и3 добро твори1те ненавидz1щимъ ва1съ. 

\Арк. 188\ 

и3 блгcви1те кленu1ющаа2 вы269. довw6лно• ти бu1ди бра1те твоеg крuпод7шіа2 сътворе1ное дѣ1лw. 
тѣ1мже ти пла1катисz подоба1еҴ. да проще1нъ бu1деши. я4ко w3ста1виӥ быӥ е3си. ст7ы1и2 честніи5 
манасты1рь пече1р8скыи5. и3 ст7ы1хъ w3ц7ь а3нто6ніа2 и1 феw3до6сіа2. И3 ст7ы1хъ чернори1зеӨ же с ни1ми. и z1лъ 
сz2 е3си и3гu1менити. u3 ст7о1ю бе€ме1здникu, кw€мы, и3 даміа1на270. но3 нн7э добрѣ е3си съ1твориӥ. 
лишивсz2 таковаго начина1ниа пустw4шнаg. и3 не даӥ е3си плещӅ2 врагu2 свое3мµ2. и3бw2 вра1жіе жела1ніе2 
погuби1тъ тz хотz1ше271. не вѣ1си ли я4ко дре1во чz1сто не напа1z4емw па1че же пресажда1е3мо. 

 

262 Див. Коментар 24. 
263 Див. Коментар 25. 
264 2См 16:5-14. 
265 Див. Коментар 26. 
266 Флп 2:8. 
267 1Пт 2:23. 
268 Порівн.: Лк 23:34. 
269 Лк 6:27-28. 
270 Див. Коментар 27. 
271 Див. Коментар 28. 
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\Арк. 188 зв.\ 

ско4ро и3съхнетъ. и3 ты2 t послuша1ніа2 w4вчz tлuчи1сz. и3 бра1тіи5 свои<. w3ста1вль своє2 мѣ1сто. и3 
въско6рэ хwтzа1ше погы1бнuти таковыи5. w3вча бо пребываz2 в8 стадэ. Невр•енно быва1етъ. а3 
tлuчи1вшее3сz въско6рэ погыба1е3тъ. И3 волкомъ и3зъэ4дено бываеҴ. пdwbбӢше ти пре• рассuди1ти. что6 
рdаѶ въсхотэлъ е3си изыти t ст7аго и3 чтcнаго и3 сп7се1наго того6 мѣ1ста пече1р8скаго. В нем8же ди1вно 
єc всz1комu хотz1щемu сптcи1сz. мню6 бо бра1те я4ко б7ъ сътвори2 се. не тръпz2 гwрдости твоей. 
низ8връже тz я4коже сатанu2. со tстu1пными си1лами, зане въсхw 

\Арк. 189\ 

тѣ1лъ е3си слuжи1ти. ст7му мu1жеви свое#мu2 гн7u. а3 на1шемu1 бра1тu а3рхиманdриту. а3н8ки1динu 
пече1рскомu272. пече1рьскыи2 бw манасты1рь мw1ре е4сть и3 не дръжиҴ в себѣ2 гнила1гw, но и3зме1щеть 
во1нъ273. а3 є• в8писа1л ми е3си доса1дu своӬ. лютэ тебѣ2 погuбилъ е3си дш7ю свою2 вопраша1ю• тz чұи 
хо6щеши спcти1сz, а4ще и3 пw1стникъ е3си, и3ли2 трезви1теӥ w3 все1мъ. и3 ни1щь. и3 бе€сна2 пребыва1z 
досажде1ніа2 и3 не терпz2. не u4зриши спcніа2. но3 раdµю3тсz w3 тебѣ2274 и3гu1менъ и3 всz2 бра1тіа2. и3 мы• 
слышавше я• ко275 w3 тебҗ276 и3 w3 o3брэтеніи5 твое3мъ. я4кw погы1блъ бэ и3 w3 

\Арк. 189зв\ 

брэтеся. попuсти1хъ• и3 еще2 твоей во4ли бы1ти, а3 не и3гu1мени. Въсхотэлъ е3си пакы и3гu1менити, 
u3 ст7го дмитреz2277 а3 не бы2 тебе2 принu1диӥ и3гu1менъ. и3 кн7ѕь и3 а€. и3 се2 u3же и3скuси1лсz е3си. 
разuмѣ1и бра1те я1ко не u3го6дно бг7u твое старѣ1и3шиньство. и3 сегw6 ра1ди дарова1 ти гь7 w3скuдѣ1ніе2 
w4чію2. но3 ты2 ни та1ко съдрwгнu1сz. и3дэже подо6ба рещи2, бл7го мнѣ2 я4ко смири1л мz е3си, да 
наuчю1сz w3правда1ніемъ твоим 278  разuмѣ1хъ 279  тz санолю1бца. не вѣ1рu2е3ши или wка1н8не 
напи1сан8номu. никтw• възметь чти2 w3 себѣ2. но6 звӢн8ныи2 t ба7. а4ще ли а3пcлu не вѣ1 

\Арк. 190\ 

рuе3ши. то2 ни х7у и3ме1ши вѣ1ры. что6 t чл7къ са1нu и4щеши са1мъ. а3 не t б7а. сu1щим же t б7а 
повинu1тиc не хо6щеши. и3 мы1слиши высо4каа2. и• дре1вле таковіи5 съ н7бсъ све1ржени бы1ша. а4зъ бо ре? 
нэсмъ ли досто6и4нъ Ӆ3вѣ1ритисz. таково1му начина1нію2 сана. и3ли2 ху1жьши єcмь чи1мъ и3кwно6ма 
сего2. и3 бра1та спѣ1ю3щӢ. са1мъ не получи1въ жела1ніа2 и мzте1шиc. хо4щеши• чz1стw и3сходи1ти t кѣ1ліа2 

 

272 Див. Коментар 29.
273 Див. Коментар 30. 
274 На берегах дописано: нн7э. 
275 Закреслено в оригіналі. 
276 Дописано на берегах: и3 всі1 u3тэшимсz w4 тебэ. 
277 Див. Коментар 31. 
278 Пс 118:71. 
279 На берегах: «бо». 
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въ кѣ1лію2. и3 тӅ2 сва1живати бра1та съ бра1тwұ. гл7аше неполе1знаа2280. и3ли2 мни1тъ себэ ре? сіа2, и3гу1ме=. 
и3 сіи3 и3коно6мъ. я3ко здѣ2 тw4кмо бг7u u3годити. и1н8дежӤ  

\Арк. 190 зв.\ 

възможно спcти1сz. а3 на1ми что6 неразумэюҴ. Сіа3 діа2вольска2 начина1ніа2. си2 то1щны< тебѣ2 
и3зz1щьства281. а4ще же и3 са1мъ кое прdэспэніе получи1ши. я4ко ста1ти на вы1шнемъ степени2. то2 
не забываа2 смире1ныа2 мdрости. да е3гда2 прилучи4тисz. съступи1ти съ степени2. то2 w3брz1щеши пу1ть 
сво6и смире1ныи5. не впӢде1ши в разли1чныz2 ско1рби 282. пи1шеть• ми кнzгы1ни ростисла1влzа2. 
ВерхӅ2сла1вы283 хотz1щи тz поста1вити є3пкcпwұ. и3ли2 новугороду на а3нто6ніево284 мѣ1сто. и3ли2 
смоле1нску на ла1зарево285 мѣ1сто. и3ли2 ю1рье3ву на а3лексэе3во286 мѣ1стw. 

\Арк. 191\ 

и3 а1ще ми ре? и3 до ¤а7 сребра2 расточи1тъ тебе 2 ра1ди. и3 пwлv̏ка1рпа. и3 р<э ей, дщи2 моӢ а3настасіе. 
дѣ1ло не бл7гоӅ3го6дно хо4щеши твори1ти. нw6 а1ще бы пре1быӥ в манастыри2 неи3схо6дно. съ чcто1ю 
съвэстію2, в послуша1ніи5 и3гумени, и3 всеz2 бра1тіи5, трезвz1сz w3 все1м. ио не то1кмо бы въ ст7льскую3 
w3де1жу w3болче1нъ. но6 вы1шнzго црcтва досто6и3нъ бы1въ. ты• бра1те, є3пкcпъству ли пwхотѣ1лъ 
е3си. добру дѣ1лу хо6щеши. но6 послу1шаи па1вла а3плcа гл7юща к тимwӮю. почеҴ разумѣ1е3ши287. а4ще 
е3си что6 t того2 и3спра1виӥ. каковӅ2 е3пкcпu бы1ти поdбbа1еҴ. 

\Арк. 191 зв.\ 

но6 а1ще бы ты2 бы1лъ досто4и#нъ такова1го са1на. то2 не бы< тебе2 пu1стилъ t себе2. но6 свои4ма рuка1ма 
съпрcтлника тz себѣ2 поста1виӥ288 бы< въ обэ є3пкcпьи5 влади1мерю и3 сu1здалю. яҲ же кнzѕь 
геw4ргіи289 хw2тѣ1лъ. но6 я4зъ е4мu възбрани<, ви1дz твоє малод7шіе. І а1ще мене преслuшае3шисz. 
каковэи ли1бо власти въсхо4щеши и3 е3пкcпьствu. и3ли2 и4гu1меньствu повине1шиc. бduѶ ти клz1тва а3 
не блгcве1ніе2. и3 кто6мu2 не внидеши въ ст7о1е и3 чтcно4е мѣ1сто. в8 не1мже е3си w3стри1глъсz. І а4кы сосdu1 
непотре1бенъ бu1деши. и3 и4зве1рженъ бu1деши во1нъ. и3 пла1катисz и1маши. пw 

 

280 Див. Коментар 32. 
281 Див. Коментар 33. 
282 Див. Коментар 34. 
283 Див. Коментар 35. 
284 Див. Коментар 36. 
285 Див. Коментар 37. 
286 Див. Коментар 38. 
287 Порівн.: 1Тм 3:1-7. Див. Коментар 39. 
288 Див. Коментар 40. 
289 Див. Коментар 41. 
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\Арк. 192\ 

слэжdе мно6го бе€ u3спѣ1ха. не то2бw єc съвърше1ніе2 бра1те є• сла1вимu бы1ти t всѣ1хъ. но6 е1же 
и3спра1вити житіе2 своӤ. и3 чcта себе2 съблюсти2. и3 t того6 бw бра1те пече1рскаго манастырz2. мно6ѕи 
е3пкcпи бы1шӢ поста1влени. я4коже и3 t самого6 ха7 ба7 на1шего. а3пcли въ всю2 вселе1нuю по1слани бы1шӢ. 
та1ко• и3 t самого6 манастырz вели1каго прчcтыа2 е3го6 бг7ом7тре мно6ѕи е3пcкпи поста1влени бы1ша. І 
а1кы свэти1ла свѣ1тлаа2. w3свэти1ша рu1скuю2 зе1млю ст7ы1мъ кр7ще1ніемъ. пе1рвыи2 леw4нтіи 290 
рwсто6въскіи2 е3ппcъ, сщ7н8ном?нкъ. е3гоже бъ7 прwслӢви нетлѣ1ніемъ. СыѶ бcы1 пръ 

\Арк. 192 зв.\ 

выи2 престо6лниҲ. є3го• невѣ1рніи5 мно6го мu1чивше u3би1шӢ, и3 се2 третіи3 гражани1нъ быc ру1сьскаго ми1ра291, 
со wнѣ1ма ва1рzгома292 вэнча1сz t х7а, е3го• ра1ди u3біе1нъ бcы1. и3лариw4на же митрополи1та и3 са1мъ 
че1лъ е3си в житіи2 а3нто6ніа. Я4ко t того2 постриже1нъ бcы1. и3 та1ко сщ7ньства сподо6бленъ293. по 
се1мъ• нико6ла, є3фрѣ1мъ пересла1влю. и3са1іа2, росто6ву. Ге1рманъ, новu2городu2. стефа1нъ вълdwѶмерю. 
ни1фонтъ новuгородu2, ма1ринъ ю1рье4вu, мина по1лотьскu, ни1кола, тмu2торwка1ню. феwҲти1стъ, 
черни1говu. лавре1н8тэи3, тu1ровu. Лу 

\Арк. 193\ 

ка2, бэлu2гра1дu. є3фрѣ1мъ сu1здалю294. І а4ще хо6щеши всz2 увѣдати, пwчти2 лѣ1тwписца ста1раго. 
ростw6в8скаго295. єc бо всѣ1хъ боліи5. л7. а3 є• потw4мъ и3 до нcа1 грѣ1шны<. мню6 бли€. н7. разuмэи3 
бра1те. коли1ка сла1ва и3 чтcь манастырz2 того2. и3 стыдѣ1всz пока1йсz. И3 и3зво6ли си ти1хое, и3 
немzте1жное житіе2. к немu1же гь7 призва1л тz єc. а€бы< ра1дъ w3ста1вилъ свою2 є3ппcью2, и3 рабо4талъ, 
и3гu1менu. не вѣ1си2 каz2 ве1щь w3бдержи1т мz. и3 кто6 не вѣ1сть мене2 грэшнаg е3ппcа си1мана. и3 сеz2 
собо6рныа2 цр7кви красоты2 вwлоди1р8скіа (sic!). и3 дрuгы1z сu1здаӥскыа2 цр7кви.  

\Арк. 193 зв.\ 

ю1же са1мъ създа296. коли1ко и3мѣ1ста городо6въ и3 се1лъ, и3 десzти1нu събира1ють по всеи земли2 то1и3. 
и3 тѣ1мъ всѣ1мъ владѣ1е3тъ на1ша ху1дость. съ вѣ1ст8 гь7, гл7ю тебҗ. Я4ко всю2 сію слӢвu и3 чтcь. 
я4ко ка1лъ, в8мэнилъ бы<. І а1ще бы ми сметіеұ валz1тиc в8 печер8скоұ манастыри2. и3 попира1е3мu бы1ти 
чл7кы. и1ли2 е3ди1номu бы1ти t u3бо1гы< преd враты6 чтcныа2 тоz2 ла1вры. и3 сътвори1тиc проси1телю. то2 

 

290 Див. Коментар 42. 
291 Див. Коментар 43. 
292 Див. Коментар 44. 
293 Див. Коментар 45. 
294 Див. Коментар 46. 
295 Див. Коментар 47. 
296 Див. Коментар 48. 
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лu1чьши бы ми време1нныz2 сеz2 чтcи2. е3ди1нъ дн7ь в8 домu2 бж7іа2 мт7ре, па1че ты1сzщь лѣ1тъ. и3 в8 
не1м же и3зво6лилъ бы< пребыва1ти па1чь. нежели жити ми в се1л<э грѣ1шничи<, въ вэкы, а3ми1нь: 

 

Збірник XV—XVI ст.297 

\Арк. 256 зв.\ 

Сло+ ст7го Симона Печерскоg манастырz. Гиc блгcви 
БраҴ седz2 в безмолвии3. въстzгни свои3 умъ рsи к собэ. Чл7вче не єси ли мира лишилъ спсния3 
и3ща. а3 не дховная3 себэ дэє3ши, то почьта є3си в чернци є3си шолъ. и3мz носиши череческое3. не 
и3збавzҴ  

\Арк. 257\ 

тебz муки черныи3 порты298. се вижь яҲ хвалимъ єc t кнz€. и t вс<э боя3ръ єg и t дрug свои3хъ. 
гл7ть бо бл•нъ є3сть чернець. и3же не любиҴ мира. ни жадаеҴ славы є3го. уже бо не печетсz земнымі 
но с нбcными299. ты же не чернечекыи3 брате живеши. а3 жаль ми и3 срамота ми w табэ велми 
єc. кормz ще и3 ны внидuҴ во цртcта небесное3. тє покой wбрzщuҴ. мы же горка мuчимы 
възопие3мъ. и кто тz помилuеҴ а3 самъ сz є3си погuбиӥ. самовоӥємъ своиұ. 

Патерик Йосифа Тризни300 

\Арк 109 зв.\ 

Посла1ние смирѣ1ннаго епкcпа Симона, Владиме>скаго і Суждал8скаго 

к полика1рпу, чернwри1зъцу Печеръскому. 
ра1те сz1ди в бе€молвиі собери си2 ум сво1и, и рцы2 к себѣ, u5 убо1гиі иноче, нѣси ли ми1ра 
остави1лъ, и по плоти родите1ль гдcа ра1ди. аще же здэ пришеd на сп7сение, а не дх7овная 
твориши, и что ради в че>не1ческое имя облъкльсz єси301, и не и€бавzҴ тебє муки черныя 
ри1ѕы. Се же вѣждь яко бл7жимъ еси здѣ t кнz€и t болz>, и t всѣхъ друго+ свои<. гл7юҴ 
бо бл7женъ єcть яко во€ненави1дѣ мира сего и славы сеz, и к тому не печеҴсz ѕемны1ми, 

 

297 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 768 (1201). Исх. ХV или нач. ХVІ в., в четверть, 
354 л. 
298 Див. Коментар 19. 
299 Див. Коментар 20. 
300 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
301 Див. Коментар 19. 
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но небе1сны< жєлае302 ты же не чернечески живе1ши, велика срамота оӣдержит мя тебе ра1ди. аще 
же блажа1щиі наc ѕдэ преdваряюҴ ны во црcствиі нбcнѣұ и тиі в поко8 обрzщӅҴсz. мы• го1рко мµ1чими 
воѕопиємъ, и кто2 поми1луєҴ тz самому себе погуб1ившу. воспрzни брате и попецыc мы1слено о 
своеі дш7и работа8 Гдcви со1 страхомъ, и со всякою смиренною мӅрdостію. Да не303 днеc кро1тококъ 
(sic!) и Ӆ4тро z> и ѕоӥ, вма1лѣ молча1ние, и паки ропта1ние на игумена, и на того служеӣники. 
Не бµ1ди лживъ виною тэле1сною. Собора цр7ковнаго не tлуча1ися. яко• бо дод•ь растить сѣмя, 
тако и цр7ковь влечеҴ дш7у на добрu дѣ1тели. Все бо ели1ко сотвориши в келиі ничто1 же сӅҴ. аще 
pаӥты> чтеши, или2 обанадесzҴ pаӥма пое1ши. то ни єди1ному уподобиҴсz  

\Арк. 266 зв.\ 

Гдcи помилӅ8 соборному. o семь брате раѕумѣи, яко верхо1вныи апcлу петръ. Самь цр7ковь сы1и 
бг7а жива, и егда2 я1ть быcть t ирода и всажень въ теұницу, не t цр7кви ли быва1ющия мл7твы. 
и€бавиша єg t рукµ и4родову304. И дв7дь бо молиться гл7я: єди1наго прошу µ4 гдcа, того вѕыщу, 
да живµ в дому Гдcни. вся дни2 живота моего, да уѕрю Красотµ Гдcню и посѣщу цр7кво+ ст7ую 
его305. Самъ бо Гд7ь рече. до1мъ мо8 до1мь мл7твы нарече1тся306. идѣже бо рече два или три 
собрани во имя мое, ту есмь посреди и<307. аще ли• толикъ соборъ, болиі ста братиі собероҴся. 
Толико паче вѣру яко ту еcть б7гъ нш7ъ, и того бж7ественнаго огня т<ѣ обdѣ сотворя1етсz, 
его же а€желаю единыя крупи1цы, паче в сего сущаго, и• предо мною обѣда. Свидэтеӥ ми єсть 
o тоұ Гдcь, яко ничему же бы причастиӥсz инұоӧ брашну, ра€вѣ укрӅ1ха хлѣба и сочиву308 
утcроеного на св7тую ту бра1тию. ты• брате не днеc похваляz лежа1щи< на трапе1ѕѣ309, и утро на 
варя1щаго, и на служащаго брата ропщеши, и симъ старѣишинѣ пакоcть твориши, и обрzщешиc 
моты1лу яды1и, яко• во oтечницѣ пи1сано. Егда2 бо видѣ о= ста1реӨ ра€личная бра1шномъ310. Ты• 
егда2 я1си. или пиеши, 

\Арк. 267\ 

бл7гохвали Бг7а. Ибо и€чезнове1ние себѣ твориҴ хулz8. по апcлу, аще убо ясте, или пи1ете. все во 
славу Бж7ию твори1те311. Те>пи же брате и доса•дение, претерпѣвыи бо до конца то8 сп7сется, 
таковыи бо бе€ труда сп7сеться. аще бо и ключиҴ ти сz о€лоблену бҴыѶ, и пришеd нѣкто во€вѣстиҴ 

 

302 Див. Коментар 20. 
303 В оригіналі — над рядком. 
304 Діян 12:1-5. 
305 Пс 26:4. 
306 Мт 21:13. 
307 Мт 18:20. 
308 Див. Коментар 21.
309 Див. Коментар 22. 
310 Див. Коментар 23. 
311 Див. Коментар 24. 
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ти, яко онъ сице потzѕа1 тz ѕлѣ. рцы же во€вѣстившұеӧ ти аще укори мz но браҴ ми єcть, и 
достои= єсмь того, не о себѣ же твориҴ, но враg диявоӥ пустиӥ єcть его на се, да вражду сотвориҴ 
между нами, гдcь же да проженеҴ лукаваго, брата• да помилуетъ312. речеши же яко в лице ми 
досади пред всѣми. Неско>бенъ о томъ буди, чадо, ни скоро поdвигниc на гнѣвъ. Но паd поклониc 
брату до ѕемли, гл7z, прости мя брате. И исправи в сєбѣ прегрѣшение. и тако побѣдиши всю 
силу вра1жию. аще ли потz1ѕанъ сопроти1вишиc. сугубо сєбѣ досади1ши. Ты1 ли еси болши дв7да 
цр7я. Ем•у Семеи313 в лице и доса•дашє. Еди= же t слgу цр7евы<, не терпя укори€ны цр7вы, Иду, 
рече, tиму главу єго2, по что пеc мертвыи проклинаеҴ Гдcа моего цр7я. но что дв7дъ к нему 
рече, o сну Сарушъ, не дѣи его проклинати дв7да да видиҴ Гдcь смирение мое, i во€дасть ми 
бл7гая клятвы его ради314,315. поұысли чадо и болши сихъ, како Гдcь наө смири себе. бы+ послушли+ 
до сме>ти своему оц7у316. доса•даемъ не преща1ще317. Слышася бcѣ има1ши, по лицу биеұ и 
зауша1емъ, и оплева1емъ не гнѣвашеc. Но и o3 распинающи< єго моляшеc 318, 

\Арк. 267 зв.\ 

Тако и наc научиӥ єcть. моли1те бо рече за враги ва1ша и добро твори1те ненави1дящимъ ваc, и 
блcглови1те кленущиz вы319. Довоӥно же ти будиҴ брате твоего круподущия, сотворе1нное дѣло. 
тѣм же ти пла1катиc подобаеҴ, яко оставиӥ бы еси ст7ы8 чcтныи мнcтрь пече>скиі, ст7ы< оц7ь анто1ния 
и феодо1сиz Печерски<, и св7ты< чернори1зецъ, и• с ними, и яӥсz еси игуменити у ст7ую бем€ѣзднику 
ко€мы и дамия1на320. Но нн7ѣ доӣрѣ еси сотвориӥ, лишився таковаго начина1ния пусто1шнаго, и 
не даӥ плещу врагу своему, ибо вражие желание погубити тz хотяше. Не вѣси ли яко древо 
часто не напояемо паче же пресажаемо скоро иcсо1хнеть321, и ты t послушаниz оч7а tлучиc, и 
братиіи свои< оставлъ свое мѣсто вскорѣ хотяше погибнути322 таковы1и. oвча бо пребывая в 
стадѣ невр•едено быва1еть, а tлучившееся вскорѣ погиба1еть. i воӥкомъ и€эдена быва1еть. подоба1ше 
бо ти прежде ра€судити что ради восхотѣӥ єси иѕы1ти, t ст7аго и чеcтнаго и сп7сеннаго того 
мѣста печерскаго, в неұ же дивно єcть всякому хотя1щему спастиc. мню брате яко б7гъ сотвори 
се2, не те>пя гордости твоеz ни€ве>жетя яко• пре• сатанµ со tступными силами ѕане не восхотѣль 

 

312 Див. Коментар 25. 
313 Написано над кількома закресленими літерами. 
314 2См 16:5-14. 
315 Див. Коментар 26. 
316 Флп 2:8. 
317 1 Пт 2:23. 
318 Порівн.: Лк 23:34. 
319 Лк 6:27-28. 
320 Див. Коментар 27. 
321 Див. Коментар 28. 
322 Лк 6:27-28.
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єси служҴиѶ ст7у мµ1жµ своұеӧ гд7ну а нш7емµ брату, архимандриту аки=динµ печерскому323. Пече>скиі 
бо мнcтрь море єcсть, и не де>жиҴ в себѣ гнилаго но и€мещеҴ в=о8324 а є• вписаӥ ми  

\Арк. 268\ 

єси2 досdаӧ свою, лю1тѣ тебѣ, погубиӥ єси дш7у свою. вопроша1ю т•z чи1мь хо1щеши спастиc, аще и 
по1сҴникъ еси2 или тре€витеӥ о всем, и ни4щъ и бе€ сна пребывая, а досажения не те>пz, не Ӆр€иши 
спасе1ния. Но рdаӧєтся о тебѣ нн7ѣ игумень i вся бра1тия, и мы же слышавше яже о тебѣ всэ 
утѣшахомься, o wбрѣтениі твоє1мь, яко погиблъ бѣ и обрѣтеся. попусти< же и еще твое8 
воли бҴыѶ, а не игӅ1менити (sic!). восхотѣӥ єси па1ки игӅ1менити у ст7аго дими1триz325 а не бэ 
принµ1ди кнz€и а€, и се яко искусиӥ еси, раѕµмѣ8 брате zко неугоdно бг7µ твое старѣиши=ство, и 
сего ради даровҴаѶ гд7ь oскудѣние очию, но ты никако содрогнµ1ся. Идѣже бо подоба рещи бл7го 
мнѣ яко смириӥ мя еси, да научю1сz оправданиеұ твоимъ326. раѕумѣх бо тя, санолюӣца, и 
славы ищеши t чл7къ а не t Бг7а. Не вѣруеши ли ми327 окая=нє напи1санномµ, никто1 же во€меҴ 
чтcи о себѣ, но зва1нны8 t бг7а328. А1ще ли апcлу не вѣруеши, то ни хcу имеши вѣры. что t 
чл7кь сана ищеши, а не t бг7а сущиұ же t бг7а не хо1щеши повинутиc, и мыcлиші высокая, и• 
древле таковиі с нб7есъ све>жени быша. а€бо рече нcѣмь ли достои= увѣритиc, таковому начина1нию 
сана, или хуждьши есмъ иконома сего2, или его брата спѣюща, самь не получивъ жела1ния, 
мяте1шиc. Хощеши часто и€ходҴи8 t кэлиі, и сважа1ти бра1та ѕ братоұ гл7я неполе€ная329, Или 
мниҴ себѣ рече2 сия2 игӅ1менъ  

\Арк. 268 зв.\ 

и сиі иконо1мь, яко ѕдэ то1чию бг7у угоди1ти, и и=дэже нево€можно спасти1ся, а на1ми что мы 
не ра€мӧѣюҴ, сия дияволская начина1ния, сиі тощна тебѣ изяөства330. Аще же и са1мъ ко1е 
преdспѣаніе получиши. яко стати ти на вы1шнѣмъ степени, то2 не ѕабыва8 смиренныя мӅрdости. 
Да егда прилучиҴтися ступи1ти степе1ни. то оӣрящеши путь сво8 смире1нны8, и не впадеши в 
ра€ли1чныя ско>би331. ПішеҴ же ми кн7ги1ни роѕтиславля. ве>хослава332, хотящу ти поставҴиѶ єпcкпоұ 
или новµгрdаӧ на Анто1ниево333 мѣсто, или смоленску, на Ла1зарево334 мѣсто или юе>ву, на 

 

323 Див. Коментар 29. 
324 Див. Коментар 30. 
325 Див. Коментар 31. 
326 Пс 118:71. 
327 Закреслено в оригіналі. 
328 Євр 5:4. 
329 Див. Коментар 32. 
330 Див. Коментар 33. 
331 Див. Коментар 34. 
332 Див. Коментар 35. 
333 Див. Коментар 36. 
334 Див. Коментар 37. 



 

 

166 
 

алеxѣево335 мѣсто. и аще ми рече2, и до ¤а7 сребра расточити тебе ра1ди и поликарпа, и рѣхъ еи 
дщи моя Настасие не бг7оугоdно хощеши сътвори1ти, но а4ще бы пре1был в мнcтри неиcхоdно, съ 
чтcою совѣстию в послуша1ниі игумени и всеz2 бра1тиі, тре€вzся o все1мъ, то не токмо во 
ст7ильскую о3де•ду обоӥче= но i вышняго црcства досто1инъ бы быӥ. Ты же, брате, епcкопъству ли 
похотѣӥ еси, доӣру дѣлу хощеши, но послӅ1ша8 павла, глаголюща къ тимоfѣю, и почеҴ 
раѕумѣвши336, аще еси2 что t того исправиӥ, каковµ єпcкпу подабаеҴ быти. то аще бы ты быӥ 
достоинъ таковаg сана, то не бы< тебе пустиӥ t себе, но своима рука1ма сопрcтолника337 себѣ 
поставиӥ бы<, 

\Арк. 269\ 

во Ҽбѣ епиcиі, влади1мирю и суд•алю. яко• кня€ Гео>гиі338 хотѣӥ, но а€ему во€бранихъ, вэдя твое 
малодушие. І аще мене преслушаешисz, каковѣі любо власти восхощеши, или епкcпству иӥи 
ігуменъству повине1шися, буди ти кляҴва, и не бл7гослове1ние, и к тому не внидеши во ст7ое и 
чтcное мѣсто в нем же еси обрѣӥся, яко сосӅd непотребенъ бӅ1деши. и€верженъ будеши во=, и 
плакатиc и4маши послѣжде много бе€ успѣха. Не то бо єcть сове>шение брате є• славиму бҴыѶ t 
всѣх. но є• исправҴиѶ житие свое, и чтcа себе соблюсти. t тоg брате печерскаго мнcтря прcчтыя 
бг7омт7ре мноѕи єпcкпи поста1влени быша, яко• и t самого Ха7 Бг7а на1шего, ап7ли во всю вселе1нную 
послани бы1ша. И яко свѣтила свѣтлаz освѣтиша всю рӅ1скую ст7ымъ кр7ще1ниеұ. первы8 Леонтеі339 
епcкпъ ростовскіи, вели1киі ст7ль єго• бг7ъ просла1ви нетлѣниеұ, и се быcть пе>выи престоӥникъ, єго• 
невѣрниі много мучивше убиша, и се третиі гра•дани1нъ быcсть рускаg ми1ра340, со wнѣма 
варягома341 вѣнчася t хcа, его• ради пострада. Илариона• митрополита, и самъ чеӥ еси въ житиі 
ст7ого анто1ния, яко t того постриженъ бысть, и тако св7щенства сподобленъ342. посем же 
николае, и єфрем переzславлю, иса1иz ростову. Герма= новуграdу. 

\Арк. 269 зв.\ 

Стефанъ влади1меру. Ниf=тъ новуграdу. Мар=и8 ю>еву. Ми1на полотску. Никола тмӅ2тороканъ. 
Fеоктистъ че>нигову. Лавренте8 турову. Лука бѣлугрdаӧ. Еfрѣмъ сӅ•далю343. И3 аще хошеши 
в8ся увѣдҴаѶ, почти лѣтописца2 старого ростовского344, єcть бо всѣх болиі л7а z• потомъ и до 

 

335 Див. Коментар 38. 
336 Порівн.: 1Тм 3:1-7. Див. Коментар 39. 
337 Див. Коментар 40. 
338 Див. Коментар 41. 
339 Див. Коментар 42. 
340 Див. Коментар 43. 
341 Див. Коментар 44. 
342 Див. Коментар 45. 
343 Див. Коментар 46. 
344 Див. Коментар 47. 
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наc грѣшны< мню бли€ н7 раѕумѣ иже брате, колика слава и чcть мнcтря того, и поcтыдѣвся и 
пока8ся, и и€во1ли си, тихое и бе€мятежное житие к немµ• Гдcь при€ваӥ тя єcтъ. а€ бы раd оставиӥ 
свою єпкcпию, и работаӥ игумену в томъ ст7омъ пече1рскомъ мнcтри, и се же г7лҴюѶ брате, не самъ 
себе величая но тебѣ во€вѣщая. ст7льства нш7еg влаcть, сам вѣси кто вѣсть мене грѣшнаго 
епиcпа Симона, сея собо1рныя цр7кве красоты2 владими>ския, и рdӅгиz суд•альския цр7кве, ю• самъ 
со€дахъ345, колико имѣета градо+ и сеӥ, и десятину собираюҴ по все8 ѕемли то8, и тѣмъ всѣмъ 
владѣетъ нш7а хӅ1дость. И сия вся бы< оставиӥ, но вѣси какова велия ве1щь духовная о ӣде>жиҴ 
мz, и молюсz Гдcеви да подаcтъ ми бл7го время на управле1ние, и свcѣҴ та8ная Гдcь истинно 
гл7ю ти, яко всю сию славу и честь воскорѣ яко каӥ вмѣниӥ бы<. и аще бы ми ся сметемь 
помете1нµ бы1ти в пече>скоұ мнcтри, и попира1ему члки или единұоӧ бҴыѶ t убоги< преd враты чтcныя 
тоя 

\Арк. 270\ 

Лавры, и сотворитися проси1телю, то лучши бы ми временныя сеz чести, єди1нъ день вдому 
Бж7ия мт7ре, паче тысяща лѣть, і в немь изволи< бы пребыва1ти, паче нежели жилҴиѶ в сел<ѣ 
грѣшничи<. воистинну гл7ю ти брате полика>пе, гдѣ слыша< си< дивнѣйши< бывши< в8 томъ ст7омь 
мнcтри печерскомъ чюдеc. Что ли бл7женнѣиши си< oц7евъ, иже в конца вселенныя просия1вше, 
подобно лучаұ солнечныұ, o ни< же достовѣрно повѣдаю ти настоящиұ писа1ниемъ. К сим же иже 
к тебѣ реченнымъ, И се ти брате скажю, что ради мое тщание і вѣра ко ст7ому анто1нию и 
феодо1сию. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.346 

\Арк. 267\ 

Посланїе прпdбнаго tца нш\его СiмонӢ е3п cкопа Влади1мерскаg и3 Сужdалскаg 

къ Бlжeнному Полvкaрпу 
Чернори1зцu Печeрскомu, не u5 сyщемu Ґрхімaндритu. И#справлeнное в п0лзu всѣ1мъ 

И#ночествyющимъ, в8 немъ же накaзuетъ воспоминaz нёкіихъ, найпaче послёди бhвши<, 
ст\hхъ Бlжeнны< Чернори1зцев8 Печeрски<: и4хъ же жи1тіz въ трjтiй сей чaсти пол0жена сuть. 

 

345 Див. Коментар 48. 
346 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
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рaте, сэдz2 в8 безм0л8віи, събери2 свой п0мысл 8347, и3 рци к8 себҗ: њ u3б0гій И#ноче нёси ли 
мjра њстaвилъ, и3 по пл0ти роди1телей, Г№ рaди ? И# се здэ пришеd на спcніе, не дх \овнаz 
тв0риши. Чесо2 рaди в8 Чернeческое и3мz2 wблeксz є3си2 ? Не и3збaвzтъ тz мyки чeрныz ри1зы. 
Бlжи1м є3си2 здэ t Кнsзь и3 t Болsръ, нет0кмо t дрyгwвъ свои1хъ. Гл \ю1тъ бw: 

бл\жeнъ є3стъ, ћкw возненавидҗ мjра сегw2 и3 слaвu и3 прeлесть є3гw2, и3 к томu2 непечeтсz 
земними, но Нбcныхъ желaет8: тh же не Чернeчески живeши. Вели1ка срамота2 пости1гнетъ насъ, 
ѓще бл \жaщіи насъ здэ, пред8 варzg ны въ Цrтвіи Нбcномъ: и3 тhи въ пок0и њбрsщuтсz, мh 
же г0рко мyчими возопjемъ, но кто помл \uет8 насъ, самhхъ себе2 погuби1вшихъ ? Си1це 
помышлsz њ себҗ. Воспрzни2 брaте б0дренно, и3 попеци1сz прилёжно њ дш \җ своeй348. Работай 
ГDеви съ страхом, и3 съ всякою смиренною мyдростію. Не бuди ѓки тр0сть вётромъ колёблема, 
десь кр0тоҲ 7 и3 бл \гъ, ќтро же жест0къ и3 зоӥ: въ мaлэ молчaніе, и3 ѓбіе роптaніе на И$гyмена. и3 
на братію привносz2: Не бuди лжи+. Вины2 рaди дёла коeго, соб0ра ЦRковнаg не tлuчaйсz. И$бw 
ћкw дождъ расти1тъ сёмz, тaкw и3 ЦRковъ влечeтъ дш \u на добродётели: Ели1ко бw 
тв0риши в8 кeліи, ѓще pалтhръ чтeши, и4ли њбанaдесzҴ pалмы2 поeши, все то ни є3ди1номu 
Г} пом\лuй ўподоби1тсz соб0рномu. Помzни2 њ сeмъ, ћкw  

Арк. 267 зв.  

и3 Верх0вный въ Ѓпcтолех8 Петръ,349 самъ соб0ю ЦRкви БGа жи1ва бэ: њбaче є3гд4а2 ћтъ бысть 
t И$рода, и3 въсажденъ в8 темни1цu, не соб0рныz ли мл \твы ЦRк0вныӢ и3збaвиша є3гw2 t рyкu 
И#родu ?350 Њ семъ и3 Дв7дъ мл \итъсz гл \z2: Е#ди1но проси1хъ t ГDа то взhщu, є4же жи1ти ми 
в8 домu2 ГDни всz дни живота2 моeгw, зрёти ми красоты2 Гн7z, и3 посэщaти ЦRковъ ст \yю 
є3гw2351. Њ сeмъ и3 самъ Гд7ь рече2: И$дёже два и4ли три събрaни въ И#мz2 мое2, тaмw є4смъ 
посрeдэ и3хъ352. Аще ќбw в8 соб0рэ дв0ю и3ли трjехъ, то к0л8ми паче и3дёже толи1къ соб0ръ, в 
нема же б0лій ста брaтіи собирaетсz, тy є3стъ БGъ нш \ъ послuшazй призывaющихъ є3гw2: ћкw 
же в8 Печeрском8 ст \0мъ Монастырҗ. И#дёже t ЦRк0внагw nгнz2, сотворsетсz и3 блcвeнныѶ 
и3хъ њбёдъ: њ нeм8 же свэди1тель ми є3ст8 Бъ7, ћкw ѓзъ грёшныѶ Сjмонъ Епcкопъ сый, 
ник0емu же и4номu причасти1лсz бы< брaшнu, рaзвэ ўкрyха хлёба и3 с0чива, u6строeннагw на 

 

347 На берегах: Ефреұ сӥ ДІ7 дост0итъ iноку наказоватѶ себӤ. Див. Коментар 19. 

348 На берегах: Ефр сӥ КЗ\ достоиҴ поdвизатiсz непе1стро. Див. Коментар 33. 

349 На берегах: В& Ко>, Ѕ&. (2Кор 6:16). 

350 На берегах: Дэz=: ВI\. (Дiї 12:1-11). 

351 На берегах: Pаӥ: КЅ\. (Пс 26:4). 

352 На берегах: Маf7: ИI\. (Мт 18:20). 
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ст\yю тu брaтію. Тёмъ же и3 ты2 брaте на трaпезэ преdложeннаz353, да не днесь похвалsеши, 
ќтро же на варsщаg и3 пекyщагw брaта пор0пщеши, симъ бw старэйшинҗ пaкость сотв0риши: 
и3 въмэненъ бyдеши съ џнэми, и4же р0пщuще на предложeнное брашно, мотыла2 ћсти 
kвлsхuсz, ћкw же въ Wтeчницэ пи1сано є3стъ, њ є3ди1номъ стaрци Прозорли1вомъ: и4же t 
тог0жде предложeніz разли1чіе брaшенъ провидҗ. хвалsщи< бw при трaпезэ Б†, ви1дэ медъ 
я6дyщихъ: хuлsщи< же предложeннаz и3 р0пщuщи<, ви1дэ мотыла2 kдyщих8354. Понeже ќбw 
хuлsй и3щезновeніе себҗ тв0ритъ: ты є3гда2 kси2, и4ли пjеши, всегда2 њ всемъ блгdри2 БGа355, 
повинuzсz Ѓпcтолскомu речeнію: Ґще ќбw kсте2, ѓще ли пjете, ѓще ли и4но что тв0рите, всz 
въ слaвu Б9iю творёте356. Терпи1 же брaте и3 досаждeніе357, Претерпэвый бw до конца2, [рече2 
ГDь]358 той сп\сeтсz: сп\сeтъжесz и3 безъ трyда так0вый. Тёмъ же ѓще и3 клю1читътисz 
њклеветaннu бhти t коегw2359, и3 пришeдъ дрyгій во€вэстиҴ ти, ћкw џнъ братъ злэ гл \а њ 
тебҗ. Ты рци возвэсти1вшемu: 

\Арк. 268\360 

Ґще и3 ўкори1 мz, но братъ ми є3стъ, и3 дост0инъ є3смъ тогw2: ни1же њ себэ тв0ритъ w4нъ, но 
врагъ діaволъ поuсти1лъ єҵ \ є3гw2 на се2, да врaждu пол0жит8 междu нaма. Гд7ь же да проженeтъ 
лuкaвагw, брaта же да помл \uетъ. 

Речeши же, ћкw и4нъ предъ всёми досаждaетъ в8 лице2: неск0рбе= бyди и3 њ т0м8, ниже ск0ро 
подвигии1сz на гнэ+ 7, но падъ поклони1сz брaтu до землэ, глz2: прости1 мz брaте, ћкw 
њскорби< мz. Прегрэшeніе же свое2 є4же досaды достоино бэ, tт0лэ и3спрaви, и3 тaко побэди1ши 
всю си1лu врaжію. Ґще бw досади1вшемu ти сопроти1вишисz, сuгyбw самъ себэ досади1ши: пeрвое 
внимaz, ћкw досади1вшемu нестерпёлъ є3си2: вт0рее, ћкw безстyдно сам8 брaтu досади1лъ є3си2. 
Тh ли є3си2 б0лшiѶ Дв7да ЦRz2 ? є3мuже досаждaше въ8 лице2 преd всёми Семeй361, проклинaz є3гw2 
и3 кaменіемъ меща2 на=, ћкw и6 слuгaмъ ЦRевыұ не терпёти ўкори1зны тоz2, t ни1хъ же є3ди1нъ 
рече2: почто2 проклинлеҴ пес8 сей мр\твыѶ ГDи1на моеg ЦRz2 ? и3дu2 и3 tи3мu2 главu2 є3мu2. но что Дв7дъ 
tвэща2 ? Њстaвите є3гw2 проклинaти мz, ћкw рече2 є3мu2 ГDь. Нeгли ўви1дитъ мz ГDе въ 

 

353 На берегах: Дост0иҴ ИнокӅ не роптaтѶ на трaпезѶ. 
354 На берегах: Пат СкvҴ сло+ КЕ\. Див. Коментар 23. 

355 На берегах: Ефреұ сӥ I&. Див. Коментарі 23, 24. 

356 На берегах: А& Ко>, I&. Див. Коментар 24. 

357 На берегах: Дост0иҴ терпэтѶ. 
358 На берегах: Маf7, I&.22 (Мт 10:22). 

359 На берегах: Е5фреұ сӥ ЛВ\. Див. Коментар 25.

360 У деяких екземплярах видання пагінація на цій сторінці відсутня. 
361 На берегах: Е& Царҵ \ ЅI\. (2См 16:5-14). Див. Коментар 26. 



 

 

170 
 

смирeніи моеұ, и3 во€врати1тъ ми бл \гaz, въ проклина1ніz сегw2 мёсто. Помhсли и3 б0лша сихъ, 
кaко самъ ЦRъ ЦRемъ, и3 ГDь ГDемъ, Ї© Х©, (и4же грэха не сотвори2, ни њбрэтeсz леҵ \ въ 
ўстёхъ є3гw2,) смири2 себе2, бывъ послuшли1въ дaже до см \рти своeмu tц7u, ћкw ўкарsемъ, 
проти1вu неuкарsше: стражда2, не прещaше: слhша бёса и4маҴ и3 неи3сто+ є3стъ, ничес0же 
tвэщевaше: заuшaемъ и њплевaемъ, лица2 неtвращaше362: но ниже с®ца ѓки гнёваzсz, пaче 
же мл \sшесz w распинaющихъ є3гw2, гл \z2363: T§е, tпuсти2 и3м8, не вёдzтъ бw что творzтъ. 
Сe же сотвори2, намъ њстaвл8 є3стъ: Люби1те (рече2) враги2 вaша, добро2твори1те ненавидsщиұ ваc, 
блcви1те кленyщіz вы, и3 мл\и1тесz за творsщи< вамъ њби1дu364. Ни1же тsжеса сіz зaповэдь 
є3гw2 єҵ \, и4стинно грzдyщимъ понeмъ, t ни< же сый Пavелъ ст\hй и3сповэда2365: Укарsемы 
блcвлsемъ, гони1ми терпиұ, хuли1 ми мл \имъсz. 

\Арк. 268 зв.\ 

Дов0лно же ти бyди брaте, пребывaти в8 послuшaніи на є3ди1номъ мёстэ366, ћкw же ГDь 
заповэда2, рекъ: непреходи1те и3з д0мu в8 д0мъ. Вёси ћкw древо чaсто пресаждaемое, 
мнHгажды и3зсыхaетъ: и3 nвча2 блuдsщее t стaда къ стaдu, в0лкоұ похищeннw бывaет8: 
тaкожdе бо и3 тебэ слyчитсz, ѓще њстави1ши св0й Монастhръ. Гlю1 же здэ найпaче, њ 
Печeрскомъ ст\0мъ монастыри2. в нeм8 же всsкомu хотsщемu. Ўд0бъ є4стъ сп \стисz. Печeрскій 
бо Монастhръ. [по под0бію своeмu] Нб7о є4стъ367, и3з нег0же и4же и3спадeтъ, нехотsй жи1ти в8 
послuшaніи, сатанэ г0рдомu ўподобитсz. Печeрскій монасты> пaки М0ре єҵ \, и3з нег0же є4же 
и€мeщется, бе€животно и гни1лw покaжется. Да не tлyчитъ ўбw тебе t тогw2 ст\агw 
Монастыра2 ниє3дина2 досaда. Вопрошaю бо тя2: чим8 х0щеши сп \сти1сz ? Ґще и3 постникъ є3си2, 
и3трезви1тель во всeм8, и3 ни1щъ, и3 безъ сна2 пребывaz: nбaче досажdеніа нетерпz2, неyзриши сп \сeніz. 
Разuмёй к8 семu2 брaте. Ћкw неuг0днw ти є4стъ, взыскyющемu спcніz, взыскaтѶ 
старёйшинства368. Но пaче њ смирeніи дост0иҴ ти блгdри1ти БGа вhнu, гл \z2: Блcго мнэ ћкw 
смири1л8 мz є3си2, да наuчyсz nправдaніемъ твои1мъ369. и3 тaкw м0щнw ти бyдет8 рещи2 и3 се: 
Смири<сz и3 сп \сe мz370. Вёрuеши ли напи1са=номu: Никт0же самъ себэ пріемлетъ чcть, но 

 

362 На берегах: ИсаѶ НГ\. ФилипӦ В. А& Петр В&. Iw6 I&.(Iс 53:7-11; Флп 2:6-9; 1Пт 2:21-25). 

363 На берегах: ЛуҲ 7 КЅ.(Лк 22:63-65). 

364 На берегах: ЛуҲ 7 Ѕ&.(Лк 6:35). 

365 На берегах: А& Кo> Д&.(1Кор 4:12-13). 

366 На берегах: ДостоиҴ i4нокӅ не tлӅчатисz монастырӢ. 
367 На берегах: Пече>скій монасты> нб7о еҵ i3 морӤ гл7еҴ сg1мо= ст7ыѶ. 
368 На берегах: достоиҴ не в8зыскати старѣѶши=ства.
369 На берегах: Pаӥ: РИ7І (Пс 118:75-78). 
370 На берегах: Pаӥ: РД7І (Пс 114:5).
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звaнный t БGа371. Не взыщи2 ќбw чeсти t чл \вкъ, но пaче t Б№: звaнныұ же t негw2 
повини1сz, всsкw дост0йнuю тёмъ воздаz2 чcть. и3 не мhсли выс0каz, понeже так0выи дрeвле 
съ нб \си2 свержeни бhша. Ни1же гл \и2 в себэ: ћкw ѓзъ нёсмъ ли дост0инъ, ўвэрeнw и3мёти 
начинaніе сaна си1цевагw ? и4ли хyждшій є4смъ И#конHма сегw2, и4ли и3нагw брaта началствyюща ? 
Ѓще же и3 слyчит8 ти сz и3скuше=нu бhти помышаeніемъ таковhмъ, то не полuчи1въ желaнія 
да не мятeшися до ѕёла, ни1же да преходи1ши t кeліи въ кeлію, сваждaя брaтію на 
стерёйшинu не п0лезными словесы2, си1це гл \я2: Мни1тъ себэ И$гyменъ и4ли И$кон0м8 сeй, ћкw 
здэ т0чію возмо•нw ўгоди1ти БGu, и4ндеже 

\Арк. 269\ 

невозм0жнw сп\сти1сz: а6 нaми чт0мы неразuмёютъ. Сjz всz2 діaволскаz сyть начинaніz, 
т0щ8 бyди таковы<. 

Џбaче ѓще и3 полuчи1ши кое преdспэsніе372, ћкw стaти ти на бhвшем8 стeпени, незабывaй 
смирeнныz м®ости, да є3гда2 приключи1т8 ти сz състuпи1ти съ стeпенѶ, њбрsщешѶ пyть св0й 
смирeнный, и3 непадeши падeніем8 нечаsнныұ и3 зёлнымъ, в8 разли1чныz ск0рби.  

Но лyчше всёхъ Инwкu стeпеній373, содержи1мый всегда2, никогдa же tпадaющіz чeсти, 
стeпень сeй є4стъ є3г0же воспомzнu<: пребывaти в_ Монастырэ неисх0дно, со чи1стою с0вэстію, 
в8 послuшaніи И$гyмена и3 всеs брaтіи, трезвsсz во всeм8. Сjе бо не т0кмw въ ст \и1телскuю 
њдeждu И$нwка њблечеҴ, но и3 Цrтвіа Нбcнагw дост0йна преdстaвит8. Понeже не то є4стъ 
совершeніе И$ноческое, слави1мu бhти t чл \вкъ, но и3спрaвитѶ жи1тіе монастырское почи1нu. Рек0х8 
же ћкw Гlю2 здэ нaйпаче, w чeсти пребывaніа И$ноческаg в8 Пречeсноұ ст \0мъ Монастырэ. Тоs 
бо чcтныz Лаvры, мнHзи не tлyчніи жи1тели374, є3ли1ко слaвы крыsхuсz, толи1кw пaче t Баg 
прослaвлени сyть: и3 не свои1мъ възыскaніемъ, но Б9iим8 принuждeніемъ, t глuбины2 Пещeрныz, 
на высотu2 Пrт0лwвъ ст \и1телскихъ вознес0шасz: tню1дuже ѓки свэти1ла пресвётлаz, вси 
Рwссjйскuю зeмлю, добродётелнагw своeгw жи1тіz свётлостію њблистaша: и3 мнHгихъ 
Кrщeніемъ ст \hмъ просвти1ша, ѓки Ѓпcтолы пречcтыz Боgмaтере. T ни< же пeрвыѶ ЛеHнтій 
Епcкпъ Рост0вскій вели1кій въ ст \лехъ, и4же t невёрныхъ мнHго пострадaвъ, мч \ническuю 
сподоби1сz пріsти кончинu2. и3 нетлёніемъ t Баg прославлeнъ є4стъ. Вт0рый ЇларіHн8, 
Митрополи1тъ Кjевскій, и4же t Прпdбнагw ҐнтHніz въ И#нwческій џбразъ пострыжeнъ бысть: 

 

371 На берегах: ѥ3вреѶ: Е7 (Євр. 5:4). 

372 На берегах: Ефр сӥ ЛА \ достоиҴ на стерэйши=ствэ смире=ну быти. Див. Коментар 34. 

373 На берегах: Иноку лу?ше старэйши=ствӢ єҵ послушаніе в8 монаcтырэ2.
374 На берегах: T Пе?: монҵ \ мнbзӤ быша єпcкопы. 
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и3 тaкw ст\лства сподоблeнъ, ћкоже воспоминaетсz њ т0мъ в8 жи1тіи Прпdбнагw ЃнтHніz. 
Тaже НикHла и3 Е#фрeмъ Епcпы Переsславлю, И#сaіz Р0стовu, Гермaнъ Новuгрaдu, 
Стефaнъ Володи1мерu, Ни1фонтъ Н0вu грaдu, Мари1нъ Ю$ревu, Ми1на П0лоцкu, Ник0ла 
Тмuторокaню, 

\Арк. 269 зв.\ 

Fеoкти1стъ Чернёговu, Лаvрeнтій Тyровu, Лuка2 Бэлuгрaдu, Ефрeмъ Сyждалю. Но 
ѓще х0щеши њ и4нэхъ ўвёдати, чти Лэтопи1сца старaгw Р0стовскагw, и3 њбрsщеши всёх8 
тaмw, вsщше нeжели три1десzҴ. Ѓ по ни< даже до мене2 грэшнaгw Епcкопа Сjмона, мню2 бhти 
бли1зъ пzти1десzтъ. Разuмёй ќбw брaте, коли1ка є4сть слaва и3 чcть Печeрскагw ст \гw 
Монастыра: и3 не tлuчaйсz ти1хаg в нeм8 и3 бе€мzте•наg жи1тіz, к нeмu же Гь7 призвaлъ тz єҵ. 
Ґз8 бо грёшныѶ Сjмонъ375, Епcкопъ сhй ст\hz Соб0рныz Владhмерскіz и3 Сuждaлскіz 
ЦRкви, коли1ко и4ма грaдов8 и3 сeлъ, и3 десzти1нu взимaю по всeй земли2 т0й: њбaче, [совёсть 
с®цеви1децъ,] и4стиннu гл \ю1 ти, ћкw всю2 сjю слaвu и3 чeсть вмэни1лъ бhхъ в8 пeрсть, и3 работaлъ 
бhхъ в8 послuшaніи И$гyмена ст\hz Печeрскіz Лavры. Ґще бы т0чію подaлъ врeмz 
бл\гополyчно, Пaстырей начaлникъ м0й, Ј©, [є3г0же вhнu њ сeмъ молю2,] uпрaвити ми 
њбдержaщuю мz дх \0внuю вeщъ. И# ѓще бы ми м0щнw смётіем8 помeтенu бhти в8 Печeрскомъ 
ст\0мъ Монастырҗ, и3 попирaемu ногaми, и4ли є3ди1номu бhти t ўб0гихъ преd врaты чтcныz 
тоz2 Лavры лежaщыхъ: то лyчше бы ми є3ди1нъ дн \ь, в8 домu2 тaмw Б9iz М™ре 
примэтaтисz, пaче неже тhсzща лѣҴ жи1ти слaвнu и3 чcтнu в8 селeніи< грёшничи<. 

Вопрошaю бо тz Брaте њ и4стиннэ, что2 слhшалъ є3си2 чuднэе, пaче бhвшихъ в8 Печeрскомъ 
ст\0мъ Монастыри2 чuдeсъ ? чт0 же ли бл \жeннэе паче подвизaвшихсz в неұ Бlжeнныхъ tц7ъ? 
и4же въ всю2 Рwссjйскuю зeмлю, под0бно Лyчамъ сл \чнымъ, жи1тіz просіsша свётомъ: и4х8 же 
ѓзъ грёшный Епcкпъ Сjмонъ, мнHги< равноЃгг \лнаz жи1тіz t самови1дцевъ слhшахъ. 
Нёкіим8 же и3 самови1децъ подоби<сz бhти, и3 достов1рнw и3звэсти< ти ўстh же и3 писaнiеұ. 
И#дёже несoкры< ти брате376, чесо рaдѶ толи1ко и4маұ ўсeрдіе, къ чтcнэй т0й Лavрэ Прпdбны< 
Nц7ъ, АнтHніz и3 FеoдHсіz. ПонeжӤ тыи ст \hи помагaюҴ и3 по см \ртѶ грёшникu на мёстэ 
и< ст\оұ положе=номu. 

 

375 На берегах: СҴ Сjмwн8 како желaше 0ставити Епcпію и3 жjтѶ в8 послушаніи пече>: монҵ \. 
376 На берегах: Пече>скіи сҴ помгaюҴ грэшныұ пbгребeнныұ в8 Пе? Монаҵ \. 
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\Арк. 268\ Помилково повторено пагінацію 

Ћкоже слhшахъ вeщъ преди1внu њ ҐнтHніи ст\0мъ 377  кaкw смердsщагw грэх0мъ 
лицемёріz, спасе2 мрт \веца, въ врeмz И$гyменства Бlжeннаго Пи1мина, при сщ \енницэ 
прозорли1вомъ Њнисиф0рэ. 

И# тогw2 рaди Ѓзъ грёшный Е~пcкопъ Сjмонъ, тuжu2 и3 скорблю2, и3 плaчu, желaz тамw 
скончaтисz, и3 положе= бhти въ Бlжeннэй т0й Пeрсти378: да бhхъ поне мaлu tрaдu мнHгихъ 
мои1хъ грэхHвъ пріsлъ, мл \твъ рaди Прпdбныхъ Nц7ъ АнтHніz и3 FеoдHсiа, и3 
є3диннонрaвны< и4мъ ўчн \икwвъ, под0бно звэздaмъ Нбcнымъ ўмнw жи1вшихъсz и4хъ самъ 
т0чіи. И#считazй мнHжество Звёздъ, и3 всёмъ и4мъ и4мена нарицazй, совершeнно и3зочте2, и3 
всём8 и3мена2 совёсть379. Аз8 же кaкw возмогu2 брaте и3сповэдaти подр0бнu, бhвшихъ ст \hхъ 
мuжeй в8 чcтномъ т0мъ и3 бл \жeнномъ монастыри2 Печeрскомъ. 

T ни1х8 же и4ныи толи1кw добродётелным8 жи1тіемъ просisша380, kкw и3 самhмъ невёрныұ и3 
погaным8, t прeлести бэсо+скіz къ и4стиннѣѶ приходи1т8 Вёры, и3 рaвноЃгг \лномu и3х8 
И$нwческомu ревновaти жи1тіи, ћко же ви1дэти лёпо є4стъ, въ Бlжeнномъ М§ници Хв7ом8 
Еvстрaтіи381, є3г0же ради жидHве КRсти1шасz: и3 въ Бlжeнномъ ќзници Ни1конэ382, є3г0же 
ради Полwвцы вэровaвше Чернори1зци бhша, и3 БGоuг0днw пожи1ша. 

МнHга же и3 и4на слышaлъ є3си2 t мене2 грёшнагw Е$пcкопа Сjмwна, недост0йна сyща поднHжію 
Печeрски< ст\hхъ Чернwри1зецъ, и4м8 же мню2 ни весь мjръ є4стъ равночeстенъ, ни1же т0й самъ 
списaтель сhй, м0щем8 є4ст8 списaти и4хъ чuдеса2. К тёмъ бо по и4стиннэ рече2 ГDь: Тaкw да 
просвэти1тсz свётъ вашъ преd чл \вки383, ћкw да ви1дzтъ ваша д0браz дёла, и3 прослaвzтъ 
tц7а вашегw и4же на Нб7сехъ. Мh же кaкw њ и3змэнeніи нaшегw њбэщaніz, и3 претворeніи 
жи1тіz, t высоты2 въ глuбинu2 низпaдшагw, не постыди1мсz ? Понeже таковhz Начaлники и3 
Настaвники и4мамы, и4же пeрвыи сyтъ Мlтвeнници и3 Ходотaи къ Тв0рцu: 

 

377 На берегах: ЖиҴ: СҴ АнҴ. 
378 На берегах зображення:  
379 На берегах: Pаӥ: РМ\Ѕ\. (Пс 146:1-4). 

380 На берегах: Пече>скіи сҴ невёрны< кrти1ша и3 в8 Iночеҵ \ приведошӢ. 
381 На берегах: ЖиҴ: Е#встр. Див. стор. 181. 

382 На берегах: жiҴ: НiӮ 7: Су<. Див. стор. 196. 

383 На берегах: МаӮ 7: Е&. (Мт 5:16). 
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\Арк. 268 зв.\ 

Под0бни бо сyт Ґгг \лwмъ, и3 М§ническими Вёнцы вэнчaшасz, Прbрческимъ же Ли1кwмъ 
причтeни сyть384. T ни1х8 же в0лею преминu2, Бlжeннагw сщ \енномч \ника Кyкшu, и3 Бlжeннаg 
Пи1мина П0стинка прозорли1ваго, ѓки въ врeмz жи1тіz моeгw, свёдомыхъ є3ще всёмъ. 

Њстaвлю же мнHгw писaти тебэ и3 њ и4нэхъ ст \hхъ, довлёетъ ти къ п0лзэ и3 подражaнію, 
є4же слhшахъ є3си2 t ќстъ мои1хъ, њ Пeрвыхъ Монастыра2 тогw2 Прпdбны<. 

Ѓще ли та бесэда моz2 недовлёетъ, то писaніе мое2 њпослёди тaмw БGu ўгоди1вшихъ, на 
ўвэрeніе тz да приведeт8: Ѓще ли и3 семu2 Писaнію моeмu не uвёрuеши, то ѓще и3 t мр\твыхъ 
кто въскр\снетъ, не имeши вёры385. Ћкоже и3 то и3сполни1сz в8 т0мъ же ст \0мъ Печeрскомъ 
Монастыри2, на Бlжeнномъ затв0рницэ Аfанaсіи, и4же t мр \твыхъ въскр \съ, три вещи пaче 
всёх8 п0лезныz брaтіzмъ сказа2: Послuшaніе, Покаsніе, и3 скончaніе в8 Печeрскомъ ст\0мъ 
Монастыри2. 

Си1мъ ѓще кто2 не вёрuетъ, ѓзъ непови1ненъ є4смъ. Подобaетъ бо собhтисz при1тчи ГDней386: 
И#зhйде [рече] сёzй сёzти семене своeгw, и3 w4во паде2 при пyти, дрyгое на кaмени, и4ное же 
посредэ тeрніz: а не к0жdw на земли2 бл \зэ. И#дёже њ слышaщихъ сл0во на п0лзu скaзанное, 
ћкw не всэ со п0лзою пріемлю1тъ є5, самъ Гд7ь разuмэти повелэ. є4же и3 t Пррbчества Їсaіи 
ўтверди2: Њ толстэ [рече2]387 с®це людеѶ си<, и3 ўши1ма тsжко слышaша. И# пaки т0й же Пррbкъ 
рече388: ГDи кто вэрова2 слyхu нш \емu. Тh же брaте злhмъ не вослэдyй: не тог0 бо ради 
сіе пишu2, да БGъ ди1вный въ ст \hхъ свои1хъ порuгaемъ бывaетъ: но да тебе2 пріњбрsщu, 
совётъ же ти даю2, бл\гочeстіемъ ўтверди1сz въ ст \0мъ Монастыри2 т0мъ Печeрскоұ. Не восхощи2 
влaсти никоеs же, ни И$гyме=ства ни1же Епcпства: Довлёетъ ти къ спcнію, съ tц7ы тaмw 
пожи1вшими жи1знь свою2 д0брэ скончaти, да с ни1ми и3 безконeчныz жи1зни сподоби1шисz. 

Вёси ли брaте, ћкw блгdтію Б9іею могu2 t всёхъ Кни1гъ 

\Арк. 270\ 

сказaти тебэ по1ле€наz, но Ӆ4не ми єҵ\ мaло t мн0ги< в8 тоұ же Бlже=ноұ и3 ст \оұ монастырѶ Пече>скоұ 
содэz=ны< воспомzнuти тебҗ. Помhсли њ Бlжeнноұ и3 ст \ом8 Кн7зэ Ник0лэ С™0ши389, кaко 

 

384 На берегах: Пече>стіи сҴ м? быша и3 прорbцы жиҴ: Кукө 7 жҴ Пиұ. 
385 На берегах: пӤче>скіи сҴ t мерҴвы< въскrше њ п0ле€ны< Ӄчи 1ша, жиҴ Аfа=. Див. стор. 206. 

386 На берегах: ЛӅҲ 7: И&. (Лк 8:4-8). 

387 На берегах: IсаѶ: Ѕ&.(Іс 6:9-10). 

388 На берегах: IсаѶ: НГ.(Іс 53:1). 

389 На берегах: Пече>скіи сҴ њставишӢ славу и3 богатствb ЖиҴ: НиҲ 7: Свzтоө\. Див. стор. 238. 
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њстaви в0лею слaвu и3 богатство превели1каg д0мu своeгw, и3 пришеd в8 ПечeрскiѶ Монасты>, 
послэдова2 пyтеұ жест0ким8, бе€честіе понeсшемu и3 њбнаже=номu наc дёлz ЦRю2 слaвы, и3 Бu7 
богатомu в8 млcти Хu7: ћкоже ни є3ди= t Кнz€ Россійски< сотвори2. Тh же что так0во содэz2 ? 
Кн7жeніе ли њстaви? Но не постиgлъ є3си2 є3гw2. и3мёніz ли толи1ка? Но не имёлъ є3си2 и3хъ. 
Кaко ќбw рaвно бyдетъ твое2 Чернeчество того2 ўкори1знэ? Виждъ, єда2 не t ўб0жества въ 
слaвu пришeлъ є3си2 ? є3да2 неu3крашaеши сeбе2 ри1зами дражaйшими нjже ли прeжде, нhнэ зва= сый 
в8 наготu ? Блюди2 да не тaко њбрsщетсz. Си1хъ бw рaди вёчныz слaвы неyзриши. и3 
нетлённыz њдeжды њбнажeнъ бyдеши: съ неи3мyщим8 же њдэsніz брaчна њсuди1шисz. Но 
что к8 семu2 пи1шетъ Бжcтвeнный Їwaнъ Лёствичникъ390: Рaдuетсz (рече2) жидови1нъ сuб0тэ 
и3 нLэ: прeжде г0да њ Пaсцэ сочитaетъ, и3 предъ дн \ьми брaшна гот0витъ. Неподоби1сz брaте 
и3 си1мъ, ни1же твори2 попечeніе њ љдeніи и3 пи1тіи раздрэшeніz рaди, слaвенъ сz творz2. 
Послyшaй є4же тaможе тои же ст\hй рече2: Разчитaетъ чрeвный рабъ, ки1ми брaшны попразнyет8: 
Б9iй же раб8, ки1ми даровaнми њбогати1тсz. Kкwже и3 сaмъ ГDь pал0мски повелэ391: 
Упразdни1тесz и3 разuмёйте ћкw ѓзъ є3смъ Бъ7. Послuшaй к8 семu2 и3 Бlжeннагw Е$vaгріz: 
Мни1хъ (рече2) ѓще согрэши1т8, прaзdника на земли2 неи4матъ. Не питaй ќбw тёла своeгw выше 
мёры никогдaже, да не сuпостaтъ ти бyдеҴ, и3 њдолёет8 тебэ. Ћкwже и3 ўм0мъ, рёх8 ти 
выше мёры не касaтисz выс0ки<, да некогда2 и3знем0гъ, в8 мёсто слaвы бе€чeстіе и3 ўкори1знu 
воспрeймеши. Бyди подражaтель воспомzнeнныхъ тебэ ст\hхъ tц7ъ, и3 насыти1шисz в8 дн \ь 
прaзdника некончaемагw на Нб7си2, тёломъ же и3 дх \ом8 совершeннэ, є3гда2 рaвнаz с ни1ми kви1т8 
ти сz Бжcтвеннаz слaва. 

\Арк. 270 зв.\ 

Аще ли не пости1неши съ совершeнными тещи2, къ вэнцu2 и< слaвы: то поне2 съ ўгоди1вшими по 
си1лэ, потщи1сz похвaленъ бhти. Си1хъ же пyть є3стъ так0вый:392 Помышлzй вhнu њ 
Нбcныхъ, ґ не њ зeмныхъ: њ дх \0вныхъ, ґ не њ пл0тскихъ: њ воздержaніи, ґ не њ п0хотехъ: 
њ нищетҗ, ґ не њ богaтствэ. не мuдрствyй выс0каz, съ гордhнею повелёваz, и3 сопроти1вно 
tвэщaz, но пaче смирeннаz воспоминaй с®цu своeмu, по всz2 дни гл \z2: вчeра въ И#ночество 
на послuшaніе прійд0хъ, и3 нн \э и4мам8 ли ўже2 взыскaти старэйшинства2 ? не Ӆ5 самъ навыкновeніе 
зак0на њбрэт0хъ, и3 ўже2 ли законодaвецъ сz покажu2? Прежде моегw покорeніz, дрyгихъ 
ли смирsти могu2? и3 что се сотворю2? т0чію свёта tстyплю2, ґ вдамъ себе2 въ тмu: жизнь 

 

390 На берегах: Лэстви? сӥ: ДЕ\. Див. Коментар 92. 

391 На берегах: Pаӥ, МЕ7 (Пс 45:11-12). 

392 На берегах: Како• пуҴ поdвызающi<сz по си1лэ. 
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tвергu2, ґ мyкu себэ вёчнuю ўгот0влю: њрyжіе на врага2 пріsхъ, и3 се самъ себэ дш \u 
ўzзвлю2. Си1це внимaz и3 ўстрашaz себе2, воспрzни2 брaте, и3 разuмёй њпaсно њ своeмъ жи1тіи, 
неподви1жнu мысл8 и3мёz и3 ќм8 не tлuчaтисz t ст \aгw мёста тогw2, и3 не њ слaвэ и3 
богатствэ, но њсмирeніи и3 нищетэ тщaніе и3мёти прилэн•о. 

Приведy же ти брaте здэ въ пaмzть393, п0лезно твоeмu тщaнію, є4же слhшалъ є3си2 њ 
Бlжeннэмъ Ерaзмэ Чернори1зцы Печeрскомъ: Кaко той все и3мёніе свое2 на потрeбu ЦRк0внuю 
и3строши1въ, њста2 ниө \ и3 не слaвенъ ў чл \вёкъ: њбaче ў БGа не погuби2 мзды своeя. Се ќбw 
вэдhй и3 ты2, ѓще бы что и3мёлъ є3си2 сопроти1вно И$ноческомu нестяжaнію, покaйсz и3 tдaждъ 
все на потрeбu ЦRкви, и3 Њби1тели тоz2 ст \hz Печeрскіz. и3 не мни2 ћкw всyе и3строши1ши, но 
чай t ГDа млcти, поминaz ћкw њ так0вы< Iерeи вопію1тъ всегда2 въ ЦRкви: Г} њст \и2 люsщаа 
бл\голёпіе д0мu твоeгw, ты тhz прослaви Бжcтвeнною си1лою твоeю. Помzни2 же и3 џнагw 
Патри1кіz394, и4же повелэ t злaта своeгw сковaти Кrтъ, хотz2 постaвитѶ є3гw2 въ ЦRкви: 
є3мy же ю4ноша злaтаръ во€ревнова2, и3 мaло своeгw злaта и3мhй, тaможе приложи2: и3 зa то 
наслёдника є3гw2, и3мёнію своeмu Патрикій сотвори2. 

\Арк. 272\395 

Тём8 же и3 ты2 брaте є3же ѓще и4маши, є3гдӢ и3знuришѶ в8 слaвu Б9iю, гл \z съ Пррbкоұ396: Приложu2 
на всsкu похвaлu твою2: сотв0ритъ тz БGъ наслёдника и3мёнію своeмu нбcномu, и3 и3сп0лнитъ 
на тебэ є4же њбэща2397: Прославлsющагw мz (рече2) прослaвлю. У$не ти єҵ \ брaте ўкраси1ти 
стzжaніеұ свои1мъ доұ Б9iй: нeжели сегw2 рaди храни1ти, да ўкраше= тэмъ бyдетъ и4ногда 
вертeпъ тaтій, и3 разб0йниковъ. Ќне є3стъ tдaти в0лею БGu Любве2 и3 ми1ра: нe же ли да 
и4ногда и3 нехотsщu ти, казнь пожaра nгнeннагw, и4ли нестроeніе рaтное tи1метъ всz. 
Сотвори1лъ є3си2 њбётъ Иноческагw нестzжaніz, послuшaй ќбw писaніz: Nбэтyйте и3 
воздади1те ГDеви БGu нaшемu. Ќне бw є3стъ не њбэщaтисz, нeже ли њбэщaвшuсz не 
воздaти398. 

Ґще ли и3 то2 є4же воспомzнyхъ слyчит8 ти сz, ћкw прeжdе дaже tдаси2 БGви в0лею, наси1ліемъ 
стzжaніе твое2 ѓки неп0лезное тебэ, (БGu лyчше преdзрёвшu) взsто бyдетъ t тебе2, и4ли 
чрезъ рaтныхъ, и4ли чре€ тaтій: то поне2 не tчaйсz, не смuти1сz, ниже похuли1ти дерзaй. Но 

 

393 На берегах: пече>скiи сҴ Ӄкраси1шӢ и3мэніем8 своиұ цр\к+ жиҴ Еразм. Див. стор. 82. 

394 На берегах: Лемона> гла+, С&. Див. Коментар 96. 

395 В нумераціх помилка. Відсутній аркуш 271. 
396 На берегах: Pаӥ: O&. (Пс 70:14). 

397 На берегах: А& Царҵ\ В&.7 (Пс 70:7-8). 

398 На берегах: Pаӥ: OЕ\. Еккле€ Е&. 
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похвали2 БGа њ сeмъ съ Првdнымъ Јwвомъ, гл \z2399: ГDь дасть, ГDь и3 взzтҴ. и3 тaкw не 
tи1метсz мзда твоz2: Но блгdрeніе твое2 њ похищeннэм8400, въмёнитисz в8 млcтыни. Ћкwже 
въмэни1сz Бlжeнномu Арefэ Чернори1зцu Печeрскомu, є3гHже и3мёніе тaт8ми ўкраде=но 
бысть. Ѓще бо се мaло бы было2, похищeніе претерпёти съ Блгdрeніемъ, не бы2 и3 џнъ Бlжeнный 
стaрецъ, и4же воспоминaетсz въ Џтeчницэ401, самъ потeклъ въ слёдъ разб0йникwвъ, съ 
њстaвшею ри1зою, є3sже тhи взeмше ў нeгw всz забhшӢ взsти. Ћкwже и3 послёди бhвшій, 
сiе прочтhй стaрецъ, воспоминaемый в8 Лiмонaрэ402, самъ мл \илсz БGови, да прійдuтъ нань 
разб0йницы, и3 всz3 є3гw2 в0змuтъ: ўслhшанъ же бывъ, всz сyщаz в8 рyцэ и3хъ предаде2. ћкw 
так0выхъ свойствeннэ, похвали1ти Ѓпcлu: Разграблeніе [рече2] и3мёній вaшихъ, съ рaдостію 
пріsсте, ведuщее и3мёти вамъ и3мёніе на Нб7сeхъ, пребывaющее и3 лyчшее. 

Се ўже2 брaте, всsкими наказaніи наказaхъ тz, 

\Арк. 272 зв.\ 

Проси2 ќбw Г№, да в8 той чcтной Лavрэ ПечeрскоѶ, полuчи1вiй жи1зни твоez скончaніе, пребhвъ 
в8 Покаsніи и3 Послuшaніи: понeже сіz три вeщи пaче всэхъ добродётелей сyть. Ћкwже 
Бlжeнный Аfанaсій Затв0рниҲ 7, въстaвъ t мр\втвыхъ свэдителствова2. 

Њбaче не бе€ сою1за, да в8зhщеши соверши1ти сjz три вeщи: но наd всёми сими2, стzжи2 люб0въ 
ћже є3ст8 сою1зъ совершeнства403. Сjю же хотz2 стzжaти, послuшай рeкшагw: Миръ и3мёйте 
съ всёми и3 ст \hню, и3хже кр0мэ никт0же ќзритъ ГDа: зане2 ми1ромъ стsжеши люб0въ къ 
бли1жнемu, ст\hнею же любо+ къ Бu7404. Взыщи2 ќбw брaте ми3 и3 любо+ къ бли1жнемu, подражаz 
Бlжeннаg Тjта И$нока и3 Презвvтера Печeрскагw покazвшагосz405. и3 блюди1сz всsко t врaжды, 
ниже даждъ мёста гнэвли1вомu бёсu: Но ск0ро падъ поклон1сz враждyющемu нa тz брaтu. 
Сlнце бо рече2 да не зaйдетъ в8 гнёвэ вaшемъ406. и3 тaко не предaнъ бyдеши, ѓнгелu немлcтивu 
на поражeніе, ћкоже гнёвающійсz Еvaгрій Діaконъ Печeрскій: но сохрани1тъ тебe ГDь, ћкwже 
Бlжeннагw Тjта презвЂтера. 

 

399 На берегах: Iw+: А7.(Йв 1:20-22). 

400 На берегах: Пече>скіи сҴ о3 похѶще=но Ӆ3 нi< баdршӢ жиҴ АреӮ (sic!). Див. стор. 258. 

401 На берегах: Пат> СкиҴ Сл+ КГ\. Див. Коментар 100. 

402 На берегах: Лимона> гл+ СВ\I&. Див. Коментар 100. 

403 На берегах: Колаc Г7. (Кол 3:14-15). 
404 На берегах: Евр; ВІ (Євр 12:14-16). 
405 На берегах: пӤче>скіи сҴ побэди1шӢ гнѣ1въ. жиҴ ТиҴ. 
406 На берегах: Ефеc Д (Еф 4:26-27). 
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В ст\hни же и3 любви2 къ БGu возревнyй Бlженномu Епcкпu Нjфонтu407, и3 бyди тверд8 въ 
Правослaвіи, хранz2 всz зaповэди Гн7z, и3 предaніа ст \hz є3гw2 Вост0чныӢ ЦRквы: сіz бw є3стъ 
лю1бы Б9iz, да зaповэди є3гw2 соблюдaем8: И$ t так0выz любве2 Б9iz408, да неразлyчитъ 
тебе2 брaте, ни скорбъ, ни тэснота2, ни гонeніе, ни глад8, ни нагота, ни бэда2, ни ме?: ћже 
любsщиұ Б№ всz пресп1шиствyюҴ в8 бл \г0е. И$ тaко и3 ты2 не разлyчно, съ всёми прежdе u3годи1вшими 
Преdбными tц7ы Печeрскими, сподоби1шисz возлюблeнъ бhти t БGа нераздэли1магw въ Трbци. 
Емy же слaва, нн\э и3 пrнw, и3 въ вёки вэк0м8, Ѓми1нь. 

Оповідь про прп. Онисифора 

Основна редакція Патерика409 

И се ти, брате, скажу, что ради мое тщание къ святому 
Антонию и къ святому Феодосию410 

лышах вещъ предивну от блаженых тѣх старец, яко рѣша слышавше от 
самовидец тѣх таковаго чюдеси, бывшаго во игуменьство Пиминово411 в 
Печерском манастыри. 
Бысть муж свершен во всякой добродѣтели, именем Онисифор, прозвитер 
саном; прозорливства от Бога сподобися, еже видѣти на всяком человѣцѣ 
согрѣшениа их. И инаа исправлениа того повѣдают, но се едино скажу. 

Бысть сему блаженому Онсифору сынъ духовный, чернець, а друг по любви, 
иже и подражаше того житие святаго: постник являяся лжею и целомудръ ся 
творя, втайнѣ же ядый, и пиа, и сквернено живый проводи лѣта своа. Се же 
утаися духовнаго того мужа, и ни единъ же от братиа сего разумѣ. 
Во единъ же день, здрав сый, напрасно умре. Не можаше же ни един телеси его 
приближитися смрада дѣля, бывающаго от него. И прият ужасть вся, и нужею 
сего изъвлекше, и не могущим им пѣниа над ним створи смрада ради. 
Положивше того особь, сътавше издалеча, пѣние обычное створше, нѣции же 
носы своа заемше. Сего, внесьше утрь, положиша в печерѣ; и толми 
восмердѣся, яко и безсловесным бѣгати тоа пещеры. И многажды вопль 
слышашеся горекъ, яко мучащи того. И явися святый Антоний, с прещением 
глаголя: «Почто се створил еси? Таковаго сквернаго, и нечистаго, и 
безаконнаго, и многогрѣшнаго здѣ положил еси, якоже такъ не бысть 
положенъ, и осквернил есть святое се мѣсто». Въставъ же убо от видѣниа, пад 
на лици, моляше Богу, глаголя: «Почто, Господи, скрыл еси от мене дѣла, сего 
человѣка?» И приступль аггелъ глагола ему: «На показание всѣм 
согрѣшающим и не кающимъся, да, видѣвше, покаются». И си рек, невидим 
бысть. Се же попъ возвѣсти вся игумену. И паки въ другую нощь то же видѣ: 

 

407 На берегах: пӤче>скіи сҴ поdвизӢшаc o прӢвослӢвiѶ жиҴ Нiфо=. Див. стор. 284.

408 На берегах: а7 ІҶ7 Е (1Ін 4:16). 

409 Публ. за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 125-126). 
410 Див. Коментар 49. 
411 Див. Коментар 50. 
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«Изверзи скоро сего вонъ на снѣдение псом, недостоин бо есть пребываниа 
здѣ!» Сий же паки на молитву ся обрати, и бысть ему глас: «Аще хощеши, 
помози ему». 
Совѣтъ же сътворивше со игуменом, да нужею нѣкиа приведут, и вывлекут вонъ, да в воду 
ввергут, волею бо никтоже может приближитися горѣ той, идѣже бѣ пещера. Паки же является 
святый, глаголя: «Смили ми ся душа брата сего, понеже не могу преступите обѣта, иже к вам 
рѣх, яко положеный сде всяк помилован будет, аще и грѣшен будет. Не суть бо хужеши, иже 
сде со мною в печерѣ, бывших преж закона и в законѣ угодивших Богу. Мол их бо Господа Бога, 
да ни един от сего манастыря осужен будет. И Господь рече, яко слышати ми слово его: «Азъ 
есмь рекый Аврааму: двадесяти ради праведникъ не погублю града всего, — то колми паче тебе 
ради и иже с тобою помилую и спасу грѣшника; аще сдѣ постигнет умрете, в покои будет, твоеа 
ради молитвы прощен будет»412. Сей же Онсифор вся видѣнаа и слышанаа сказа старѣйшинѣ 
своему и всей братии. От них же аз удосих единого, иже исповѣда ми вещъ о тѣх прьвых 
чръноризець. Пиминъ же игуменъ во мнозѣ недоумѣнии быв о страшнѣй вещи, со слезами 
моляше Бога о спасении души братни. Бысть же ему явление нѣкое, яко от Бога, тако 
глаголюще: «Понеже здѣ мнози грѣшни положени быша, и вси прощени быша угодивших ми 
ради святых сих, иже в печерѣ, и сего окааннаго душу помиловах Антониа дѣля и Феодосиа413, 
рабу моею, и сущих с нима святых чръноризец молитвою. И се ти знамение — измѣнение 
смрада на благовоние преложися». Возвав же всю братию, и сказа явление, и иде с ними к 
пещерѣ видѣтъ бывшаго; и обоняша вси благоуханна, злосмрадие же и вопль никакоже 
слышашеся. И вси насладишася добровониа, прославиша Бога и святыа его угодникы414,415. 
Сего дѣля аз, грѣшный, епископъ Симон, тужю, и скорблю, и плачю, и желаю тамо скончаниа, 
да бых точию положен бысть въ божественѣй тон прьсти да понеже малу отраду приял бых от 
многых ми грѣхов молитвъ ради святых отець о Христѣ Иисусѣ, Господѣ нашем. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.416 

Сказаніе Симона е3пcкпа Володимерьскаго. w3 печерьскы< 
чернориз8цэхъ. и3же в Кие3вэ. в лаврэ ст7го А3нтоніа. и3 Феw3досіа. 

глава а7. 
лышахъ вещь предивну. t бл7жны< тэхъ старець. я3ко рэша слышавше t самовидэць 
тэхъ. таковаго дивеси бывшаго. въ и3гуменьство пv̏миново417 въ печерьскомъ монастыри. 
быc мужь свершенъ во всzкои3 добродэтели. и3менемъ w4н8цифо>. попинъ саномъ. 
прозорливьства t бга7 и3мэа3418 сподобисz. є3же видэти на всzкомъ чл7цэ съгрэшеніа и<. и 

и=а и3справленіа3 того повэдаю3ть. но се є3дино повэдаю3. бысть сему ан8цифору бл7жному сн7ъ 

 

412 Див. Коментар 51. 
413 Див. Коментар 52. 
414 Див. Коментар 53. 
415 Див. Коментар 54. 
416 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
417 Див. Коментар 50. 
418 Закреслено в оригіналі. 
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дх7овныи3. чернець другъ по лю2бви. и3же подряжаше житие3 того ст7го. постъникъ се я3влzа3 лжею3. 
и3 цэломд7ръ сz творz в таи3нэ же я3дыи1 и3 піа2. и3 скверно живыи3 проводи лэта своа3.  

\Арк 109\ 

се же u3таисz дх7внаго сего мужа. и3 ни є3динъ же t братіа3 разумэ сего. въ є3дин же дн7ь 
з8дравъ сыи3 напрасно u3мре2. и3 не можаше ни є3динъ приближися тэлэсэ єго. смрада дэлz 
бываю3щаго t него. Пріа3тъ uжасть всz. и3 нужею3 сего и3зъвлекше. и не могущим пэніа3 над 
ниұ сътворити. смрада ради. положивше w4собъ. и3 ставше и3здалеча. пэтіе w4быч8ноє3 створивше. 
нэцэ и• зае3м8ше носы своа3. сего внесше внутрь въ пэщеру и3 положиша. и3 толма въсмерэрдисz 
я3ко бесловесныұ бэгати t тоа3 печеры. и многажды вопль слышаашеc горекъ. я3ко мучаще и3 
того. я3висz ст7ыи3 а3нтоніи3. съ прещеніе3мъ гл7z прозвутеру. почто се тcворилъ е3си. такого 
сквернаго и3 нечтcаго и безакон8наго. и3 многогрэшнаго сдэ положил8 еси. я3ко же такъ не бысть 
положенъ. w4сквернилъ е3сть ст7ое2 се мэсто. въставже t веде=а. и3 падъ на лици молzшесz бг7у 
гл7z. почто ги7 скрылъ є3си t мене. дэла сего чл7ка. и3 приступль а3гг7лъ и3 гл7а є3му на показаніе3 
всэмъ съгрэшаю3щиұ. не каю3щимсz. да видэвше пока3ю2тсz. и3 си̏ рекъ невидимъ бысть. сіи2 же 
попъ повэда и3гумену всz. и3 пакы въ другую3 нощь тоже видэ. и3звер8зи скоро сего вонъ псомъ 
на снэденіе2. недостои3нъ бо е3сть здэ пребываніа3. се же паки на мл7тву сz w3брати. и3 бысть 
є2му глаc. а3ще хощеши помози є3му, с8вэтъ створше съ и3гуменомъ. да нужею3 приведуть нэкыz3. 
и3 вывлекуть є3го вонъ. и3 в воду въвергуть. волею3 бо никто же можаше приближитисz горэ 
тои3. и3деже бэ печэра. и3 паки же я3влесz и3мъ. гл7z ст7ыи3. смилимисz дшая брата сего. понеже 
не могу преступити w4бэта є• к вамъ рэхъ. я2ко всzкъ положеныи3 зде. всzкъ помилованъ 
будеть. а3ще и грэшенъ будеть. и3 не 

\Арк 109 зв.\ 

суть бо хужьше. и3же съ мною з8дэ в8 печерэ. быв8шихъ. преже закона и3 по законэ u3годивъших 
бг7у. молихъ бо га7 бга7. да ни є3динъ t сего манастырz w3суженъ будеҴ. и3 рече ми гь7 я3ко 
слышати ми слово є3го. а3зъ є3смь а3враа3му рэкыи3. к7ти ради праведни3къ не погублю3 града сего419. 
то̏ кольма паче тебе ради. и3же с тобою3 помилую3 и3 сп7су грэшника. а3ще здэ постигнеть 
u3мрети. в покои3 будеть. твоє3z3 млт7вы прощенъ. се же w4ницифоръ всz видэнаа3 и3 слышанаz3. 
сказа старэи3шинэ свое3му и3 всеи братіи3. t них же а3зъ u3моли< є2диного. иже3 и3сповэда ми сію3 
вещь. t тэхъ первыхъ чернець. пv̏мин же и3гуменъ. въ мнозэ неu3домэніи3 бывъ. w3 страшніи3 
вещи. со слезами молzше сz бӅ7 w5 спcньи3 братьнz дш7а. и3 бысть є3му я3вленіе3 нэкоея3 я3кw1 t 
бга7 тако глю7ще. понеже мнози зди грэшніи3 поло•ны быша. всэ прощены быша. u3годивши< ми 
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ради ст7ы< сихъ. и3же в пещерэ. и3 сего w4каннаго дш7ю3 помилова<. а3нтоньа ради раба мое3го и420 
fеw4досьа2. и3 сущимъ с нимъ. ст7ыхъ черноризець мл7твами. и3 се ти знаменіе2. и€мэненіе3 смрада. 
на бл7говоніе3. созва всю3 братію3 и3 сказа я2вленіе3. и3 и3де с ниде421 ми к печерэ. видэть бывшаго 
w4бонzша вси бл7гоuханіа3. злосмради• и3 вопль никако же слышаа3шеz. и3 вси насладившасz 
добровоньа3. и3 прославиша бг7а. и3 ст7ыа3 є3го Ӆ3годникы422,423 сего дэлz а3зъ грэшныи3 є3пcпъ 
симонъ. тужю и3 скръблю и3 плачю3. и3 желаю3 тамо ми скончаіа3. да бы< точію3 положенъ былъ. въ 
бл7женэи3 тои3 пер8сти. да поне малу tраду пріа3лъ быхъ многыхъ ми грэховъ ст7ыхъ ради. и3 
и3на таковаа w4брящеши. брате поликарпе. в житіи ст7го антоніа2424. 

Арсеніївська редакція Патерика425 

Сказаніе Симона е3пcпа Володимерьскаго. o пе#черьскы< черонизци< иже 

в Кэе#вэ. в лаврэ ст7го феwdіа. ги7 блcви oч7е. за млт7ву сты<426 
лыша< вещь предивну. t блажены< т<э старець, я3ко рэша слышавше t самовидэць т<э 
таковаго дивеси бывшаго. во и3гуменьство пӅ1миново427. в печерьскoмь ст7мь манастыри. 
быc мужъ съвршенъ. во всzкой добродэтели. именемъ o3нѶсиfоръ. попинъ. саном. 
прозор8ливства же t ба7 сподобисz. є3же видэти на всzкоұ чл7вцэ съгрэшеніа и4хъ. и ина 

\Арк. 77\ 

исправленіа3 того повѣдаютъ. но се є1дино скажю. быc сему блаженому oни4сифору. Сн7ъ дхвьныи3 
чернець, и3 другъ, поя3ше же и3 подражаше же и3, по1стъник8 сz явлzя лжею3. и цэломудръ сz 
творz. в таинэ же я3дыи1 и пьа. и сквернено живыи1, проводи лѣта своа6. се же u1таисz дх7внаго 
того мужа. и3ни єдин же t братіа3 разумэ сего. въ є3дин же дн7ь. сдравъ бывъ напрасно Ӆ1мре. 
не можаше ни є3динъ приближися телеси єго смрада дэлz бывающа t него. и3 пріятъ ѫ 
жастьвсz. и нужею себе tрекше. и не могуще пэніа3 над ниұ сътворити смрӢда рdаѶ положивше 
того oсобъ. ставше издалеча пэньє3 w4бычьноє2 сътворше. нэціи2 же зає1мше носы своа3. сего 
внеcше uтрь в пэ 

 

420 Дописано пізніше над рядком і, можливо, іншою рукою. 
421 Так в оригіналі. 
422 Див. Коментар 53. 
423 Див. Коментар 56. 
424 Див. Коментар 55. 
425  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
426 Див. Коментар 49. 
427 Див. Коментар 50. 
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\Арк. 77 зв.\ 

щерѣ положиша. и3 толми въсмердэ. ся, яко же и безъсловесным бѣгати тоя печеры. и 
многажды вопль слышашеc тzжекъ, я3ко мучаще и3 того. я3висz ст7ыи3 а3нтоніи3 съ прещеніє3мъ 
глz прwзвутеру. почто се сътворилъ єcі. такого сквернаго и3 нечтcаго и безакон8наго. и3 
многогрэшнаго положилъ є1си сдэ. я3ко же такъ не быc положенъ. и3 o3сквернилъ є3сть стоє1 
мэсто. въставже u3бо1 t видэніа. падъ на лици молzшесz бг7у гл7z. почто ги7 съкрылъ єси 
t мене дэла сего чл7ка. и3 приступль а3гг7лъ гл7а є2му. на показаніє3 всэмъ съгрэшающиұ. и не 
кающимсz. да видэвше покаю3тсz. и3 се рекъ невидимъ быc сеѶ же попъ възвэсти и3гумену всz. 
и3 пакы въ другuю2 нощь тоже видэ. и3зверзи скоро сего вонь псомъ. 

\Арк. 78\ 

на снэденіе. недостои3нъ бо є3сть сдэ пребывати. сеѶ же попъ на мл7тву сz w4брати. и3 быc є1му 
глаc. а3ще хощеши помози є3му, свbѣт же сътворше съ и3гuменоұ, да нужею нэкыа приведуть. и3 
вывлекуть є3го вонъ. и в воду ввергуть. волею бо никто же можаше приближитисz к8 горэ 
тои3. и3деже бэ пещэра. 

акы же явлzє3тсz има ст7ыи3 глz, съмилимисz дш7я брата сего. понеже не могу 
преступити w4бэта. и3же к вамъ р<э я1ко всzкъ положеныи3 сдэ. всzко помилованъ будеҴ. 
а3ще и грэшенъ будеть. и не суть бо хужьшеи3 же сдэ со мноӬ в пещерэ. бывъши< преже 
закона. и по законэ uгодивши< бг7у. молих бо га7 ба7. да ни є1динъ t сего манастырz 
oсуженъ будеҴ. и3 рече ми гь7. 

\Арк. 78 зв.\ 

я2ко слышати ми слово є6го. а3зъ є3смь рекыи3 а2враа3му. к7 ради, праведникъ не погублю града 
сего428. то кольма паче тебе раd. ни• с тобою помилую3 и3 сп7су грэшника. а3ще здэ постигнеҴ 
uмрети в покои3 бuдеҴ. твоє3z3 млт7вы раd прощенъ будеҴ се же o3нисифоръ всz видэніа3 и 
слышаніа3, сказа старєи3шинэ своє3му. и3 всеи3 браҴ и3. t них же а3зъ u3моли< є1диного. и3 и1сповэда 
ми сію3 вещь t т<э прьвыхъ чернець. 

Пv2мин же игуменъ. въ мнозэ недоӅ3мэніи3 бывъ w3 страшнэи3 вещи. со слезами молzше ба7. 
o спcньи3 дш7э братнz. и3 быc є3му я3вленіє3 нэкоє3. я3кw t ба7 тако гл7ще. понеже мноѕи сдэ 
грэшни суще. положени быша. и3 вси прощени быша. uгодивши< ми ради ст7ыхъ сихъ. 

 

428 Див. Коментар 51. 
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\Арк. 79\ 

и3же в пещэре. и3 сего1 o3кан8наго дш7ю помилова<. а3нтоніа рdаѶ раба моє3го429. и сущи< с нимъ ст7ы< 
черноризець мл7твами. и3 се ти знаменіє. и1змэненіє1 смрада на бл7говоніє3. созва всю братію и 
сказа я3вленіє3. и3 и2де с ними к пещерэ. видэти бывшаго. и3 o3бонzша вси бл7гоуханіє. 
злосмрадьє2 же и3 вопль никако же слышаашеc. и3 вси насладившеc добровоніа3. прославиша ба7. и 
ст7ыа3 є3го Ӆ3годникы430. сего же дэлz и1 а3зъ грэшныи3 є3пcпъ симонъ. тужю и скорблю и3 плачю. 
и3 желаю3 тамо ми скончаіа3. да бы< точь ю3 положенъ бывъ. въ бл7женєи3 тои3 прьсти. да по2не, 
ма1лу tраду пріалъ бы< многы< ми грэховъ. тэхъ рdаѶ ст7ыхъ. и3 и3на такова w4брящеши брате 
поликарпе. в житьи ст7го антоніа2431. 

Касіянівська перша редакція Патерика432 
что6 ра1ди и3мѣ1ти тща1ніе2 и3 любо1вь къ стѣ2мu Анто4нію2 и3 Феw3до6сію. w3ц7мь пече1р8скыұ: 

3 се2 ти бра1те скажu2. что6 ра҉ мое тща1ніе, слы1ша< ве1щь433 и3 вѣ1ра къ ст7мu а3нто6нію2 и3 
феw3до6сію434. слы1ша< ве1щь преди1внu t бл7же1нны< тѣ1хъ ста1рцо+. я4ко рѣ1ша слы1шавше t 
самови1дець т<э, такова1го чюдеси2 бы1вшаго, прі игu1меньствэ пи1миновэ в пече1рьскомъ ст7ѣ1мъ 

манастыри2435. Бы c мu1жь съвръше1нъ въ всz1кои3 добрwдѣ1тели. и4менеұ w3ниси1форъ. прозвv̏теръ 
са1ноұ. и3 прозwрливаго да1ра сподо6бисz t б7а. є3же видѣти на всz1коұ чл7цэ съгрэшеніа2. и3 и3наz 
и3спра 

\Арк. 194 зв.\ 

вле1ніа2 того6 и3сповѣ1дӅюҴ. но6 се е3ди1но ска1жu2. бcы1 семu2 блӢже1номu w3ни1си1фору. сн7ъ дх7о1вныи5. 
чернори1зеръ (sic!) нѣ1кто а3 дру1гъ по любви2. и4же и3 подража1ше житію2 того2 ст7го. постник8 сz 
z3влz1а лже1ю. и3 цэлом dръ сz творz2. В та1и3нэ же z3дыи2, и3 піа2. и3 скве1р8но живы̏ препроводи2 
лѣ1та сво2z. Се1 же u3таи4сz дх7о1внаго того2 мu1жа. и3 ни е3ди1н же t бра1тіа сего2 разuмэ. и3 въ 
е3ди1нъ• дн7ь ра436 здра1вы̏ сы̏437 е3ди1нъ телеси2 е3го6 прибли1жятиc, смра1да рdаѶ быва1ю3щаго t него. и3 
пріа1тъ• стра• всz2. и3 нu1жdею его6 и3звле1кше. и3 не можа1ху пѣ1ніа2 наd ни1мъ сътвори1ти смрӢ 

 

429 Див. Коментар 52. 
430 Див. Коментар 53. 
431 Див. Коментар 55. 
432  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
433 Закреслено в оригіналі. 
434 Див. Коментар 49. 
435 Див. Коментар 50. 
436 Закреслено в оригіналі. 
437 Дописано на берегах: напрасно u4мре. неможаше•. 
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\Арк. 195\ 

да ра1ди. положи1вше тогw2 w4собъ, и3 ста1вше и3здалечz2 пѣ1ніа w3б?ы1чнаа2 сътво6рше. нѣ1ціи• зае4мши 
но4зdри своz. и3 сего6 вне1съши внu1трь в8 пече1рэ положи1шz. и3 толми2 възс8мердѣ1сz, я4ко• и3 
без8слове1сныұ бѣ1гати тоz2 пече1ры. мно3гажdы же и3 вw3пль слы1шаше го6рекъ. я4ко нѣ1ціи2 мu1чzще 
того6. и3 я3висz ст7ы1и а3нтw4ніи3 прозви1теру а3ниси1форu, спреще1ніемъ гл7z. почто6 се2 сътвори1лъ е3си 
такова1го скве1рнаg. и3 нечcта1го, и3 безако6ннаго, и3 мно6гогрѣ1шнаго здэ положиӥ е3си. я4кw• тако1въ 
не бы1сть положе1нъ здѣѶ никто6 же. и3 w3скверни1лъ е3си ст7ое мэсто сіе2. 

\Арк. 195 зв.\ 

Възбнu1в же t видѣ1ніа2 па1дъ на лицы2 своеұ. молz1шеc бu7 гл7z. г7и что6 рdаѶ скрӥы1 е3си t мене2 
дѣ1ла чл7ка сего2. и3 пристu1пль а4гг7лъ гл7z е3мu. на показа1ніе2 всэм8 съгрэшаю3щиұ. и3 не ка1ющиұсz 
быc се2. да видэв8ше покаю3тсӭ. и3 сіе2 ре1къ неви1димъ бcы1. тогда2 прwзви1теръ шdе1 възвэсти2 всz2 сіа 
и3гuменu пи1минu. и3 па1кы въ дрuгu1ю нw1щь тw• видэ. и3з8ве1рзи ре?ет во1нъ на снэде1ніе псо1мъ. 
недосто6и3нъ бо єc пребыва1ніа2 здэ. презвитеръ• па1кы на мл7тву w3братcи1. и3 бcы1 к немu2 глаc гл7z. 
а4ще хо4щеши помоѕи емӧ. совѣ1тъ же сътво6рше съ и3гӅ1меноұ. да нu1жdею2 приведҴu1 

\Арк. 196\ 

нѣ1кіа2, и3 и3звлекu1ть во1нъ. и3 в во1дu в8вергuҴ. Во6лею бw никто3 же можа1ше горҗ то1и прибли1житиc 
и3дѣ1же бѣѶ пеще1ра. па1кы• z3ви1сz и4мъ ст7ыи2 а3нто6ніе гл7z. сми1лимисz дӢш7 бра1та сего6. пон•е1 не 
могu2 престuпи1ти wбѣ1та мое3го6. понеже к ва1мъ w3бэща1хомсz. я4ко всz1къ положе1ныи2 здѣѶ 
поми1лованъ бu1деҴ. а4ще и3 грѣ1шенъ єc не сu1ть бо хu1жdьши. и4же съ мною2 здѣѶ в печерэ wц7и. 
Бы1вши• пре1же зако6на. и3 по зако6нu u3годи1вшихъ б7у. молихсz бw гu7 б7у мое3мu2, и3 прчcтои е3го6 
мт7ри. да ни е3д=и1 t сего6 манастырz2 w3сuже1нъ бu1деть в мu1ку. г7ь• ре? ми яҲ 

\Арк. 196 зв.\ 

слы1шати ми глcа1 е3гw6. а4зъ• е4смь рекыи2 а3враа1мu. два2десzти ради пра1ведниҲ не погuблю2 гра1да 
сего438. тw2 колми2 п?а1 тебе2 ра1ди. и3 и1же сu1щи• с тобою2. поми1лuю2, и3 сп7су грѣ1шника. а4ще здѣѶ 
пости1гнеҴ u3мрети. и3 в пwко6и бu1деть. сіа1 же слышавъ w3ниси1форъ t ст7го. всz2 видѣ1ніа2 и3 
слыша1ніа2 възвэсти и3гu1менu и3 все1и2 братіи5. t ни1х8 же а4зъ заста< единаго, и• и3сповѣ1да ми 
ве1щь сію2. t т<э первы< ст7ы1хъ че1рнори1зецъ439. пv̏мин же и3гu1менъ въ мно6ѕѣ недоӅ4мэніи3 бы1въ 
w3 страшнэи3 се1и ве1щи. и3 съ слеза1ми молz1ше ба7 w сп7се1ніи2 дш7и бра1тни. и3 б cы1 е3мu2 z3вле1ніе нэкое2 
t ба7 та1ко 

 

438 Див. Коментар 51.
439 Див. Коментар 50. 
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\Арк. 197\ 

гл7юще. поне1же здѣѶ мно6ѕи грӫ 1шніи2 сuщіи2 положе1ни бы1ша. и3 вси2 проще1ни бы1шя ра1ди u3годи1вши< 
ми ст7ы<, и4же в пече1рэ. и3 сегw• wка1ннаго дш7у поми1лова<, а3нто6ніа2 р dа̏. и3 фе dwbсіа2 рабu2 моею3440. и3 
сu1щи< с ни1ма ст7ы1хъ чернори1зець мл7твою2. и3 се2 ти зна1меніе бu1ди, и3змэне1нію. смрdа1 бо на 
блговоле1441ніе2 преложи1сz. и3 си2 слы1шавъ и3гu1менъ, рdаbсти и3спо4лнивсz. и3 съзва1въ всю2 бра1тію2. и3 
сказа2 и1мъ z3вле1ніе2. и3 и1де с ни1ми к8 пече1рэ ви1дэти бы1вшагw. и3 w3бwнz1шя вси2 бл7гwu3ха1ніе2 t 
телеси2 е3го6. злw̏смра1діе же и3 во6плъ ника1ко же слы1ша1шесz. и3 вси2 наслади1вше c доброво6ніа2. 

\Арк. 197 зв.\ 

прwслаа1виша б7а и3 ст7ыа2 его6 u3го6дникы, а3нто6ніа и3 феw3дw6сіа2 w3 сп7се1ніи5 бра1тни442. и3 сегw2 ра1ди 
а4зъ грѣ1шны̏ е3пп cъ си1мw=. тuжӅ2 и3 скwрблю2. и3 пла1чюc, и3 жела1ю та1мо ми скончz1ніа2. да бы< тw1чію 
положе1нъ бы1лъ въ бж cтвенэи5 тои5 персти. и3 ма1лu tра1ду пріа1лъ бы< мнw6гы< ми грэхw4въ. 
мл7твъ рdаѶ ст7ы1хъ w3ц7ъ, w4 х7э іс7э q г7э на1шемъ. е3мu же сла1ва нынэ и3 прcно, и3 въ вэкы2 
вэком8 а4ми1нь. 

Патерик Йосифа Тризни443 

Сказаніе o3 бл7женнэмъ o3нcиѶfорэ пре€витерэ. і о братэ лѣCснҴо 
пожившемъ, 

и напрасно уме>шемъ, і восмердэвшеұсz в пещерэ444 
лыша< вещь предивну t бл7женны< тѣхъ стареӨ яко рѣша слы1шавше t самовидець тѣхъ, 
таковаго чюдеси бы1вшаго, при игуменъствѣ пи1минове445, в пече>скомъ сто7мь мнcтри. Быcть 
м•Ӆ соверше1нь во всяко8 добродѣтели. именемъ oни1сифоръ, пре€вите> саномъ, и проѕо>лива 
да1ра сподобися t Бг7а, еже ви1дѣти на всякомъ чл7цѣ согрѣшения: или ина исправле1ния, 
того повѣдаюҴ, но се2 єди1но скажу. Быcть семµ бл7же1ному oнисиfору сн7ъ дх7овныи чернориѕеӨ 

нѣкто 

\Арк. 270 зв.\ 

дрgу по любви, иже не и4стинною подража1ше житие того ст7аго, постникъ сы1и явлzяся лжею, 
и цѣломудръ ся творz. в таинѣ же яды8 и пиz, и скверно живыи. И тако препроводи лѣта 

 

440 Див. Коментар 52. 
441 Закреслено в оригіналі. 
442 Див. Коментар 53. 
443 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
444 Див. Коментар 49. 
445 Див. Коментар 50. 
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своя. Се1 же утаисz дх7овнаго тоg мужа, и ни един же t братиі сего раѕумѣ. Во единъ же 
день здра+ сы1и напрасно Ӆ4мре, не можа1ше же ни единъ телѣси его приближятисz смрада ради 
бывающаg t него. прияҴ же страхъ вся, и нуждею сего и€влекше, и не можаху пѣния наd нимъ 
сътҴворѶ смрада ради. положивше того осоӣ, и ста+ше иѕдалеча пѣние обычное сотворше: нѣциі 
же заемше но€дри своя и сgеb внеcше внµтрь пещерѣ положиша, и тоӥми воcме>дѣсz, яко• и 
бе€словеснымь овчҴаѶ тоя пещеры. многа•ды же и вопль слы1шашеся горекъ, яко нѣциі мучаще 
того. И явиc ст7ыѶ Антониі пре€витеру oнисиfору с прещениемь гл7z, почто се сотвориӥ еси 
таковаго скве>наго и нечcтаго и беѕ€аконнаго и многогрѣшна здѣ положиӥ, яко• таковъ не быcть 
положе= никто же, и4же оскве>ниӥ єcть ст7ое мѣсто сие. во€бн+у же t видѣния, и паd на лицы своеұ 
моляшеся Бг7у гл7z. Гдcи что ради сокрыӥ єси2 t мене2 дѣла чл7ка сего2. И приступль ан7глъ гл7z 
ему, на покаѕание всѣұ согрѣшающиұсz, и не кающиұсz быcть се да ви1дѣвше покаюҴсz, и сия 
рекъ невидиұ быcть, и во€ 

\Арк. 271\ 

вѣсти вся сиz2 игумену пи1мину. и па1ки в другую нощь тоже видѣ, и€ве>ѕи его рече во= воскорѣ 
на снѣдение pо1мъ, недостоинъ бо еcть пребывҴаѶ здэ. Пре€вите> же па1ки на мл7тву oбратиc, и 
бысть к нему глаc гл7z, аще хощеши помоѕи ему. свѣт же сотво>ше со игуменомъ, да н•удею 
привлекӅҴ нѣкия и€влекӅҴ вонь i вове>гуть в во1ду, волею бо никто• можа1ше горѣ то8 прибли1житиc, 
идѣже бѣ пеще1ра. паки же явиc имъ ст7ы8 антониі гл7z. Сми1лимися дш7а брата сеg, поне1же не 
могу преступҴиѶ обѣта моеg, єже к вамъ обѣща<сz, яко всякъ положены8 здѣ помилова= будеҴ 
аще и грѣше= єcть, Не сӅҴ бо хуждьшиі иже со мною ѕде в печерѣ tц7ы бывши< прежде закона 
и по ѕаконѣ угодивши< Бг7у. Моли< бо ся Гд7у Бг7у моему и прчcто8 єго мт7ри. Да ни єди= t 
сего мнcтря ос•уденъ будет въ му1кµ. Гдcь же рече ми, яко• слышати ми глаc єго. а€ есмь рекиі 
авраа1му, двадесяти правеdникъ не погӣулю града сего. то коӥми паче тебе ради446, и иже сущи< с 
тобою помилую и спасу грѣшника аще зде постигнеть умрєти в поко8 будеҴ. Сиz• слышавъ 
oни1сиfо> отъ ст7аго, вся ви1дѣннаz і слы1шанная возвѣсти игумену і все8 братіи, t ни< же а€ 
обрѣто< єдинаго2 иже исповѣда ми вещъ сию t т<ѣ пе>рвы< чернори1зеӨ. Пи1мин же игуме= во мноѕѣ 
недоумѣниі бы+ о страшно8 се8 вещи со слезами мл7zше бг7а о сп7сениі дш7и браҴнѣ8. и быcсть 

\Арк. 271 зв.\ 

ему явле1ние нѣкое t Бг7а, тако гл7ющи поне1же здѣ мноѕи грѣшниі положени быша, всэ 
прощени бышя ра҉ угодивши< ми ст7ы<, и• в пеще1рѣ, и сего же окаяннаго дш7у поми1лова< антония 
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ради и fеодосиz, рабµ моею447, и сущи< с нима ст7ы< чернориѕецъ мл7твою, и се ти ѕна1мение 
бµ1ди и€мѣне=ю смраd бо на бл7го1воние преложиҴсz. И сия слыша+ игуме= радости испоӥнився. со€ва всю 
братию, сказа имъ явление, и иде с ни1ми к пеще1рѣ видѣти бы+шаго, и обонzвше вси 
бл7гоухания t телесе2 его, ѕлосмрадие• е и воплъ никако• слышашеc, вси наслади1шаc доӣровониа, 
прославиша Бг7а, и ст7ыя его угодники, антония и феодо1сия о сп7сениі братнѣ448,449. И сего 
ради а€ грѣшны8 єпcкпъ Симо=, тужу и скорблю и плачу. да бы< точию положенъ бы+ въ 
бжеcтвеннѣ8 тои пе>сти, и малу tрdаӧ прияӥ бы< многи< ми грѣхо+ мл7твь ра҉ сты< tц7ъ. 

Како бо подроӣну о ни< повєдҴаѶ во€могу брате бы1вши< сты7хъ муже8 в чтcнѣмь томъ и бл7женнѣұ 
мнcтри печерскомъ и< же ради добродэтелнаго жития, t пога1нъ чернори€цы бывша, яко• o4наго 
ради бл7женнаго Хв7а мч7нка Евстра1тия жидове крcтишаc. Никона р•ади страстоте>пца половцы 
чернори€цы быша и бг7у угоди1ша, яко• о ни< выөше скаѕахомъ. Многа• слышаӥ еси t мене 
грѣшнаго єпcкпа Си1мона недосто8наи8ща тэхъ ст7ы< че>нориѕеӨ поdножию, иұ же мню и веӥми не 
точе=, 

\Арк. 272\ 

ни бо самомµ списателю списати могущµ т<э чюдеc дєиство, послэдоваше бо гл7сµ спс7ву е• рече 
та1ко да просвѣтится свѣҴ вашъ преd чл7ки, яко да видяҴ добрая ва1ша дэлы, и прославят 
tц7а ва1шего и• єcть на н7бс<. что• быcть и€мѣнение н7шеg обѣщания и претворениє жития, t 
таковыя высоты во глубину жите8скую вопаdши<. началникі и наста+никы имэющиұ наұ ра1вно 
анг7лы оц7а мл7твенникы и хода1тая к творцу, мч7ническими бо вѣнцы увzѕени быша оста+лю 
убо мноg гл7ати, є• о ст7ы< оц7эхъ450. аще ли не довлѣеҴ моя бесѣда, я• слыша t устъ мои<, то 
ни са1мое писа1ние на увѣрение тя приведеҴ. аще ли сиұ не вѣ1руеши, то а4ще t ме>твы< кто воскреснеҴ 
не имаши вѣры, я• быcть о афана1сиі ѕатворницэ, о неұ же воспомянухоұ любви твое8451. Ты же 
брате и сн7у сиұ не вослѣдуѶ. не тѣхъ бо ра҉ пишу сие, но да тебе приоӣрящу. Совѣт жҴеѶ даю 
бл7гочестиемъ утве>диc во ст7омъ тоұ мнcтри пече>скомь. Не во€хощи власти, ни игумества (sic!), 
ни єпиcпства и доволѣеҴ ти к сп7сению, еже кончати жи€нь свою в немъ. вѣси саұ яко могу сказҴаѶ 
всѣхъ книg подоӣная уне ми и тебѣ поле€ная є• от тоg бл7женнаго и стаg мнcтря пече1рскаго 
содэzнная и слышан=ая t многыхъ мало скаѕҴаѶ. молю же тя прочти и саұ, є• о лӣж7еннэмъ 

 

447 Див. Коментар 52. 
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кн7ѕэ николэ ст7оши. И пришеd в чю+ство подивиc и смири+ свое срdце помыcли что ты таковое 
содѣz. БогаҴство ли остави, но не імѣ8 єго. Славµ ли 

\Арк. 272 зв.\ 

но не пости• ея, но t убожества в лcавµ приіде i все бл7гое. помыcли сего кн7ѕя, его• ни единъ 
кнz€ в руси сотвори. волею бо никто же вниде в че>нечество. воистинну се8 болиі всѣхъ кнѕе8 
руски<. како• сравняеҴ твоя укори€на, тоg власzни1цы ты1 бо в наготӅ2 по€ванъ еси, и се ризами 
красными украшаешиc, и си< ради обнаженъ и4маши бҴыѶ и нетлѣнныя одежды, и яко не имѣz 
бра1чныя риѕы сирѣчь смирения осудишиc. Но что пишеҴ бл7женны8 Иwаннъ и• в лѣствицэ. 
Жидовинъ жадаеҴ брашна, да пра€нӅеҴ по ѕакону. ты• симъ подобzc, попечение твориши о питиі 
и о ядениі, и симъ славенъ ся творя. послуша8 бл7женнаго Еваgрия, мни< аще согрѣшиҴ пра€дника 
на земли не имаҴ. Не пита8 тѣла своеg, да не супостаҴ ти будеҴ. Ни выше мѣры начни высоки<, 
єгда не во€змоg укори€ну себѣ приимеши. Буди подражатель ст7ы< оц7ъ, да не будеши лишенъ 
бж7ественыя славы тоz. аще не постигнеши с сове>шеными вѣнчанъ быти, поне со угодившими 
похваленъ бҴыѶ потщися. вчера пришеӥ еси в че>нество, и уже обѣщаваеши, и пре•де навыкновения 
єпископству хощеши, и ѕаконодавецъ крѣпоҲ покаѕуешиc, и пре•де своего покорения всѣхъ 
смирити хощеши, мӅрdствуеши высокая съ го>дынею повелѣвая. Сопроти+но tвѣщавая, сия 
вся навыко< t устъ твои<, я• 

\Арк. 273\ 

помыөляеши o земны< а не о небесны<, о плоҴски<, а не o3 дх7о1вны< о по1хот<ѣ, а не о во€держаниі, 
о богаҴствѣ а не o нищетѣ. свѣта tступи а во мҴӅ даӥ ся еси. жи€нь tвергъ, и3 мӅ1ку вѣ1чную 
себэ уготоваӥ еси, и прни4мъ оружие на врага2, и то в свое срdце въ=ѕиӥ еси. воспряни2 бра1те и 
раѕумѣ8 опа1сно o3 свое1мъ житиі непоdви1жну имѣя мыcль и умъ t стаg мѣста тоg. Приведу1 же 
ти в па1мяҴ Іера€ма бл7же1ннаго чернори€ца пече1рского, подоӣна твоему тьщанию о нем же выше 
писахомъ, и прочеҴ вр€амӧишиc. Де вѣдыи брате не мни всуе истроши+ и o= е• имѣ, но яко все преd 
Бг7омъ и€чтено єcть и до мѣдницы. Ча1й t Бг7а млcти труда ради твоеg. Двои двери доспѣӥ 
єси то8 сто8 велицѣи цр7кви ст7ыя Бцdы печерския. И та tверѕеҴ ти двери млcти своея. И1бо иере8 
вопиюҴ о3 таковыхъ всегда в то8 цр7кви. Гдcи освҴяѶ любzщая бл7голѣпие дома твоего, и тыя 
прослави бжcетвенною силою твоею. Помяни• и о4ного патрикия и• креcть повелѣ сковҴаѶ t ѕлата 
чи1ста, ем•у во€ревнова ю1ноша, и ма1ло своего2 зла1та приложи+, наслdѣникъ быc всему имѣнию єg. 
ты же аще и€нуриши сӅ1щее на славу Бж7ию и прчcисто8 єго мт7ри, не погубиши мзды своея. но 
ц>ы со дв7доұ приложу на всяку похвалу твою, да к тобѣ речет Гдcь. прославляющая мz 
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просла+лю. Поне1же са1мъ ми єси1 ре1къ уне ми ю• имѣю то все на цр7ко+ную поҴребу иcтрошу да не 
напрcно ратию иӥи татьми или ogнемъ вѕято будҴе8, а€ же 

\Арк. 273 зв.\ 

похвали< доӣрое прои€воле1ние. oбѣщаітеся бо ся рече2 i во€дадите, уне бо єcть не о3бѣщатиc, неӥжеѶ 
обѣща+шcу не во€дҴаѶ. Аще ли что таковұоӧ и случиҴся коgда ли ратию вѕя1ту, или таҴми окра1дену 
бҴыѶ, никако• поӥху ні смутиc, но бл7гохвали Бг7а о семь со Іовомъ рцы2, Гдcь даcть Гдcь вѕяҴ, 
воспоминая и3 o1ноg Бл7же1ннаго ста>ца не€лобиву дш7у ст7ую, емµ• ра€бо1иницы прешеd вѕz1ша. o= же 
не смутиc, но паче вта8нэ серdца Бг7а бл7годаря1ше. Еще же ти и о аре1фѣ бл7женнэмь воспомянµ 
я• o немь слыша<, и написа< в поӥѕу всємь. Се Ӆ• брате полика>пе всяцэ ми наказа1ниі накаѕа< 
тz, проси у Гдcа Бг7а да ту жи€нь свою скончаеши в покаяниі и послуша1ниі игумена своего 
аки=ди1на. сия Г7 вещи болиі вс<ѣ доӣродѣтеле8 суҴ, яко• афана1сиі ѕатво>никъ свидэтеӥствова. И се2 
ти1 єще ино ди+но чdюb скажю є• самъ вид<ѣ, сице убо соҴвориc в тоұ мнcтри пече>скоұ. 

Друкований Патерик: видання 

1661 р.452 
Чaсть Третиz В нeйже њбрэтaютсz Житіz ст \ыхъ Прпdбны< и3 Бг \онHсны< Tц7ъ нш \их8 

Печeрскихъ. эже Прпdбный Tц7ъ нашъ СI~мњнъ Епcкп8 Владимерскі и3 сӅ3жdалскiй Самъ 
послёди Написа2 в8 Послaніи своeмъ Къ бл \же%нному полsкѓрпу И$ночествyющему в8 печeрскоұ сҴ: 
монастырэ и3 неу% сyщему Ѓрхіма=дриту 

Вёстно же бyди ћко ст: Сjмо= въ начaлэ Послaніz своеg написа2 њ Прпdб: Nнiсиф0рэ. Но 
мы ѓки свэдителz чудеси2 Прпdб: Ант0ніа њ прощeніи Ӆ3мjшаg въ лицемёріи воспомzнyхом eго2 
въ житіи того2. Пр0чаz полагаiм порsду. 

Житіє прп. Євстратія 
Основна редакція Патерика453 

\Арк. 254\ 

Слово о блаженем Евстратии454 постницѣ. Господи, благослови 
ѣкто прииде из Кыева, хотя быти чрънецъ. Раздаавъ же все убогым, мало 
нѣчто оставив ближним, да по нем издѣют 455 . Бысть же сий чръноризец 
Еустратий постник и послушник ко всѣм. Сий блаженый, вся крестианы 
крѣпя, моля, накозоваше, глаголя: «Братие, елико васъ крестися и в Бога 

вѣровасте, не будите отметници своего обѣта, еже во крещении, Христосъ ны 

 

452 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
453 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999). 
454 Див. Коментар 57. 
455 Див. Коментар 58. 
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искупи от клятвы законныа и породи водою и духом, сыны и наслѣдники ны 
сотвори: то аще умрем — Господеви умрем, аще живем — бытию должная 
послужим, аще за люди умрем — смертию живот искупим, и тъй живот вѣчный 
дасть нам»456. 
Бѣ бо сий Еустратий плѣнен от половец и продан бысть жидовину со инѣми 
многыми457,458 По малех же днех измроша всѣ от глада,истлѣвше жажею: овии 
по трех днех, инии же — по четырех днех, инии же — по 7, крѣпции же — по 
10 днех. И скончашася вси гладом и жажею. Бѣ же числомъ 50: от 
манастырьскиа челяди 30, а от Кыева двадесят459. 
Минувшим же днем 14, оста мних един живъ, бѣ бо постник от млад ноготь. 
Видѣв же жидовин, яко сей мних вина бысть погибели злата его, еже на 
плѣненых вда на 50, и сдѣя Пасху свою. Наставшу дни Воскресениа Христова, 
поругание сътворив святому тому: по писаному во Евангелии, иже на Господа 
нашего сотвориша, Иисуса Христа,  —  поругавшеся ему,  
пригвоздиша и ко кресту. И благадаряше Господа на нем, и жив 
бысть по пять на 10 дней. Жидове же рѣша ему: «Нынѣ насытися 
законныа пища, безумне, да живъ будеши, ибо Моисѣй закон приим 
от Бога и нам да, и се въ книгах речеся: «Проклят всяк, вися на 
древѣ» 460 .  Мних же рече: «Великиа благодати сподобил мя есть 
днѣсь пострадати.  И рече ми Господь: «Днѣсь со мною будеши в 
рай» 461.  Сам бо разори клятву законную и введе благословение. О 
нем же рече Моисѣй: «Видите живот ваш, висящь прямо очима 
вашима» 462;  Давидъ же: «Пригвоздишя руцѣ мои и нозѣ мои» 463,  и 
пакы: «Раздѣлишя собѣ ризы моа и о матизмѣ моей меташа 
жребиа» 464 .  О семъ же дьни глаголаше: «Сий день, иже съ твори 
Господь, возрадуемъся и возвеселимся во нь!» 465  Ты же и иже с 
тобою жидове днѣсь въсплачете и възрыдаете, яко прииде на вы 
отвѣт от Бога крови ради моеа и всѣх христиан, яко субот ваших 
возненавидѣ Господь и преложи праздникы ваша в сѣтование, яко 
убьенъ бысть началник вашего безакониа». Слышав же жидовин,  
яко распят сый поносит ему, взем копие, прободе и, и тако предаст 
душю Господеви. И бысть видѣти душю преподобнаго, несущу 
колесница огнена, и кони огнени, и глас, глаголя греческыи: «Се 
добрый града  небеснаго гражанин нареченый!» Сего ради 
протостраторъ зоветься в поминании вашемъ 466.  
И ту абие вѣсть бысть от царя на жиды том дни, да ижьженутся вся 
жиды, имѣниа их отъемше, а старѣйшины их избиють.  

 

456 Рим 14:8. 
457 Див. Додаток 3. 
458 Див. Коментар 59. 
459 Див. Коментар 60. 
460 Втор 21:22-23. Фраза інтерпретується у: Гал 3:13-14. 
461 Лк 23:39-43. 
462 Втор 28:66. 
463 Пс 21:17-18. 
464 Пс 21:19. 
465 Пс 17:24. 
466 Див. Коментар 61. 
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Бысть убо сицева вещъ. Нѣкто от жидов крестися, богат ъ сый и 
храборъ велми, и сего ради прият и царь, по малех же днех сътвори 
его епарха. Онъже, получив санъ, втайнѣ бывает отметник Христа 
и его вѣры 467 и дает дръзновение жидом по всей области Греческаго 
царства, да купят христианы в работу собѣ. Обличенъ же  быв 
нечистый сий епархъ, убиенъ бысть по словеси блаженаго сего, и 
ту сущаа жиды, оземьствоваша иже в Корсуни; имѣниа отъимш е, 
того же жидовина, сдѣявшая таковаа, повѣсишя. Обрати бо ся 
болѣзнь его на главу его, и на връхъ его неправда его сниде 468.  Тѣло 
же святого в море ввержено бысть, идѣже множество чюдес 
стваряется. Поискан же быв от връных и не обрѣтенъ, не восхотѣ 
бо святый славы от человѣкъ, но от Бога 469.  Сквернии же жидове, 
видѣвше чюдо страшно, крестишяся 470.  

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 

XVI—XVII ст.471 

[Житіє прп. Евстратія] 
 нему же нэкто приде t кие3ва. хотz быти чернець. 

\Арк 110\ 

 разdая3в же все u3богымъ. мало нэчто w4стави ближниұ. да по немь и3здэють472. бысть 
же сіи3 черноризець є3u3стрӢтіи3473 постникъ. и3 послушникъ преи3злиха. сіи3 же чернець всz 
крcтья3ны крэплzӢ. и3 молzсz наказываше. гл7z братье є3лико васъ крcтисz. и3 въ бг7а 
вэровасте. не будемъ tмэтници свое3го свэта. є3же въ крcщеніи хс7 ны и3скупи. t клzтвы 

законныа3. и породи водою и3 дх7оұ. и сн7ы и3 наслэдникы сътвори. то а3ще uмремъ бв7и u4мремъ. 
бытію дол8жнаа2 послужимъ. а3ще же за лdюѶ uмремъ. см7ртію3 животъ исъкупимъ. и3 тъ животъ 
вэчныи3 дасть намъ474. по малэх8 же дн7ехъ. и3зъмроша вси. t глада и3стлэвше жажею. w3ви 
по г7 дн7ехъ. w#ви по д7 хъ и3нии же по з7 крэпцэ и3же по і7 и3 всэ скончашасz. и3стлэвше 

 

467 Див. Коментар 62. 
468 Пс 7:17. 
469 Див. Коментар 63. 
470 Див. Коментар 64. 
471 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
472 Див. Коментар 58. 
473 Див. Коментар 57. 
474 Рим 14:8. 
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гладомъ и3 жажею3. бэ же числомъ н7. а7 t манастырьскои3 челzди. а3 к7 t киӤва475. минувшимъ 
же дн7емь. дi7 w4ста мнихъ є3динъ живъ. бэ бо постникъ. t младъ ноготъ476. 

Видэв же жидовинъ. я3ко сіи мнихъ. вина бысть погыӥбеѶ є3го злата. є3же на плэнныхъ два477. 
на н7. сдэя2 въ. пасху свою2. и3 настав8шю дн7и въскрcніа хв7а. поругаіе ст7му тому. по писаному 
въ єvgаль и3хъ. є2же сътвориша на га7 нашего іс7а ха. поругавшесz є3му пригвоздиша и3 къ х7у. и3 
бл7годарzше га7 на немъ. и3 живъ по пzть на i7. дн7іи жидове же рекоша. нынэ насытисz 
законныа3 пища безумне. да живъ будеши. и3бо моісии3 законъ пріи3мъ. t бга7 намъ дасть. ибо3 
въ книгахъ речесz. мнихъ рече великіи2 блгdтль мои3. сподобилъ мz е3си дньc пострадати. рече ми 
гь7 днcь съ мною3 будеши в раи3478. самъ разори клzтву законную3. и3 блгcвеніе3 въведе. w4 нем же 
рече моvѶсѣѶ. u3зрите животъ нашь. висzщь. прzмо w3чима вашима479. дв7дъ же пригвоздишя 
мои2  

\Арк 110  зв.\

руцэ и 3 нозэ мои 3 . 480 и 3 пакы раздэлиша себэ ризы моz 2 и w4 матиз 8мэ моеи 3 . 
меташа жребіа 3 481. w4 семъ же дн 7и гл 7ше гь 7 . сеи 3  дн 7ь иже сътвори гь 7 . възр duемсz 
и 3 възьве селимсz вонь 482. ты же и 3 и 4же с тобою 3 жидове дн cь въсплачете и 3  
възрыдае 3те . я 3ко приде на вы tвэтъ t бг 7а . крови ради моеа 5 . и 3 всэхъ 
кр cтьянъ. я 3ко суботъ вашихъ въз 483 ненавидэ гь 7 . и преложи празникы ваша во 
лъжю3 . я 3ко u 3бие 3 3 нъ бысть началникъ вашего безаконіа 3 . сл ышав же жидовинъ. 
я 3ко ра спzтъ3 сыи 3 .  и 3 поно сить е 3му. вземь копие 3 прободе и 3 . и 3 тако предасть 
дш7ю. и 3 бысть видэти коле сница w4гньна. и 3 конэ w 3гненэ. дш7ю прп dбнаго 
несуща. и гла c  глz грецьскы. се доб рыи 3 града нб cнаго жителинъ наре сz. се го 
ради протостратеръ зоветсz. в поминаніи 3 вашемъ 484. и 3 ту а 3бие вэсть t цр 7z 
на жиды. да и 3женуть вся. и 3  в сz имэнье 3 tимше. томъ дн 7и . старэи 3шины же 
и 3хъ. да избію 3ть . бысть u3бо сица вэщь. нэкто t жидовъ кр cтисz. бога 7тъ 
сы ̏ храбръ велми. сего дэлz пр іа 2тъ цр 7ь по малэхъ дн 7 ехь створи е 3па >ха. w4нъже 

 

475 Див. Коментар 60. 
476 «дъ ноготъ» в оригіналі виділено і замінено (написом на берегах) на «ды< ногтей». 
477 Так в оригіналі. 
478 Лк 23:39-43. 
479 Втор 28:66. 
480 Пс 21:17-18. 
481 Пс 21:19. 
482 Порівн. Пс 17:24. 
483 В оригіналі написано над рядком. 
484 Див. Коментар 61. 
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получивъ санъ. втаи 3нэ бывае 3ть tметникъ ха 7 и 3  е 3го вэры 485. и 3 дае 3ть 
дръзость жидомъ. по всеи 3  w 4бласти гречь скаго цр cтва. да купzть кр cтья 3ны в 
работу собэ. w4бличенъ •  бысть нече стивыи 3  тои 3 є 3па рхъ. u 3биенъ бы c  по  слове сэ 
бл 7женаго сего . и 3 ту сущаа 3 жиды и 3же в кор 8 сунэ. w4земьствоваша . и 3мэньа 
tимше. того же жидовина сдэя3вшаго таковаа 3 повэсиша . и 3 w 4бр Ӣтисz болэзнь 
е 3го на главу его. и 3 на верхь е 3 го неправда е 3го сниде 486. тэло же ст 7го в 8 море 
въвэржено бы c .  и 3дэже множество чю 3де съ тcварzе 3тсz. пои 3 сканъ же бывъ t 
вэрныхъ. и 3 не w 3брэтенъ. не въсхотэ бо ст 7ыи 3 славы чл 7цьскыа 3 t бга 7 487. 
сквернэи 3 же 

\Арк 111\  

жидове . видэвше чю 3до кр cтишясz 488. 

Арсеніївська редакція Патерика489 

[Житіє прп. Евстратія]490 
 нему же пріиде t Киє3ва нэкто. хотz быти чернець. раздая3в же все uб7гымъ. мало 
нэчто oстави ближнимъ. да по немь издэють491. быc же сіи3 черноризець Е3u3стратіи3492. 
постникъ и3 послушникъ преи3злиха. сіи3 же чернець всz хрcтьяны3 крэплzше молz 
наказоваше гл7z. браҴя2 є3лико васъ крcтисz. и3 въ бг7а вэровасте. не будем tмэтници 
своє3го сbвѣта. є3же въ кр7щеніи хcъ ны и3скупи t клzтвы законныа3. и породи водою и3 

дх7омь. и сн7ы и3 наслэдникы сътвори. то а3ще умремъ гв7и uмремъ. бытію дол€жная послужимъ. 
а3ще же и3 за люди uмремъ. смертью3 животъ кѶӅcпимъ. и тъ животъ вэчныи3 дасть намъ493. 
по малэх же дне< п=лӤе= изомроша вси t глада. и3стлэвше жажею. 

\Арк. 80\ 

ови по тре< дн7ехъ. и3ніи же по четыре<. и3ніи же. по з7 крэпціи же по і7 дн7іи, вси скончашасz. 
и3стлэвже гла3домъ и3 жажею3. бѣ же числwм н7. л7 uбо t манастырьскоє челzди. а3 к7 t киє3ва.494 

 

485 Див. Коментар 62. 
486 Пс 7:17. 
487 Див. Коментар 63. 
488 Див. Коментар 64. 
489  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
490 Окремої назви житія тут немає. 
491 Див. Коментар 58. 
492 Див. Коментар 57. 
493 Рим 14:8. 
494 Див. Коментар 60. 
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w4ста мни< є3динъ живъ бэ бо постникъ t млад ноготъ. видэв же жидовинъ. я3ко сіи мни< 
вина быc погыбели є3го злата рdаѶ, є3же на плэнен8ны< вда, на н7.495 съдѣя3въ пасхu свою. и3 
наставшu дн7и въскрcніа хвcа. порuгашасz ст7мu томu. по писаномu въ є3sgльи<. є2же сътвориша 
на га7 нашего іс7а ха7: порuгавшесz ємu пригвоздиша и5 къ крcтu. и3 благадарzше га7 на неұ. и3 
живъ быc по єі7 дн7іи2. жидове же рекоша. нн7э насытисz законны1а3 пища безuмне. да живъ 
бuдеши.  

\Арк. 80 зв.\ 

ибо мои2сэи3 законъ пріи3мъ t ба7 намъ дасть. и3 се въ книга< речесz. проклzтъ всzҲ висz и5 на 
дрэвѣ.496 мни< ре?. великыи блгdтль мои3. сподобил мz є3сть дньc пострадати. и3 ре? ми гь7 днcь со 
мъною3 будеши в раи3497. сам бо разори клzтву закон8ную3 и блгcвеньє3 в8веде. o3 нем же ре? мои3сэи3 
u3зрите живоҴ вашь висящь. прzмо oчима вашима498. дв7дъ же ре? пригвоздишя руцэ мои3 и3 
нозэ 499. и 3 пакы раздэлиша собэ ризы моа 6 . и o м Ӣти 1змэ мое 3и мэташа 
жребіа 3 . 500 o сем 8 же дни глаше. се Ѷ дн 7ь иже сътвори гь 7 възрадуємсz и 3 
възве селимсz во нь 501 . ты же и 4 и 4же с тобою 2 жидове . дн cь въсплачете и 
възрыдає 3те . я 3ко пріи 3де на вы tвэтъ t ба 7 . крове ра ҉ моє 3z и вс <э хр cтьанъ. 
я 3ко суботъ ваши <  възне  

\Арк. 81\  

навидэ гь 7 . и преложи праз dникы ваша жа 1лw c . я 3ко ѫбьє 3нъ бu д еть началникъ 
вашего безаконіа . слышав же жидовинъ. яко распzтыи 3 сєи 3 поно ситъ є 3мµ. 
вземъ копіє 3 п рободе и 5 . и тако преда сть дш7ю 502. и 3 бы c видэніє 3  колесница 
w4гнена. и 3 кони oгнени. дш 7ю прпб dнаго несуще. и гла c глz гречь скы сь Ѷ добрыи 3  
града нб cнаго жителинъ наре ? еныи 3 . сего ра ҉  протостратор ъ зовется. в поминаньи 3  
вашемъ 503. и 3 ту абіє 3 вэсть бы c t цр 7z на жиды. в 8 томь дн 7 іи 3 да ижену Ҵ сz. и 3  
всz имэніа tимъше. старэишины же и <  изб ію Ҵ .  

 

495 Дописано на берегах: w3ніже. 
496 Втор 21:22-23. Фраза інтерпретується у Гал 3:13-14. 
497 Лк 23:39-43. 
498 Втор 28:66. 
499 Пс 21:17-18. 
500 Пс 21:19. 
501 Пс 17:24. 
502 Дописано на берегах: свою гв7и. 
503 Див. Коментар 61. 
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Быc uбо 1 сица вэщь некто t жидовъ кр cтисz ба 7тъ сыи 3 храборъ велми. и сего 
ра ҉ пріятъ и 5 цр 7ь . по мале < же дн 7 ехь створі и 5 є 3парха. oнже получивъ санъ.  

\Арк. 81  зв.\  

втаинэ бы 2ває 3ть tметникъ ха 7 . и 3 є 1 го вэры 504, и 3 дає 3ть де рьзновеньє 3 жидомъ. 
по всеи 3 o 3бласти гречь скаго цр cтва . да купz Ҵ хр cтья 3ны в работu собэ o3бличен 
же бы c нечт cыи сь Ѷ є 3пархъ. uбьєнъ бы c  п о словеси блаженаго сего. и тэ сущая3 
жиды. и 3же в кор сuни w4земьствоваша. и 3 имэніа tємше. того же жидовина 
съдэявшаго таковая повэсиша. oбрати бо сz болэзнь є 3 го на главу є 3 го , и 
на верхь є 3 го неправда є 3го сниде 505. тэло же ст 7го в море въврьжено бы c .  идэже 
множьство чюде съ стварzє 3тсz. поисканъ же бывъ t вэрны < . и не oбрѣтенъ. 
не въсхотэ бо ст 7ыи 3 , славы t чл 7къ но t ба 7 506. скве рніи же жидове видэвше 
чюдw кре стишясz 507.  

Стишний пролог. Список початку XVII ст.508 

\Арк. 135\ 

Въ тъ• дн7ь прпdб8наго Tц7а2 на1шего Еv2стра1тіа509 по1стьника: 
еи4 прпdбніи3 пріи4де и3с Кіе3ва въ пече1ру. хотz2 бы1ти чрънецъ. и3 повелҗ и3гu1менъ е3го2 пострищи2. 
и3 нарече2 и3мz2 е3мu е3vѶстра1тіи3. w4нь• ра€зда+ все2 и3мѣ1ніе свое2 u3бо1гыұ. ма1ло нэчто w3ста1ви. 
бли•ниұ сво1иұ да2 по неұ разда1юҴ510. быҵ же сій по1ст8ниҲ быҵ же сій по1ст8ниҲ и3 послu1ш8ниҲ къ въсѣұ. 
то1йже непомно1ѕэ бл7же1н8ный съ и4нэми хрcтіа1нъ плэне1нъ быҵ t монастырz2511. и3 прода1нъ 
быҵ нѣ1кое3му жидови1нu512. съ и4нэми мно1гими. препdоbб8ный же u3ча2 и3 мл7z2 плѣ1н8никы. 

наказова1ше и< гл7z2. бра1тіе е3ли1ко ва1съ крестz1т8сz въ ха7. и3 а8 бг7а вэрова1сте. не бѫ1деұ tмѣ1т8нӨиѶ 
свое4го tвѣ1та. е4же въ ст7оұ крcще1ніи5. х7с бо6 ны6 и3скѫпи2 t клz1т8вы Зако1н8ніа2. и3 породи2 водо1ю и3 
дх7оұ. сн7ы2 и3 наслdѣ1никы нcа сътвори2. То3 а4ще u3мреұ гв7и u3мреұ. а4ще ли3 живұе бы1тію длъ•наа2 
послu1жиұ. а4ще за лю1ди u3мрұе1 смр7тію живоҴ кѫ1пиұ. то1й живоҴ в?ѣ1ный даҵ нұа1513. не по мно1ѕ<э же 

 

504 Див. Коментар 62. 
505 Пс 7:17. 
506 Див. Коментар 63. 
507 Див. Коментар 64. 
508  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. з 
Добромильського монастиря. 
509 Див. Коментар 57. 
510 Див. Коментар 58. 
511 Див. Коментар 59. 
512 Див. Додаток 3. 
513 Рим 14:8. 
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д7н<е1 и3зомро1ша t гла1да. и3 истаz4в8ша ж•а1дею2. Һвіи5 по тре< д7не<. i3 и4же по четы1ре< д7не<. и3 иніи5 же 
по сеdми2. крѣ1п8ціи5 же по десzти2 д7н<е1. и3 скон8ча1шасz в8си2 гла1доұ и3 жа•дею2 бҗ же и< числоұ, н7. t 
монасты1р8скы< рабо1т8никъ6, л7 t кіе‘ва. к7 минu1в8шиұ д7неұ, дi7. Һста2 мн<и1 е3ди1нъ бҗ бо6 по1ст8ниҲ t 
мла1ды< но1гоҴ. ви1дэв8 же жидови1нъ я4ко сіи5 мни< вина2 быҵ поги1бели2 зла2то его2 е4же на плэне1ны< 
въдаҵ. и3 зdэа2 на неұ па1схѫ своӬ. и3 послu1ш8ниҲ къ въсѣұ. то1йже непомно1ѕэ бл7же1н8ный съ и4нэми 
хрcтіа1нъ плэне1нъ б\\ыҵ t монастырz2. и3 прода1нъ быҵ нѣ1кое3му жидови1нu. съ и4нэми мно1гими. 
препdоbб8ный же u3ча2 и3 млz2 плѣ1н8никы. наказова1ше и< гл7z2. бра1тіе е3ли1ко ва1съ крестz1т8сz въ ха7. 
и3 а8 бг7а вэрова1сте. не бѫ1деұ tмѣ1т8нӨиѶ свое4го tвѣ1та. е4же въ ст7оұ крcще1ніи5. х7с бо6 ны6 и3скѫпи2 t 
клz1т8вы Зако1н8ніа2. и3 породи2 водо1ю и3 дх7оұ. сн7ы2 и3 наслdѣ1никы нcа сътвори2. То3 а4ще u3мреұ гв7и 
u3мреұ. а4ще ли3 живұе бы1тію длъ•наа2 послu1жиұ. а4ще за лю1ди u3мрұе1 смр7тію живоҴ кѫ1пиұ. то1й живоҴ 
в?ѣ1ный даҵ нұа1. не по мно1ѕ<э же д7н<е1 и3зомро1ша t гла1да. и3 истаz4в8ша ж•а1дею2. Һвіи5 по тре< дн7е<. 
i3 и4же по четы1ре< дн7е<. и3 иніи5 же по сеdми2. крѣ1п8ціи5 же по десzти2 д7н<е1. и3 скон8ча1шасz в8си2 гла1доұ 
и3 жа•дею2 бҗ же и< числоұ, н7. t монасты1р8скы< рабо1т8никъ6, л7 t кіе‘ва514. к7 минu1в8шиұ д7неұ, дi7. 
Һста2 мн<и1 е3ди1нъ бҗ бо6 по1ст8ниҲ t мла1ды< но1гоҴ. ви1дэв8 же жидови1нъ я4ко сіи5 мни< вина2 быҵ 
поги1бели2 зла2то его2 е4же на плэне1ны< въдаҵ. и3 зdэа2 на н1еұ па1схѫ своӬ. 

\Арк. 135 зв.\ 

наста1в8шӅ• дн7и2 въскресе1ніа хв7а. порuга1ніе сътвори1ша ст7омu є3vѶстра1тію. по писа1н8номu въ є\vgліи2. 
и3же сътвори1ша на га7 на1шgеb i7с х7а. и3 поруга1шасz е3мu2. та1ко и3 сего2 бл7же1н8наго пригвозди1шасz 
къ кртu2. Һнь• бл7годарz1ше б7а на крcтҗ. и3 ж+и быҵ єi7 днi1й. жидо1ве же рѣ1ша е3мu2 нн7э насыти1сz 
зако1н8ныӢӢ пи1ща, безѫ1м8не да ж+и1 бu1деши. и3бо6 мои3сій за1ко= пріѥұ. t б7а наұ даҵ. и3 се3 въ кни1га< 
рече1н8но єҵ. проклҴz1 в8сz4 висz2 на дре1вэ515. мни< же ре? вели1кіи2 блгdти споdбbиӥ мz3 е4сть б7ъ днcь 
пострада1ти. и3 рчҴе1 ми6, я4ко разбойникѫ, днеc съ мно1ю бu1деши в раи5516. саұ бо6 разори2 клz1т8вu 
зако1н8нuю. и3 въведе2 въ бл7гослове1ніе. Һ неұ же рече2 мо1vѶси. u3зри1те живҴо1 вөа1 ви1сzщъ прz1мо 
Һчи1ма ва1шима517. двdь пригво€ди1ша рu1цэ мои5 и3 но1ѕэ мои5518. и па1ки раздэли1ша ризы моа2 
себҗ, и3 Һ ма1тисмҗ мое3й мета1ша жре1біа519. Һ сұе1 же дн7и3 гл7еҴ. съи1 дн7ь и4же сътвори2 гь7, 
възраduеұсz и3 въ€веселиұсz1 во1нь. тіи5 же и3 с тобо1ю жи1дове въспла1чите днcе1 и3 въ€рыда1йте. я4ко 
пріи1де на1 вы tвҴэ tъ бгu. кръ1ве ра1ди мое1й и3 в8сѣ< хрcтіа1нъ. я4ко сuбоҴ ва1ши< ненави1диҴ гдcь. и3 
преложи2 пра1здникы ва1шz въ сэтова1ніе. я4ко u3біе1нъ быҵ начӥа1ниҲ безако1ніz ва1шего. слы1ша+ же 

 

514 Див. Коментар 60. 
515 Втор 21:22-23. Фраза інтерпретується у Гал 3:13-14. 
516 Лк 23:39-43. 
517 Втор 28:66. 
518 Пс 21:17-18. 
519 Пс 21:19. 
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сіа1 жидови1нъ я4ко распҴz сы1й поно1сиҴ е3мu2. І възеұ ко1піе прободе2 е3го2. и3 та1ко предаҵ дш7ѫ свою2 
гв7и. и3 бҗ ви1дэти дш7у прпdб8наго носи1мu на колесни1ци 

\Арк. 137\ (sic!) 

Һгне1нэй. и3 ко1нэ Ҷ4гньни. се3 до1брый гра•дани1нъ нарече1н8ный нбcный грdа. того2 ра1ди протостра1то> 
зовҴе1сz въ помина1ніи2520. и3 тѫ2 а4біе вѣҴ бы1сть t цр7z2 на жиды2 Һ тоұ дн7и2. да2 и3ж8денҴu1 въсz2 
жиды2 и3мѣ1ніа и< tе3мше. а старэйшины и3збiҴю. быҵ u4бо6 си1цева2 ве1щъ нэкто2 tве1щъ t жид+о 
крcти1сz богҴа сый и3 храб>о вел8ми2. и3 сего2 ра1ди пр7iz4 его2 цр7ь. по мал<э же д7не< сътвори2 е3го е3па1р8ха. 
Ҷ4нь• полuч+и въ таиѶнэ быва1еҴ. tмҴеникъ х7а и3 е3го2 вѣ1ры521. даҵ дръ€нове1ніе жидұо по въсе1й Ҷ4бласти 
гре1ческаго црcтва. да2 кu1пzҴ въ работu2 себҗ хрcстіа1ны. Һбличе1н8 же быҵ нечести1вый се1й е3па1р8ха и3 
u3біе1нъ быҵ. по словеси2 бл7же1н8наго е3vѶстра1тіа2 и3 тu2 сѫ1щаа2 жиды2 Һзеұствова1ша въ ко1р8сӅ= і и3мѣ1ніе 
tе3м8ше и<. а3 того2 жи1дове назdэz1в8шаго на бл7же1н8наго повэсиша. Һбрати1сz бо1ле€нь е3го2 на гла+u 
е3го2. и3 на ве1р8хъ е3го2 непра1в8да е3го2 съни1де522. тѣ1ло• ст7го в8 мо1ре връжено быҵ. и3де1же мно•ство2 чuдеc 
сътворz1еҴсz. и3 пои3ска1ни бы1ша вѣ1р8ными ст7ыа е3го2 мо1щи, и3 не Һбрэте1нъ. не въсхотэ бо5 ст7ы1й 
t чл7к8 сла1вы, нѫ3 t ба7523. Һкан8ніи5 же жи1дове видэв8ше чdюb стра1ш8но. и3 крcти1шасz524. 

Стишний пролог. Список середини XVI ст.525 

\Арк. 80 зв.\ 

Въ тҶ_ дн7ь прпдбнаго Tц7а на3шего2 Е3v2стратіа526 Поcни3ка. 
ъи2 прпdбныи3 пріи3де и3с кvѶе3ва2 въ печеру хотzѶ бы1ти3 чр7ънець. и3 повелэ и3гѫме= єго2 пострищи2. 
и3 нарече и3мz ємu є2uстра1тіи. Һн же3 раздавь въсе и1мэніе свое3 u3богыұ. мало нэчто2 
Һстави ближниұ своиұ, да по неұ раздаюҴ527. быc же сіи пҶcникь и3 послушни3кы къ всұэ. тоѶѶи2 
же непомноѕэ бл7же1ныи3 съ и3нэми хрcтіа3ны2 пленень быc t мона1стырz528. и3 продань быc 
нэкоємu жидовинu529, съ и3нэми мно3гыми2. прпdҶ1бныи3 же u3ча и1 молz плэн8никы. 

наказоваа1ше и< гл7z. бра1тіє е3лико ваc кртcисz2 въ ха7, и3 въ ба7 вѣровасте2, не бѫ1деұ tмэтни3ци 

 

520 Див. Коментар 61. 
521 Див. Коментар 62. 
522 Пс 7:17. 
523 Див. Коментар 63. 
524 Див. Коментар 64. 
525  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. з 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
526 Див. Коментар 57. 
527 Див. Коментар 58. 
528 Див. Коментар 59. 
529 Див. Додаток 3. 
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своє3го2 o3бэта, е3же2 въ ст7Ҷұ кръщеніи. хс7 бо ны и3скuпи t клzтвы2 закон8ніz. и3 породы2 водо1ю3 
и дх7Ҷұ, сн7ы и на 

\Арк. 81\ 

слdэникы2 наc сътво1ри3, то а3ще uмреұ гв7и u3мреұ. а3ще ли1 жи3веұ бытію3 длъжнаа3 послuжим, а3ще за 
люди3 u3мреұ см7ртію3 животь кuпиұ. тъѶи3 жи3воть вэчныи3 да1сть наұ.530 не по мно2зэх8 же1 д7не< вси3 
и3зомроша t глада. и3 истаа1вша2 жажdею2, Һвіи2 по тре< дн7е1хь. и3 и3же по четыре< дне<. и3 и3ніи же3 
по сеdми. крѣпціи2 же2 по десz1ти д7не<. и3скончашаc в8си г8ладҶұ и4 жажdею2. бҗ же и< чи1слҶұ н7 t 
монасты>скы< работникь. л7 t кіева к7.531 ми3нuв8шиұ дн7еұ дi7 Һста2 мни< є3ди= бэ бо3 постни3къ t 
мла1ды< ноготь, ви3дэв8 же жи1дови3нь, я3ко сій мни< вина быc погыбели зла1та є3го2, е3же на1 
плѣ1нены< въда1сть, и3 здэа3 на неұ па3схѫ2 свою3. настав8шу же2 дн7и въскрcніа3 хв7а. порѫ3ганіе 
сътво1риша стмu є3vѶстра1тію3. по писанному въ є3vgліи2. и3же сътвори1ша2 на г7а на3шего2 Іv7 (sic!) 
х7а. и3 порѫгашаc е3мu. та3ко и3 сего2 бл7женнаго2 пригвозди3ша2 къ кртcu. Һн же3 блгода3рz1ше2 ба7 на 
кръ1стэ. и3 живь быc єi7 дн7іи3. жидове же рэша е3мu ни1нэ на3сыти2сz закон8ныа3 пища3 бе3зzмне 
да1 живь будеши2. и4бо мҺvѶси за1конь пріи1мь t ба7 наұ да1сть2. и3 сеѶ въ книга< рече3но1 є3сть2: проклzҴ 
всzкь висzи2 на дре1вэ532. мни< же ре1че ве3ликы блгdти1 спҶdбил8 мz єc бъ7. днеc постраdти2, и3 речет8 
ми я3ко разбои2ни3кu днеc съ мно6ю3 бuдеши2 въ раи2533. самъ бо1 ра3зори клzтвu2 закон8ную3, и3 
въве1де 

\Арк. 81 зв.\ 

въ блcвеніе3. Һ неұ же рече мҺvѶсеи2, u3зриѶте3 жи1воҴ вашь висzщь прzѶмо o3чима2 вашима534. двdь 
пригвозди1ша рuцѣ мои3 и3 ноѕэ мои3 535. и3 па3кы ра3здѣлиша2 ризы3 мо2z# сѥ1бэ. и3 о3 матис8мэ моєи2 
мета3ша жребіа536, о3 сеұ же2 дн7и гл7тъ. сіи2 дн7ь и3же сътво1ри гь7. възраduемсz и3 възве1селимсz въ 
нь, тыѶи3 и3же с тобою3 жидове днcь въспла1чите и3 възрыдае3те. я4ко пріиде на3 выѶ tвѣҴ t б7а, 
кро1ве ра1ди моеz3 и3 всѣ< хртcіанъ, я3ко сu3бо3ть ваши< нена1видиҴ г7ь. и3 пре3ложи празdникы2 ваша2 въ 
сэтованіе3. я3ко u2біень быc на3чалникь ва3шего2 безаконіа2. слышав же сіа2 жидовинь я3ко ра1спzҴ сы3и2 
поносить є3мu. и възеұ копіе пробо1де е3го2, и3 та1ко преда1стъ дш7у свою3 гв7и. и3 бѣѶ ви3дэти1 дш7у 
прпdбнаго носи3му на колесници2 Һгненэ. и3 кони о3гнени. и3 глаc быc гл7z грече3скыи2, сеѶ добрыи2 
граждани1нь наре?ныѶ нбcнаго3 града2. и3 того ради прото2стратҶ> зоветсz2 въ по1минаніи537. и3 тu2 

 

530 Рим 14:8; Флп. 1:21. 
531 Див. Коментар 60. 
532 Втор 21:22-23. Фраза інтерпретується у Гал 3:13-14. 
533 Лк 23:39-43. 
534 Втор 28:66. 
535 Пс 1:17-18. 
536 Пс 21:19. 
537 Див. Коментар 61. 
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а3біе вэсть быc t цр7z1 на жиды тҶұ дн7и. да и3жdенu1ть всz2 жиды и3мэніа и< tе3мше2. а3 
старѣйши1ныѶ и2збію3ть. быc uбо сицева3 ве3щь нэкто t жидовъ кртcисz2 богаҴ сыѶ и3 храбо3рь ве3лми, 
и3 сего ради пріа3ть е3го2 цр7ь. по мал<э же дне< сътвори є3го2 є3парха. Һн же3 полu1чи+ въ тайнэ 
бывае3ть tмѣ1тъникь ха7 и3 е3го2 вэры538. и3 даc дръзно3веніе3 жидұ по1 всеи2 Һбла1сти греческого 
црcтва2. да купzҴ хртcіаныѶ въ рабо1тu себэ. o3бличен же3 быc нечэстивыѶ  

\Арк. 82\ 

съѶ є3пархъ2 и3 u3біень быc. по слове1си блженнаго3 єvѶстра1тіа3, и3 тu сuщаа3 жиды2 Һзим8ствоваша2 
въ корсuнь. и3 и3мэніе tє3м8ше и<, а3 того жидовена здэz3в8шаго2 на бл7женнаго2 повэсиша. Һбра1ти 
бо3 сz2 боле1знъ то1го на главu3 того2. и3 на връ< е3го2 не1правда е3го2 съни1де539. тѣло же ст7го2 въ мо1ре 
въверъжено2 быc, и3де1же мно•ство2 чюдеc сътворzе3тсz. и3 пои3скани бы1ша вѣрьными2 ст7ы2z3 е3го2 мощи3 
и не Ҷбрѣтень. не въсхо1тэ бо2 ст7ыи2 t чл7къ славы2 нѫ2 t ба7540. Һкан8ніи3 же жидо1ве видѣвше 
чю1до страш8но, и3 кръсти1шасz2541. 

Касіянівська перша редакція Патерика542 

Q бл7же1немъ Еu4стра1тіи5543 пw1стницэ. 
ѣ1кіи2 чл7къ пріи3де и3с кые3ва в8 пече1ру. хwтz2 бы1ти чер8нори1зецьмъ544. раздав8же все и3мѣ1ніе 
свое2 u3бо1гыұ. ма1ло нѣ1 

\Арк. 198\ 

что w3ста1вивъ бли1жнимъ свои4мъ да по немъ раздаюҴ545. бы1стъ же сі1и чер8нори1зець, 
є3u3стра1тіи по1стниҲ. и3 пwслuшникъ въ все1мъ сіи3 бл7же1ныи5, съ и3нэми хрcтіа1ны плэне1нъ 

бcы1. и3 прw4данъ бcы1 нѣ1кое3мu жидови1нu546. съ и3нѣ1ми мно6гыми. и3 u3чz2 и3 мwлz2 плѣ1нникы 
наказwваше глz. Бра1тіе2 елико вcа1 кре1сти1теc. и3 въ ба7 вѣ1ровасте. не бu1демъ tметницы своеg 
w3бѣ1та є• въ ст7мъ кр7ще1ніи5. х7с бw ны и3скuпи2 t клz1твы зако4нныа2. и3 породи2 во1дою2 и3 дх7о1мъ. 
сн7ы на4съ547 сътвори2. тw2 а4ще u4мремъ гвcи u4мреұ. а4ще ли живе1мъ бытію2 дол8жнаӢ  

 

538 Див. Коментар 62. 
539 Порівн.: «І всі злочини сихемців Бог обернув їм на їхню голову...» (Суд 9:5-7). 
540 Див. Коментар 63. 
541 Див. Коментар 64. 
542  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский.Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
543 Див. Коментар 57. 
544 Зареслено в оригіналі. 
545 Див. Коментар 58. 
546 Див. Додаток 3. 
547 Це слово в оригіналі виділено червоними крапками і на берегах замість нього написано: «и наслэдники». 

Н 



 

 

200 
 

\Арк. 198 зв.\ 

послµ1жиұ. а4ще за4 люди u4мремъ. смр7тію животъ кu1пиұ. и3 тъ̏ живt вѣ1чныи2 да1стъ наұ548. бѣ2 
бо сіи3 є3v3стратіи. плэне1нъ безбо4жными а3га1рzны549. и3 про4данъ жидови1нu. не по мно6ѕэх же 
дн7ехъ вси2 и3зъмро6ша t глада и3 и3ста1z3вше жа1жею2, w3ви по тре< дн7ехъ. и3ніи• по четыре< дн7ехъ. 
и3нiи• пw сеdми. крѣ1пцыи3 же по i7 дне< скончzшаc вси2 гла1домъ. и3 жа1жdею. бѣ же и< чи1сло6мъ. и7. а3 
t манасты1рьскіа2 че1лzди. л7 t кіева. к7. минu1вшим же днеұ. дi7. w3ста2 мни< е3ди1нъ живъ. бѣ1 бо 
по1стникъ. t млады< ного6тъ. Видэв8 же жидови=. 

\Арк. 199\ 

я4ко сій мни< вина2 быc погы1бели зла1та гӤо6, є• на плѣ1нны< вда1стъ. и3 съдэа2 на неұ па1схu свою2. 
наста1вшu• дн7ю въскрcніа2 хв7а. поруга1ніе2 сътвори1въ ст7омu є3u3стра1тію. по пи1саномu въ єvgа1ліи5 
и4же сътвори1ша на га7 на1шего iс7а ха7. и3 порuга1шаc є3мu2. пригвозди1ша е3го6 къ крcтu2. І бл7годарz1ше 
на немъ. и3 жи1въ быc єi7 дн7иѶ. жи1дове• рѣ1ша е3мu2. нн7э насы1ти1сz зако6н8ныа2 пи1ща. безu1мне да 
жи1въ бu1деши. и3бо моиси̏ зако4нъ пріимъ t ба7 на1мъ да1сть. и3 се2 въ кни1гахъ рече1но б cы1. прw4клzтъ 
всzҲ ви1сz на1 древэ550. мни1хъ• ре?, вели1кы блгdти сподо6билъ мz єc б7ъ. днcь1 постражu 

\Арк. 199 зв.\ 

и3 ре?т8 ми я4ко и3 разбо6иникu. днcь съ мною2 бu1деши в раи5551. са1м бо разори2 клz1твu зако6ннuю2, 
и3 в8веде2 блгcве1ніе2. w3 неұ же рече2 моv̏сіи u4зрите живоҴ ва1шь висzщь прzмо w3чи1мӢ ва1шима552. дв7дъ• 
пригвозди1ша рu2цэ мои5 и3 ноѕэ мои5553. и3 пакы раздэли1ша ри1зы моz2 се2бэ и3 w3 матисмэ 
мое3и мета1ша жре1біа2554. w3 семъ• дн7и гл7еть. Сіи3 дн7ь и3же сътвори2 гь7. възраdµе3мсz и3 възвесели1мсz 
во6нь555. ты1 же и3 и1же с тобою2 жи1дове. днcь въспла1чите, и3 възрида1е3те. Я1ко пріиде на1 вы 
tвэтъ t б7а. кро6ве ра1ди моеа3, и3 вс<ѣ1 кртcіа1нъ. я3ко сuботъ ваши< ненави1дитъ г7ь. и3 приложи2  

\Арк. 200\ 

праз dникы ва1ша в сэтова1ніа2. я3ко u3біе1нъ б cы начz1лниҲ ва1шеg безако6ніа2. слы1шавъ• сіа2 жидовинъ. 
я4ко ра1спzтъ сы̏и3 поно6ситъ е3мӅ2. и3 взе1мъ копіе2, и3 прободе2 е3го6. и3 та1ко преда1стъ дш7ю2 свою2 гв7и. 
и3 бѣ̏ видэти дш7u прdп bбногw несе1мu на колесни1цэ w4гненэи3. и3 кони w3гненіи5 гл cа бcы гл7z 
гре1ческы и2. Се2 дw4бры̏ гра1да нб cнаго гражани1нъ нарече1нныи5. и3 сего ра1ди прwто2страто4ръ зове1тсz. 

 

548 Рим 14:8. 
549 Див. Коментар 59. 
550 Втор 21:22-23. Фраза інтерпретується у Гал 3:13-14. 
551 Лк 23:39-43. 
552 Втор 28:66. 
553 Пс 21:17-18. 
554 Пс 21:19. 
555 Порівн. Пс 117:24. 
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в помина1ніи5 ва1шеұ556. И1 тu2 а3біе вѣ1сть бcы1, t цр7z2 на1 жиды то1мъ дни. да ижdнuтъ всz2 
жи1ды. имѣ1ніа и< tе4мше. а3 старэи3шины и< збію1ть. бcы1 u4бо сицева2 ве1 

\Арк. 200 зв.\ 

щь. нѣ1кто t жидо6въ крcти1сz бога1тъ сыи2. и3 хра1бръ веӥми2 и3 сего рdаѶ пріа1ть е3го6 цр7ь. по ма1лэх8 
же дн7е< сътвори2 е3го6 е3па1рхӢ. 

w3нъ• полuчи1въ са1нъ. в та1инэ быва1е3тъ tме1тникъ х7а, и3 его6 вѣ1ры557. и3 да1стъ дръзнове1н8 
жидо6мъ по все1и w3бласти. гре1ческаго црcтва. да кu1пиҴ хрcтіа1ны в рабо4тu себҗ. и3 w3бличе1нъ• бы1въ 
нечтcивыи5 се1и, є3па1рхъ. и3 u3біе1н бcы1 по словеси бл7же1ннаго є3u3стра1тіа2. и3 тu2 сu1ща жи1ды, 
w3зем8ствова1ше и4же в корсu1ни. и3 и3мѣ1ніа2 tи1мше тwg жидови1на. а3 съдэzвшаго такова1я, 
пwвѣ1сиша. wбратиc болѣ1знъ на главu2 е3го. 

\Арк. 201\ 

и3 на ве1рхъ е3го6 непра1вда сни1де558. тѣ1ло же ст7го в мо4ре въве1ржено бcы1. и3дѣ1же мно6жьство чюдcе 
сътворz1е3тсz. пои3скани• бы1ша вѣ1рными ст7ыа2 е3го мо6щи, и3 не w3брэтены. не въсхwтэ бw ст7ыи2 
t чл7къ сла1вы но6 t ба7559. w3ка1н8ніи• жи1дове видэвше чdюb стра1шно, и3 крcти1шасz560. 

Патерик Йосифа Тризни561 

Q бл7женнѣұ Евстрати8562 по1стницѣ. 
ѣкиі чл7къ прии1де и€ киева в пеще1ру. хотz быти чернори1ѕецъ. ра€дая1в же все1 имѣние свое 
убо1гимъ, ма1ло нѣчто o3ста1вивъ бли•нимъ своимъ, да по не1мъ ра€даютъ563. Быcтъ же сеи 
чернори1ѕецъ Еустра1тиі, постниҲ и послӅ1шникъ ко всѣмъ. Тои же бл7женныи со инѣми 
хрcтия1ны плѣненъ быcть, и про1данъ быcть нѣкоему жидови1ну564 со инѣми мно1гыми, 
уча и3 моля плѣнники, нака1ѕываше гл7z, бра1тие єлико ваc крcтитеся, i въ бг7а вѣровасте, 
не будемъ tме1тницы своего o4бѣта, еже во ст7омъ крещениі. Хс7ъ бо ны искупи2 t 

клятвы зако1нныя. И породи2 водою и дх7омъ, сн7ы и наслdѣники наc сотвори. то аще умремъ, 
Гдcви умреұ аще ли живе1мъ бы1тию доӥжная поcлµжимъ. аще за Хртcа умремъ, сме1ртию животъ 

 

556 Див. Коментар 61. 
557 Див. Коментар 62. 
558 Пс 7:17. 
559 Див. Коментар 63. 
560 Див. Коментар 64. 
561 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
562 Див. Коментар 57. 
563 Див. Коментар 58. 
564 Див. Додаток 3. 
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купимъ, и тоі живо1тъ вѣчныi8 даcтъ на1мъ565. бѣ1 бо си1і Евстра1тиі плѣнень бе€божными 
ага1ряны566, и про1данъ жидови1нµ. Не по мно1зѣхъ же дне<, изомро1ша t глада, и истаявша 
жа1ждею o4виі по трехъ днехъ иніи1 же по четырехъ дне1хъ, и3нии3 же по семи дне<, крѣпцыи же 
по десҴяѶ д8нехъ, и ско=чашася вси гладоұ и жад•ею. бѣ же и< чиcлом и7 t мнcтрски< работниҲ, 

\Арк. 25 зв.\ 

л7 t киева к7.567 минuвшимъ же дне1мъ. дi7 oста мни1хъ единъ живъ, бѣ бо поcникъ t младыхъ 
ноготь. видѣв же жидови1нъ яко си1і мни< вина быcть поги1бели злата его. Еже на плене1нны< 
вдаcть. і содѣz на не1мъ па1схu свою. Наставшµ же д8ню воскресе1ния Хрcтова, порuга1ние сотвори 
ст7омu Евстра1тию. по пи1санномu во Евgлиі, иже сотвори1ша на Гдcа нш7его Исcа Хрcта, и 
порuгашася емu. тако и сего бл7женнаго пригво€ди1ша ко крcтu, и бл7годаряше Бг7а на не1мь, и 
живъ быcть єi7 дни1і. Жи1дове же рѣшя емu, нн7ѣ насы1тися законныя пищи беѕu1мне, да 
жи1въ бµ1деши. Ибо моисеі зако1нъ приемъ t Бг7а намъ даcть. И се в кн7гахъ речено быcть, 
прокляҴ всякъ висяи на древѣ568. мни< же рече2, велики бл7годати сподобил мя бг7ъ днеc 
пострадати, и рече ми яко и ра€бо1иникu, днеc со мною еси в раю569, самъ бо раѕори2 кля1твu 
зако1ннuю і введе2 блгcлове1ние; о нем же рече моисеи. u1ѕрите животъ ва1шъ, висящь прямо очима 
вашима570. дв7дъ же пригво€диша рµцѣ мои и ноѕѣ571; и паки рад€ѣлиша риѕы моя себѣ и о 
матизмѣ мое8 мета1ша жре1биz572 o3 се1мже дни1 г7леҴ. Сиі де1нь, и3же 

\Арк. 255\ 

сотвори2 Гдcъ, во€ра1дуемся и во€веселимъся вонь573. ты1 же и иже с тобо1ю жи1дове, днеc восплачете 
и во€рыдаете. яко прииде на1 вы tвѣть t Бг7а, крове ради моея, i всѣхъ хтcиz= яко субоҴ 
вашихъ ненавидиҴ гд7ь, и преложиҴ пра€дники ва1ша в сѣтование, яко убиенъ будетъ началникъ 
ва1шего бе€зако1ния. Слышавъ же сия жидови= яко рапcять сы#и поносиҴ ему i вѕемъ копие прободе 
его, и та1ко предаcтъ дш7µ свою Гдcеви. И бѣ видѣти дш7у прdпбнаго носиму на колесни1цэ 
огненѣи, и кони o4гнени, и глаc быcть гл7z греческиі. Се доӣрыи нбcнаго гра1да, гра•дани1нъ 
нареченныи, и сего ради протострато> зовется в поминаниі ва1шемъ574. И ту абие вcѣть быcть 
t цр7я на жиды2, в то1мь дни да и•денӅҴ вся жи1ды имѣния ихъ tемьше, а старѣишины и < 

 

565 Рим 14:8. 
566 Див. Коментар 59. 
567 Див. Коментар 60. 
568 Втор 21:22-23. Фраза інтерпретується у Гал 3:13-14. 
569 Лк 23:39-43. 
570 Втор 28:66. 
571 Пс 21:17-18. 
572 Пс 21:19. 
573 Порівн. Пс 17:24. 
574 Див. Коментар 61. 
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иѕбиюҴ. Быcть убо сицева ве1щь нѣ1кто t жидо1въ крестися богаҴ сыи, и храбо> велми. И сего 
ради прияҴ его цр7ь; по мал<ѣ же днехъ, сотвори его епа>хомъ, онже получивь сань, вта1инѣ бываеҴ 
tме1тъниҲ Хрcта, и его вѣры575; и даcть дерѕновение жидоұ по все8 о ӣласти Греческаго царства, да 
купят Хрcистия1ны в работµ себѣ. oбличень же бы1вь нечестивыи се1и епа>хъ, и убиенъ бысть по 
словеси бл7женнаго євстратия, и тӅ2 сӅ1щая жиды, и4же озимствоваша 

\Арк. 255 зв.\ 

в ко>сӅ1ни. И имѣния tемше того жидови1на, а содѣzвшаго на бл7женнаго повѣсиша, обратися 
бол€ѣнъ єго на главу єго, и на верхъ непра1вда его снидеть576. тѣло же ст7аго в море ввержено 
быcть, идѣже множество чюдесъ сотворяеться, поискани же быша вѣрными ст7ыя егw мо1щи, 
и не обрѣтены, не восхотѣ бо ст7ыи t чл7къ славы, но t Бг7а577, oкояниі же жидове, видѣвше 
чюдо стра1шно, и крестишася578,579. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.580 
Еvстра3ті4й Хрcту в8 см7рти НаслэдниҲ днеc жи1зни Съ наслэдникъ с8 Хрcтомъ возари1сz 

\Арк. 233 зв.\ 

Жи1тiе Прпdбнаго tц7а наше3го Еvстрґтiz постника и3 мч \ника581. 
И$же продaнъ бhст8 жидwұ, и3 t ни< распzҴ на Кrтэ, и3 К0піем8 прободeнъ 

во Врeмz Пaсхи за Хrта. 

\Арк. 234\ 

0брый В0йнъ Е#VСТРАТI~И, ћкw же И$мени сказaніем, си1це и3 сам0ю 
вeщію582,583, поd знамeніемъ Кrтнымъ, ћвэ показасz. Соњбрази1 бо сz д0брэ, 
сам0му Возбрaнному Воев0дэ своeму, Хrту: зане2 тazжде с8 ни1мъ злострадaніz, 
t тёх же, и3 в8 т0жде врeмz, мужествeннэ претерпҗ, могjй пои3сти1ннэ 

 

575 Див. Коментар 62. 
576 Пс 7:17. 
577 Див. Коментар 63. 
578 Далі в тексті два рядки пропущено, ніби залишене місце ще для якоїсь приписки. 
579 Див. Коментар 64. 
580 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
581 На берегах: Мцcа Мaрта КИ. 
582 На берегах: Еvстратію толкуютсz добр8 вои=. 
583 Див. Коментар 57. 
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похвали1тисz: Ѓзъ я€вы Гд7а Ї©а на тёлэ моeмъ ношӅ 2584. Ћкw же t свэди1телства 
Бlжeннагw Е#ппcа Сjмwна ўвэдёти лёпо є4стъ. 

Сeй бw д0брый в0инъ Хrт0в8 Еv1стрaтій, t Грaда Кjєва р0домъ бэ585. Вожделэв8 же 
њблещи1сz въ њрyжіz Б9іz, ћже содержи1тъ Иноческій w4бразъ. И# вэдhй, ћкw никт0же 
в0инъ бывaz, њбzзӅ1етсz кӅ1плzми житeйскіми, да Воев0дэ ўг0денъ бӅ1детъ586: Раздаде2 
и3мёніє свое2 ни1щимъ587, и4ноє же њстави2 бли1жнимъ, да понeмъ раздадyтъ588: и3 тaкw 
њбнищaвъ богaтъ сhй, бhсть И$нок8 в8 Монастырҗ Печeрскоұ. И# начaтъ Ӆ3г0днэ вои3нствовaти, 
под8 њбнища+шаго нaсъ дёлz, Воеводы Хrта: Побэждaz мечeмъ Д¦0внымъ, сj є3стъ, гл \ом8 
мл\твы, и3 глaдомъ воздержaніz вели1ка, не т0кмw пл0т8 свою2, нw и3 враг0в8 безпл0тных8: 
смирsz 

\Арк. 234 зв.\ 

тёхъ и3 порабощaz, смирeніємъ свои1мъ, и3 послушaніемъ. Помышлsше бо ћкw 
подвигопол0жник8 є3гw2 сaмъ Ї©ъ, мл \и1сz прилёжно, пости1сz дн \ій Четыридесsтъ, смири2 себе2, 
бhсть послушли1въ: тём же и3 w4нъ тёмижде добродётели себе2 воњружи2. 

Но найпaче вэдhй589 ћкw чл\къ и3спeрва, невоздержaніz рaди побэждeнъ бhсть, преуспэвaше 
ст\hй въ Воздержaнію, и3 пощeніи зёлнѣұ, и3 тогw2 рaди наречeн8 бhсть П0стниҲ 7.  

Е~гдаже попущeніемъ Б9іим8590, прійде нёкогdа злочести1вый Бонsкъ, со мнHжествомъ 
Половце+, и3 плени2 Рwссjйскую зeмлю: тогда2 и3 сeй Блж \енный, в8 пaдшиұ погaныұ в8 Печeрскій 
Монастhръ, и3 мн0гихъ мeчи съсёкшим8, взsтъ бhсть со други1ми въ плёнъ591: И# продaн8 в8 
Грeческyю зeмлю, в8 Грaд8 К0рсунь, нёкоему жидови1ну,592,593 съ и4нэми мнHгими хrтіsны, 
и4х8 же бэ числ0мъ пzтдесsтъ: монастырски< раб0тникъ три1десzҴ, t Кjева же двaдесzт8. 

 

584 На берегах: ГалаҴ: Ѕ&. (Гал 6:14-17). 
585 На берегах: сҴ: Е#vстраҴ: t КjевӢ бэ. 
586 На берегах: В& Тиұ: В&.(2Тм 2:4-5). 

587 На берегах: Расточи2 богатство Ӄб0гиұ, и3 пострижесz. 
588 Див. Коментар 58. 
589 На берегах: Постsше крёпко. 
590 На берегах: Плэне= быӣ t половце+ в8 лҴ t со€ Ѕ&Х&А t р• АЧ \Ѕ\.
591 Див. Коментар 59. 
592 Див. Додаток 3. 
593 На берегах: Прода= жидови1ну. 
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БGопроти1вныѶ же т0й жидови1нъ594, начaтъ понуждaти плённики своz2, да tвергyтсz Хrта 
њбэщaz противsщихъсz, глaдом8 въ ќзахъ и3змори1ти. Но мужествeнныѶ И$нок8 Еvстрaтій, 
ўча2 и3 молz2 ўкрэплsше всэх8, и3 накaзовaше гл \z2: Брaтіе, є3ли1ко ваc Кrти1сz,  

\Арк. 235\ 

и3 вэрова2 въ Хrта не бӅ1дэте tмeтници своeгw є4же на Крщ \eніи њбёта: Х© ны породи2 Вод0ю 
и3 Д¦0м595, Х© ны и3скупи2 t клsтвы зако=ныа Своeю Кро6вію596, и3 наслёдники Цртcвіz своeгw 
сотвори2.597 Ѓще ўбw живeмъ, ГDви да живeмъ598: Ѓще ли ўмрeмъ, ГDви да ўмрeм8: и3 см \ртію 
времeнною жив0т8 вёчныѶ пріњбрsщем8. Подражaтели будёмъ рeкшему: Мнэ є4же жи1ти Х©, 
ґ є3же Ӆ3мрёти прињбрэтeніе599. Плэн=ики же д0брэ ўкрэплeни600 сyщӤ t бл\женнагw, вси 
и3зволи1ша пaче глaдомъ времeннагw брaшна и3 пи1тіz ўмрёти, неже tлучи1тисz Хrта2, и4же 
є4ст8 Хлёб8 и3 и3ст0чниҲ 7 вёчнаго живота2. И тaкw непомн0зэ, и3стаsвше t неzдeніz и3 жaжды 
вси пzтдесsт8 и3змр0ша: є3ди1ни по трeхъ днeхъ, друзіи по четhрехъ, и4ныи по седми2, 
крэпчaйшіи же по десzти2601: т0кмw є3ди1нъ Е$vстрaтій602 њста2 живъ, ќже четырнaдесzтъ 
дній глaдомъ томи1м8, но неврежdенъ: бё бw t ю4ности своez пощeніz д0брэ навhкъ. 

Видэв же њклsный т0й жидови1нъ, я1кw чернори1зецъ вина2 бhсть поги1бели злaта є3гw2 
дaннаго на плённики, и4хже чazше на свое2 зловёріе привести2: помhсли меҵ воздaти є3мӅ2. 
Приспёвшу ќбw тогда2 дни2 Воскрс \ніz Хв7а, 

\Арк. 235 зв.\ 

начaтъ Празднwвaти свою2 Пaсху, поругaніе творz2 ст \0му Е$vстрaтію т0жде, є4же Боgубійци 
tц7и є3гw2 сотвори1ша сам0му Гу7 нш \ему Ї©у ХrтӅ2, по писaнному во Еђліи. 

И$ ћкw же Хrта2 прeжде распsша603, тaко и3 сeй Блж \eнный t њкаz=нагw тогw жидови1на и3 
дрyгов8 є3гw, пригвождeнъ бhсть къ Кrту. и3 Бл®zше БGа њ сeм8, жи1въ сhй без8 брaшна, и3 
пи1тіz, ўже2 и3 пzтнaдесzтый дн\ь. 

 

594 На берегах: Жидовин tвожdаше плёни=к+ глaдоұ t Х№. Ес+трaтiй же утвержdаше и< къ вёрэ. 
595 Порівн.: Дiї 11:16. 
596 На берегах: ГалаҴ Г&. (Гал 3:13-14). 

597 Порівн.: Як 2:5. 
598 На берегах: Риұ: ДI \(Рим 14:8). 

599 На берегах: ФилиӦ : А&.(Флп 1:21). 

600 На берегах: Н плѣ=ницѶ урэпле=ни ст7ыұ и€мрbша глӢдоұ за Ха7. 
601 Див. Коментар 60.
602 На берегах: сҴ: Еv2стр: ДI\ днiѶ глӢдоұ томле= не Ӆмре2. 
603 На берегах: Въ пра€дниҲ 7 ПaсхѶ пригво•де= къ кrта.
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Жидови1нъ же т0й и3 пр0чіи дрyзи є3гw2604, поношaху Распsтому, и3 рёша: Насыти1сz нн \э 
безyмне зак0нныz Пaсхи, да жи1въ бyдеши, и3 клsтвы и3збёгнеши. И$бw Моsсей зaконъ t 
БGа пріемъ намъ дастъ, и3 се въ кни1гахъ свои1хъ рече2: Проклsтъ всsкъ висsй на древэ605. 
Tвэща2 Блж \енный: вели1кіz блгdти сподоби1л8 мz є4стъ Гд7ь днeсь, ћкw бл\говоли2 пострадaти 
ми њ И$мени своєұ на Кrтҗ, соw4бразнэ себҗ: чaю бw ћкw и3 мнҗ речeтъ, ћкwже и4ногда 
разб0йнику: днеc съ мн0ю бyдеши в8 Раи2606. Не требyю же пaсхи вaшеа, ни1же клsтвы бою1сz: 
и4бw Пaсха нaша зa ны пожрeнъ бhсть Х©, И$же разори2 клsтву зaконную см \ртную ћже t 
дрeва, и3 воведе2 Бlгословeніє живота2, дрeвомъ Кrтнымъ, на нєұ же повэшeнъ бhсть сhй 
жив0тъ всэх8607, 

\Арк. 236\ 

ћкw же и3 МHsсей прорече2 гл \z2608: узрите жив0тъ вaшъ висsщ8 прzмо њчи1ма вaшима. Њ 
Прaзdнику же Пaсхи Дв7дъ гл \етъ:609 Сeй дн\ь є3гHже сотвори2 ГDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz 
в0нь: Но ты Распнhй мz, и3 и4же с8 тоб0ю жид0ве, восплачeтесz днeсь, и3 возрыдaете, ћкw 
прjйдетъ на вaсъ tмщeніе кро6ве моez, и3 пр0чіихъ куплeны< вами Хrтіан_610. Ненави1диҴ Гд7ь 
субHтъ вaшых8, и3 преложи1т8 прaздники вaша в8 сэтовaніе: ўже2 бw приспҗ ўбіеніе начaлнику 
вaшеg безак0ніz 611 . Сіz слышaв8 жидови1нъ, воспали1сz гнёвом8, и3 взeм8 к0піе прободе2 
пригвождeннагw 612. 

И# тaкw д0брый Хв7ъ В0инъ Е$vстрaтій613, в0ином8 свойствeнную614 пріzҴ Блж \енную ко=чи1ну. 

И# видёна бhсть Колесни1ца њгнeнна,615 и3 К0нэ nгне=ны, и4миже дш \а ликyющагw того 2 
Побэдон0сца несeна бhсть на Нб7о. И# глaсъ слhшанъ бhст8, Грeчески сіz гл \z: Се д0брый 

 

604 На берегах: Поношеніе жидw+. 
605 На берегах: є7 мwѶ: КА\. (Втор 21:22-23). Фраза інтерпретується у Гал 3:13-14. 

606 На берегах: ЛӅҲ, КГ\. (Лк 23:43). 

607 На берегах: А& Ко>: є7. (2Кор 5:15-17). 

608 На берегах: є7 мwѶ: КИ\. (Втор 28:66). 

609 На берегах: Pаӥ: РЗI\. (Пс 117:24). 

610 На берегах: ПрbречӤ каз= на жидw+. 
611 На берегах: Io1сiа, В&. Порівн.: (Ос 2:11). В українському перекладі Огієнка дещо інакше: Тому то заберу назад 

Своє збіжжя в його часі, а Мій сік виноградний в його умовленому часі, і заберу Свою вовну та Свій льон, що був 
на покриття її наготи (Ос 2:11). 
612 На берегах: Кo1пiемъ прободе=. 
613 На берегах: Ско=чaсz. 
614 Див. Коментар 57. 
615 На берегах: Дш7а є3гw2 взzта на нб\о колеcницею о3гне=ною ї глаc слышанъ. 
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Нбcнагw Грaда жители1нъ. Тёлw же є3гw2 ст \o1е616, жестокосeрдый т0й жидови1нъ, снeм8 съ 
Кртcа, въверже во м0ре, и3дёже мн0жество чудeсъ сътворsетсz. Поискaша же тaмw вёрныи 
прилёжнw чудотв0рны< тёх8 м0щей, и3 не њбрэт0ша: Но нёкіимъ смотреніемъ Б9іимъ 
њбрэтHшасz в8 Пещeрэ, и3дёже 

\Арк. 236 зв.\ 

и3 до нhнэ пребывaютъ нетлённw617. 

Проречeніе же ст \агw страдaлца618 њ tмщeніи Кро6ве є3гw2, и3сполни1сz ѓбіе т0гда же є3гда2 
пострада2. И#бw в8 тоұ же дни2 прjйде повелeніе t ЦRz Грeческагw, да и3жденyтъ t w4бласти 
є3гw2 всёхъ жидHвъ, и3мёніz и4хъ tє1мше: ґ старёйшинны и4хъ да и3збіютъ, за М§ніе 
Хrтіsнъ. Въ пeрвыхъ же Е#пaрхъ начaлник8 всеz тоz2 жид0вскіz злобы2 ўбіенъ бhст8, по гл \у 
Блж \еннагw Е4vстрaтіz. Случи1босz вeщъ си1цева: Нёктw t жид0въ богaтъ сhй и3 слaвенъ 
Кrти1сz, и3 сегw рaди почти2 є3гw2 ЦRъ, и3 помaлэ дній Е#пaрхоұ сотвори2: w4нъ же получи1въ сaнъ, 
в8 тaйнэ бhсть tмeтникъ Хrта, и3 є3гw2 вёры619: и3 даде2 дерзновeніе жи1домъ по всeй w4бласти 
Грeческагw Цrтва, куповaти Хrтіsны, и3 порабощaти я5 себҗ: Wбличeнъ ќбw тогда2 бhсть 
нечести1выѶ т0й Е#пaръ њ злохи1тріи своeмъ, и3 повелҗ є3гw2 ЦRъ злэ ўби1ти: жиды2 же всz2 t 
w4бласти своez и3скорени1ти. 

И# в то врeмz є3гда2 погублsху въ Грaдэ Грeческомъ К0рсунэ њбитaющих8 жидHвъ, сегw2 
њкаsннагw жидови1на и4м8 же Прпdбный Еv4стрaтій ўбіeн8 бhсть620, повэси1ша на дрeвэ. и3 
тaкw њбрати1сz б0лэзнь є3гw на главу є3гw2621, 

\Арк. 237\ 

и3 воспріsтъ чaсть Ӆ3давлeніz Їю1дина. 

Пр0чіи же жид0ве, ви1дэвше стрaшнаz чудеса2 по скончaніи Прпdбнагw, и4стиннw вэровaша и3 
Кrти1шасz622: и4хъ же поработи1вый Хrту и3 по см\рти св0ей д0брый є3гw2 В0инъ, и3 Побэдон0сец8 
Еvстрaтій ст\hй, сподоби1сz съ Безсмертным8 воинствомъ Нбcнымъ, въспэвaти побёдную 
пёснь: и3 съ самhмъ Побэди1телемъ см \рти Хrт0мъ, с8 ни1м8 же соџбразно в0инствова, 

 

616 На берегах: Тёло жидови= въверже2 в_ м0ре. 
617 Див. Коментар 63. 
618 На берегах: Пр>ече= ко сҴ: собыҵz (sic!). 

619 Див. Коментар 62. 
620 На берегах: ӃбiйцӢ ст \го повёшен_. 
621 На берегах: Pаӥ: З&. (Пс 7:15-17). 

622 Див. Коментар 64. 
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Цртcвовaти: хвалz2 тогw2 и3 Блгdрz, съ Безначaлным8 є3гw2 tц7ем8 и3 Животворsщимъ Д¦омъ, 
въ безконeчныz вёки, Ами1нь. 

Житіє прп. Никона Сухого 

Основна редакція Патерика623 

Слово о смиренем и многотьрпъливем Никонѣ чръноризци 
ругый же мних, именем Никонъ, въ плѣнѣ сый, окован дръжим 
бѣяше624,625 И прииде нѣкто от Кыева, хотя искупити его. Сий же не 
рачаше, бѣ бо от великых града. Той же христолюбец, искупив многы 
плѣнникы, возвратися. Слышавше же свои ему, со многым имѣнием 
идошя искупити его. Мних же рече к тѣм: «Никакоже всуе истощите 
имѣниа вашего. Аще бы хотѣл Господь свободна мя имѣти, не бы 

предал мя в руцѣ сих безаконник и лукавнѣйших паче всея земля. Тъй бо рече: 
«Аз есмь предаяй священикы въ плѣнъ. Благаа ли восприях от рукы Господня, 
а злых не трьплю?»626  Сии же, укоривше того, отъидоша, носяще богатство 
много. Половци же, видѣвше желаниа своего лишение, начаша мучити мниха 
велми немилостивно. За три лѣта по вся дьни озлобляем, вяжем, и на огнь 
взмѣтаемъ, и ножи раздрѣзаем, окованѣ имый руцѣ и нозѣ, на солнци 
пребываа жгом, от глада и от жажи искончаем, овогда чресъ день, овогда за 2 
дьни и за три ничтоже вкушаа. Благодаряше Бога о всѣх сих и моляшеся 
беспрестани. Зимѣ же на снѣгу и на студени пометаем. Се же творяхут ему 
половци, да дасть на себѣ искупъ многъ. Сий же глаголаше, яко: «Христосъ 
избавляет мя туне от рукъ ваших, уже бо извѣшение приах: явися ми брат мой, 
егоже предасте жидом на распятие. Ти убо осудятся с рекшими: «Возми и 
распни, кровь его на нас и на чадех наших буди!» 627  — вы же, нечестивии, 
окаяннии, со Июдою мучими будете, яко предатели нечестивии, безаконници. 
Тако бо ми рече святый Герасим628, яко: «В третий день имаши в манастыри 
быти молитвъ ради Антониа и Феодосиа и святых чрноризец, иже с нима». 
Слышав же половчин, мнѣвъ, яко бѣжати хощет, подрѣзалша ему лысты, да не 
убѣжит, и стрѣжахуть его крѣпко. В третий же день всѣм обсѣдящим во 
оружии, въ 6 час абие невидим бысть, и слышася глас: «Хвалите Господа!» — 
съ небесъ629. Ти тако во церкви630 положенъ бысть во время кѣнаника631. Вся же 
братиа стекошася, вопрошахут его, когда сѣмо прииде. Онъ исперва хотя 
утаити великаго того чюдеси. Видѣвше же на нем желѣза тяжка, и раны 
неисцѣлны, и тѣло его все гнойно от ран, и сам сый во узах, и еще крови 
каплющи от порѣзаниа лыстов, — не яшя вѣры. Послѣди же яви истину, и не 

 

623 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999). 
624 Див. Коментар 65. 
625 Див. Коментар 66. 
626 Йв 2:9-10. 
627 Мт. 27:25. 
628 Див. Коментар 66. 
629 Пс 148:1. 
630 Див. Коментар 67. 
631 Див. Коментар 68. 
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дасть отняти желѣзъ от руку и от ногу. Игуменъ же рече: «Брате, аще бы хотѣл 
Христосъ в нужи тя имѣти, не бы тя извел оттуду; нынѣ же повинися воли 
нашей». И, снемше с него желѣза, сковаша олтареви на потребу632. 
По днех же мнозѣх прииде он половчин в Киев мира дѣля, државый блаженаго 
сего, и вниде в манастырь Печерскый. Видѣв же чернца, и сказа все игумену и 
чернцем, еже о нем, и ктому не возвратися в половци, крестився и бысть мних, 
и с родом своим; ту живот свой скончаша в покаании, работающи плѣннику 
своему, и суть положени во своем притворѣ633. 
Многа же ина исправлениа того блаженаго и святаго мужа повѣдают, о нихже 
нѣсть время писати. Егда бо в плѣне сый разболѣвшимся плѣнником от глада 
и от нужа заповѣда не вкусити поганых ничтоже, сам сый во узах молитвою вся 
исцѣли и убѣжати сотвори невидимо. 
Пакы же тому половчину умрети хотящу, заповѣда женам своим и дѣтем, да 
сего мниха распнуть над ним 634 . Сий же блаженый, помолився, исцѣли и: 
прозря того послѣднее покаание, себе же гонзну горкыа смерти. Сий убо 
Никонъ «Сухий» зовется в поминании вашем: истекъ кровию и изгни от ранъ, 
исъхну. 
Како возмогу, братие, исповѣдати святых муж, бывших в честнѣм том и 
блаженом манастыри?! Ими же и погании чернцы быша, оного ради блаженаго 
мученика Герасима жидове крестишася, сего же дѣлма страстотерпца половци 
чернци быша. Многа же паче сих слышал еси от мене, грѣшнаго епископа 
Симона, и хужшаго во епископѣхъ, недостойна суща тѣх святых чръноризец 
подножия; им же, мню, ни весь мир точен, ни тому самому тѣх исписати чюдес. 
К тѣм рече Господь: «Тако да просвѣтится свѣт ваш пред человѣкы, да, видѣвше 
дѣлавша добрая, прославят Отца вашего, иже есть на небесѣх». Что же убо 
бысть измѣнение нашего обѣщаниа и претворениа житиа от таковыя высоты 
во глубину житийскую спадшим? И началникы, и наставникы имамъ, равны 
бесплотным, первыя же молитвеникы и ходатая ко Творцю, подобныа аггелом 
и мученическыми увязени вѣнци. 

Арсеніївська редакція Патерика635 

Q Никонэ. 
рuгыи же мни< именемь никонъ. въ плэнэ сыи3 w4кованъ дрьжимъ бzше636,637 и3 
пріи3де нэкто t Кіє3ва хотzи5 искупити его. се2 же не хотzше бэ бо t великы< 
града. то2 же хо7любець и3скупивъ многы плэн8никы възвратисz. слышавше же свои3 
є1му. со многымъ имэнієұ и3доша искупиті и5. мних же ре? и3мъ. никако же всує3 
истощите и3мэніа вашего. а3щэ бы хотѣлъ г7ь свободна мz имэти. не бы предал 

 

632 Див. Коментар 69. 
633 Див. Коментар 70. 
634 Див. Коментар 71. 
635  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
636 Див. Коментар 65. 
637 Див. Коментар 66. 
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мz въ руцэ си<, безакон8ны< и3 лукавнэиши< паче всеz3 землz. тъ2 бо ре? а3зъ є3смь предая3 
сщ7ен8никы въ плэнъ638. бл7гая ли въспріа< t рукы гнcz. а3 злы< не тр7плю. ти же uкоривше є3го 
tидоша. носzще бг7атьство. половци же видэвше лишеніє3 своеg жела 

\Арк. 82 зв.\ 

ніа. начаша мучити мниха немилостивно. за три лэта по всz дн7и w4злоблzєұ вzжеұ. на oгнь 
въмэтаєұ. ножи раздрэзаєұ. oкованэ имыи3 руцэ и нозэ. на сл7нци пребывая жгомь. t глада 
и t жажэ и3стончаєұ. oвогда чресъ дн7ь. o3вогда за два дн7и и3 за три. ничто же вкушая2. 
бл7годарzше ба7 o вс<э си<. и молzшесz беспрестани. зимэ же на снэгу и на студени помэтаєұ. 
се же є3му все творzху половци. да дасть на собэ искупъ многъ. сь2 же гл7аше к нимъ. я3ко 
хcъ и3збавлzє3т мz туне t рукъ ваши<. uже бо извэщеніє пріа<. я3ви бо ми сz братъ мои3. є1го 
же вы предаете. жидомъ на распzтьє3. ти бо w4судzтсz с рекшими. възьми и3 распни и5, кровъ 
є3го на наc и3 на чzд<э наши3хъ639. вы же съ i3юдою3 мучими будете. я3ко 

\Арк. 83\ 

предатели нечтcвіи и3 безакон8ници тако ми ре? ст7ыи герасимъ640. z3ко въ Ги7 дн7ь въ манастыри 
будеши. мл7твы ра҉ антонія3 и феwdсbіа3 и ст7ы< черноризець, слышав же се половчинъ мнѣвъ я3ко 
бэжати хощеть. подърэза є3му лысты да не uбэжиҴ. и стрежахуть єg. крэпко. въ Ги7 же 
дн7ь всѣмь oбсэдzщиұ и5 и въ w4ружьи, въ ѕ7 иже чаc. абіє3 невидимъ быc. и слышаc глаc хвалите 
га7 с нб7съ641. ти тако положенъ быc въ црк7ви642 въ врэмz кэноника643. всz же браҴа стекошаc. 
и въпрошахӅҴ є3го когда сэмо пріиде. oн же хотяи3 сперва uтаи3ти великого того чюдеса. 
видэвше на немъ желэѕа тzжка. и3 раны неисцэлны и3 тэло все гнои3но t ранъ. и3 самъ сыи 
въ uза<. и3 є3ще крови каплющиұ t прозdрэзаніа лыстовъ. не я3 

\Арк. 83 зв.\ 

ша вѣры. послѣдь же я3ви истинну. и3 не дасть tя3ти желэзъ t руку и t ногу. и3гумен же 
ре?. брате а3ще бы хотэлъ гь7. в нужи тz и3мѣти. не бы тz и3звелъ tтуду. нн7ѣ же повинисz 
нашеи3 воли. и снемше с него желэза. сковаша на потребу o3лтареви въ цр7квь644. по дн7ех же 
мноѕ<э. пріиде o3нъ половчинъ въ мира дэлz. дрьжавыи3 бл7женаго. и3 вниде в монастыръ. 
видэв же черньца. и3 сказа и3гумену всz, и3 ту сuщиұ. черньцемь. є3же o3 немъ. и3 к тому не 

 

638 Йв 2:9-10. 
639 Мт. 27:25. 
640 Див. Коментар 66. 
641 Пс 148:1. 
642 Див. Коментар 67. 
643 Див. Коментар 68. 
644 Див. Коментар 69. 
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възвратисz половцэ. кртcивсz и3 быc мни< съ своимъ родомъ. и ту животъ свои3 скончаша в 
покаяніи3. работаю3ще плэн8нику сво Ӥму. сӅҴ положени въ притворѣ своєұ.645. многа же и3 и3на 
и3справленіа того бл7женаго и3 ст7го мuжа повэдаюҴ. o ни 

\Арк. 84\ 

х же нcэ времz писати. Е#гда въ пленэ сыи разболэвшиұсz плэньныұ t глада и t нужи. 
заповэда не въкусити ничто же поганы<. самъ сыи3 въ uза< мл7твою всz и3сцэли. и3 uбэжати 
сътвори невидимо. пакы же тону половчину u3мрети хотzщю. заповэда женамъ своимъ и 
дэтемь. да сего мниха распнуть наd нимъ646. се же бл7женыи3 помоливсz и3 и3сцэлі и5. прозрz 
того послэднеє3 покая2ніє3. себе же и3збави горкыа3 см7рти. сіи3 uбо никонъ сухыи3 ѕоветсz. в 
поминаніи нашеұ. и3 и3стекъ кровью и3згни t ранъ и3 и3схну. како възмогу брате поликарпе, по 
чиу и3сповэдати. бывши< ст7ы< мужь. въ чтcнэмь томъ и3 бл7женѣмь мьмастыри (sic!) іми же 
поганіи быша черньци. o3ного раdи мч7нка гераси 

\Арк. 84 зв.\ 

ма647 жидове кртcишасz. сего же дэлма бл7женаго стртcотрьпца, половци черньци быша:  

Касіянівська перша редакція Патерика648 

Q смире1н8нэмъ, и3 мно6гwтерпѣ1ливеұ, Никонэ чер8нори1зцы. 
рuгыи• мни<, и4менемъ ни1кw=. въ плэне1ніи3 сыи5, wкова= дръжиұ бэа4ше649,650. и3 пріи3де 
нэкто t кіе3ва хотz2 и3скuпи1ти его6. Сіи• не ради1 w3 то6мъ. бѣ4 бо t вели1кыхъ 
гра1да, то1и3 же хо7лю1бець. и3скuпи1въ мнw3гы плэнникы възврати1сz. 

\Арк. 201 зв.\ 

слы1шавше• свои5 е3мu съ мно6гыұ и3мѣ1ніеұ, и3доша и3скuпи1ти єg. мнихъ• рече к ни1мъ. 
ника1кw• в8сu1е и3стwщи1те и3мѣ1ніа2 ва1шеg. а4ще бы хwтѣ1лъ гь7 свобо6дна мz и3мѣ1ти. не бы2 мz 
пре1даӥ въ руцэ безако6нныұ си1мъ, и3 лукавнэи3шимъ па1че всеz2 землz. тъ2 бw ре?, а4зъ е4смъ предая5 
и сщ7е1н8никы, въ плѣ1нъ651. Бл7га1а ли въспріа1хомъ t рuкы2 гнcz. злы< ли не тръплю. сіи3 же 
uкори1вше еg tи3до6шz. носz1ще съ собою2 бwга1тьство мно6гw. пwлwвцы• видѣ1вше лише1ніе2 своеg 

 

645 Див. Коментар 70. 
646 Див. Коментар 71. 
647 Див. Коментар 66. 
648  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
649 Див. Коментар 65. 
650 Див. Коментар 66. 
651 Йв 2:9-10. 
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жела1ніа2. на?шz мu1чити мни1ха велми2 немлcтивно. за г7 лэта по всz2 дн7и. w3злоблzєұ и3 вz1жеұ. 
на w4гни2 пwмэта1е3мъ. 

\Арк. 202\ 

ножи2 рѣ1зае3мъ. w3кова1н8нэ и3мыи5 руцҗ и3 но6зэ. на сл7нци преӣыва1z жго6мъ. t глада, и3 t жа1жѶ 
скончева1е3мъ. w3вогдӢ бw чре€ дн7ь. w3вогда2 чре€ дваѶ дн7и. и3ли2 за г7 дн7и. и3 ничто6 же въкuша1я. и3 
бл7годарz1ше ба7 w3 вс<э си1хъ. и3 молz1ше ба7 беспреста1ни. зимэ же на снэгu, и3 на стuдени 
помэта1еұ. Се• все2 т+орz1хuҴ е3мµ2 w3ка1ан8ніи5 половцы2. да дастъ на себэ и3скuпъ мнgо. o3нъ• гл7а к 
ни1мъ. Я4ко хс7 и3зба1витъ мz тu1не t рu1къ ва1ши<. u4же бо и3звэще1ніе2 пріа1хъ. z3ви2 бо ми сz 
бра1тъ мо6и3. е3го6 же прода1сте жидо1мъ на распz1тіе2. и3 тіи5 u4бо w3сuдzтсz с ре1кшиұ. Възми2. 
възми2. распни2 е3го6. 

\Арк. 202 зв.\ 

кро6въ е3го6 на наc. и3 на чz1д<э на1ши<652. Вы• w3ка1ніи5 съ і4юдою мu1чими бӅ1дьте въ вэкы. я4ко 
преда1тели нечcти1віи5. и3 безако6нницы та1ко бw ми ре? ст7ыи2 герасимъ653. я3ко въ тре1тіи5 дн7ь и4маши 
в монастыри2 бы1ти. мл7твъ рdаѶ ст7го а3нто4ніа2 и феw3до6сіа2. И3 ст7ы< чернори1зець. и4же с ни1ма. слы1шав 
же половчи1нъ. мнѣ2въ я3ко бэжа1ти хw4щеть. и3 пwdрѣ1за е3мu2 лы1ста, да не uбэжи1тъ. и3 
стрежа1хu е3го6 крѣ1пко. въ тре1тіи• дн7ь всѣ1мъ присэдz1щимъ u3 него6 въ w3рu1жіи5. въ ѕ7 же чzc 
а4біе неви1димъ бcы1. и3 слы1шаc глаc гл7ющь. хвали1те га7 съ нб7съ654. и3 та1ко въ цр7квь пече1рскuю2 прcты1а2 

\Арк. 203\ 

бц7а655, принесе1нъ быc неви1диұъ въ1 времz е3гда• начz1ша кэнаникъ пѣ1ти656. всz• бра1тіа2 сте1кшzc 
к немu2. и3 въпраша1хu е3го6. ка1ко сѣ1мо пріи3де. O3н8же и3сперва хотz u3таи1ти пресла1вное то2 чю1до. 
видѣ1вше• на немъ желѣ1за тz1жка. и3 раны неи3сцѣ1лны. и3 все2 тѣ1ло съгни1вшеc ра1нами. и3 самогw6 
сu1ща въ u4захъ. и3 е3ще2 кро6ви ка1плющи, t прерэзаніа2 лы1стоұ, и3 не z4ша вѣ1ры. послѣ1ди же z3ви2 
и4мъ и4стинu. и3 не дасть tнzти2 желэзъ t рукu и3 t ногu2. И3гu1менъ• рече. Бра1те а4ще бы 
въсхw6тѣ1лъ гь7 в нuжи тz и3мѣ1ти. не бы2 тz взz1лъ tтu1дu. н7н•э пови1ниc во1ли  

\Арк. 203 зв.\ 

на1шеѶ. и3 сне1мше с него6 желѣ1зӢ и3 скова1ша є• на потре1бu w3лтаре1ви657. по дн7ехъ• мно6ѕ<э, пріи4де 
o4нъ половчи1нъ в8 ки1е3въ ми1ра рdаѶ. дръжа1вы бл7же1н8наго сего2. и3 вни1де в манасты1рь пече1рьскыи5. 

 

652 Мт 27:25. 
653 Див. Коментар 66. 
654 Пс 148:1. 
655 Див. Коментар 67. 
656 Див. Коментар 68. 
657 Див. Коментар 69. 
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видѣ1в же ста1рцӢ и3 сказа2 все2 и3гu1менu, и3 бра1тіи5, е3же w3 неұ. І к томu2 не възвратиc в половцы2. 
но6 крcти1сz и3 бcы1 мни<, и3 с ро6домъ свои1мъ. И3 тu• живҴо1 свои скончz1шz. в покаа1ніи5 рабо4тающи 
плѣ1н8никu свое3мu2. и3 сu1ть положе1ни въ свое1мъ притво6рэ658. мно6гажdши и3 и4на и3справленіа5 тогw3 
бл7же1наго н1икона2 и3 сповѣ1даюҴ. w3 ни1хъ• нcэ нн7э времz писа1ти. но6 се е3ди1но ти 

\Арк. 204\ 

скажu2. є3гда2 бѣѶ въ плэне1ніи5 бл7же1н8ныи2 се1и3 разболѣ1вшимсz нѣ1когда плэн8никомъ, t глада 
и3 t нu1жdи. заповѣ1дӢ бо и4мъ бл7же1нныи2, не вкuси1ти ничто6 же t пога1нныхъ. са1м же сыи5 въ 
u4за< мл7твою3 всz2 и3сцэли2 и3 бэжа1ти сътвори2 неви1димо. па1кы же томu пwловчинu Ӆ3мрети2, 
хотz1щу. заповѣ1да женаұ свои4мъ и3 дэтемъ. да сегw3 мни1ха ра1спнuҴ над ни1мъ659. Сіи4 же 
бл7же1н8ныѶ помwли1всz и3сцэліи5. прозрz2 того2 пwслѣ1днее2 покаа4ніе2. Се•660 н1икw=, сvѶхіи3, и3менu1е3тсz 
в поминаніи5 ва1шем. и3сте1къ 

\Арк. 204 зв.\ 

кро6вію и3 и1згни2 t ранъ. и3 и3съсо1хнu. ка1ко възмогu2 бра1тіе и3сповэдати ст7ы< м•u1 бы1вши< въ 
чcт=ѣ1мъ то1мъ и3 бл7же1ннеұ манастыри2 пече1р8скоұ. и4хъ• рdаѶ добродѣ1телнаg житіа2, и3 пога1ніи крcти1ша c 
и3 бы1ша мни1си. Я4ко же w3наg ра1ди бл7же1н8нагw. преdре?ннаg хв7а м?ника гера1сима661. жи1дове крcтишасz. 
сего• ра1ди страстоте1рпца ни1кона. пwловци бы1ша чернори1зцы. мно6га же и3 па1че си1хъ слы1шаӥ е3си, 
t мене2 грѣ1шнагw е3пcкпа си1мона. и3 хuждьшаго въ е3пcкпэхъ. недосто6и4нъ т<ѣ1 ст7ы1хъ чер8нори1зець 
пwdно3жіа2. и4м же мню3 ни ве1сь ми1ръ досто6и4нъ, ни 

\Арк. 205\ 

томu2 самомu2 списа1телю. и3списа1ти могu1щу т<э чюдеc. к тѣ1мъ бо ре? гь7. тако да просвэти1ласz 
свѣ1тъ ва1шь преd чл7кы. да ви1дzтъ до6браа2 ва1ша дѣ1ла. и3 просла1вzтъ wц7а ва1шего, и• е3сть на 
нбсэх8. что6 же u4бо быc и3змэне1ніе2 на1шегw6 w3бэща1ніа2. и3 претвwре1ніе2 w3бэща1ніа2. и3 прествwре1ніе2 
житіа2. t таковы1z высоты2. въ глuбинu2 житіи3скuю впадшимъ. на?лникы и3 наста1вникы 
и1мамы. равны беспло6тныұ. первыи5 млтвеникы. и3 хwда1таz2 къ творцӅ2. подw3бни бw сu1ть 
а4гг7лwұ. и3 мчнчcкыми u3вzзе1ни вэнцы2. 

 

658 Див. Коментар 70. 
659 Див. Коментар 71. 
660 Дописано на берегах: «u3бо». 
661 Див. Коментар 66. 
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Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 

XVI—XVII ст.662 

Q Никонэ. гла+. в7. 
рuгыи3 же мнихъ и3менемъ никонъ. въ плэнэ сыи3 w4кованъ дръжимъ бzше663,664. 
приде нэкто t кие3ва. хотzи3 и3скупити. се̏ же не хотzше. бэ бо t великы< града. 
то2 же хо7лю2бець. и3скупи многы плэнникы. и3 възвратисz. слышавше же свои3 е2му. 
съ многыұ имэніемъ и3доша искупиті и2. мнихъ же рече и3мъ. никако же всуе3 и3стощите 
и3мэніа2 вашего. а3щэ бы хотэлъ г7ь свободна мz и3мэти. не бы предал8 мz в руцэ 

сихъ безаконных. и3 лукавнэи3шихъ паче всеа3 землz. то бо рече а3зъ є3смь предаа3 сщ7нникы въ 
плэнъ665. бл7гаа2 ли въспрія3хъ t рукы гнcz. а3 злыхъ не терплю3. ти же u3коривше того tидоша. 
носzще бг7атество много. половъци же видэвше лишеніе33 своего желаніа. нацаша мучити мниха 
немлcтивно. за три лэта по всz дн7и. w2злоблzе3мъ вzжемъ. на w4гнь въмэта е3мъ. ножи 
раздрэзае2мъ. w4кованэ и3мы руцэ и3 нозэ. на сл7нци пребываа3 жгомь. t глада и3 t жажэ 
и3сконцаваемъ. w3вогда чресъ дн7ь. w4вогда за два дн7и. и3 за три. ни?то же вкушаа2. бл7годzрzше 
ба7 w4 всихъ сихъ. молzшесz беспрестани. зэмэ и3же на снэгу и3 на студени помэтае3мъ. се же 
є3му все творzху половцэ. да дасть и3скупъ. на собэ многъ. се же гл7ще к нимъ. я3ко хcъ 
и3з8бавлzе2т мz туне t рукъ вашихъ. u3же бо и1звэщеніє пріа2хъ. я3ви ми сz братъ мои2. є3го 
же предаете и3 жидомъ на распzтіе2. ти u3бо w4судzтсz с рекшими. възми распни є3го. кровъ 
є3го на насъ и3 на чад<э нашихъ666. вы же съ и3ю2дою3 м?уни будете. я3ко предатели нечтcвіи и3 
безакон8ници. тако бо ми рече ст7ыи3 герасимъ667. я3ко въ третіи дн7ь. в манастыри будеши. 
мл7твы ради а3нтоньа и3 феw4досьа2. и3 сты7хъ чер8но 

\Арк 111 зв.\668 

ризець . слышав же половчинъ. мнэвъ я3ко бэжати въсхощеть. подърэза є 3му 
лысты да не u 2бэжить. и 3 стрежахуть є 3 го крэпко. въ тріи 1 же дн 7ь всѣ ұ 
w 4б сэдzщимъ въ w4 ружіи 2 . въ ѕ 7 иже часъ невидэмъ бысть. и 3 слышашесz гла c .  

 

662 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок 
XVII ст., в лист, на 644 арк. 
663 Див. Коментар 65. 
664 Див. Коментар 66. 
665 Йв 2:9-10. 
666 Мт 27:25. 
667 Див. Коментар 66. 
668 На берегах дописано: Возбра=но воеводэ побэдитеӥная я3ко из8бавишая t злы< благодатн. 
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хвалите га 7 съ нб 7 съ 669  ти тако въ црк 7 вь 670  положенъ бысть. въ времz 
кенаника 671. всz же братіа 3 стекошасz. въпрошахӅ Ҵ є 3 го. когда и 3 коли сэмо 
приде. w 4нъ же хотzи 3 сперва u 3таити. великого того чю 2де си. видэвше на немъ 
желэза тzжка. и 3 раны неисцэлны. и 3 тэло все гнои 3но t ранъ . и 3 самъ сы въ 
u3захъ. и 3 є 3ще крови каплю 2щим t подърэзаньа 2 лыстовъ. не я 3ша вэры. 
послэди же я 3ви и стину . и 3 не дасть tя3ти желэзъ t руку и t ногу . и 3 гумен 
же рече брате а 3ще бы хотэлъ гь 7 . в нужи тz и 3мэти. не бы тz и 3звелъ 
tтуду. нынэ же повинисz волэ нашеи 3 моеи 3672. снемши него жел €ѣӢ. сковаша 
на потребу w 4лтареви въ цр 7квь 673. по дн 7 ехъ же мнози < . п риде w 4нъ половчинъ. 
мира дэлz державыи 2 сегw 1 бл 7жнаго . и 3  вниде в монастырь . видэв же 
чернориз 8цz. и 3 сказа в с е и 3 гумену и 3 чернецемъ. є 3же w 4 немъ. и 3 к тому н е 
въз + ратисz полов 8цэ. кр cтисz и 3  бысть мнихъ. и 3  съ свои 2мъ родомъ. и 3 ту 
животъ свои 3 скончаша в покая 2н іи 3 .  работаю 3ще плэннику свое 3му . и 3  суть 
положены въ свое 3мъ притвори 674. многа же и 3  и 3на и 3 сп равленіа 2 того бл 7жнаго 
мужа. и 3  ст 7го повэдаю 3 ть . w 4 ни <  же нэсть времz писати . є # гда въ плэнэ сыи 3 .  
разболэвшимъсz плэн 8никомъ t глада . и 3 t нужи. заповэданіе 3 вкусити 
поганыхъ. ничто же самъ сы въ u 3захъ мл 7твою 3 в сz и 3 сцэли. u #бэжатисти 
створи невидимо. пакы же тому половчину u3мрети хотzщу. заповэ да 
женамъ. свои ұ  

\Арк 112\  

дэтемь да сего мниха распнуть надъ нимъ 675. сеже бл 7жныи 3 помоливсz и 3  
цэліи 3 . прозрz того послэднеє 3 покая 2ніє 3 . с ебе же и 3збавивъ горкыа 3 см 7 рти сіи 3  
u 3бо никонъ сухыи 3 зоветсz. в поминаніи 3 нашемъ. и 3 и 3 стекъ кровію. и 3  и 3згни  
t ранъ. и 3 и 3 схну. каковъ змогу брате поликар 8пе . по чину и 3 сповэдати. бывшихъ 
ст 7ыхъ мужь. въ чтcнэмь томъ блаженэмъ манастыри . и 3ми же поганэи бэша 
черньцэ. w4ного ради мученика герасима 676. жидовэ кртcишасz. се го же р dа Ѷ  
стр cтпца половци че рньци быша.  

 

669 Пс 148:1. 
670 Див. Коментар 67. 
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672 Закреслено в оригіналі. 
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Стишний пролог. Список середини XVI ст.677 

Въ тъ• дн7ь па1мzҴ прпdбнаго, мнw1готръпе1ливаго. Нико1на че3рноризцѣ: 

\Арк. 139зв\ 

ъѶ прпdбныи2 мни<. \ и3ме1неұ нико1нь плѣ1нень бы1вь t ма1настырz. пога1ными2 пло1вци. и3 w3ковань 
и дръ1жиұ бэа3ше съ бра1тwұ свои3мь ге1расимwұ678,679. и3 пріи1де нѣ1кто6 t кv1е3ва хо1тz и3скупит 
не3го2. СъѶ же не раd Һ тwұ. бѣѶ бо6 t вели1кы< граd тъѶ же х>олю1бець и3ску1пи мнw1гы плѣ1нникы2, 
възвра1тисz. слы1шавше же свои2 е3мӅ2 съ мнw1гыұ и3мѣ1ніеұ и3до1ша и3скӅ1пити е3го2. мни< же ре3че 
къ ниұ. ника1ко же въсуе и3стъщите и3мѣ1ніа ва1шего. а3ще бы1 хо1тэль б7ъ сво1бодна мz6 

и3мѣ1ти. не бы1 мz прѣ1даль въ рѫцэ безако1нныұ си1мь. и3 лӅ1кавнѣ1ишиұ па1че въсеz2 зе1млz. тъѶ 
бо6 ре? а3зъ е3смъ продаа1иc сщ7е1нникы въ плѣ1нь680. бл7гаа2 ли1 въспріахwұ t рѫ1кы гн7z. злы< ли2 не 
потръ1пиұ. сіи2 же u3коривше є3го2 tи3доша. но1сzще събоz2 богҴаство мно1го. пло1в8ци же ви1дэвше 
ли1шеніа свое3го2 жела1ніа. нача1ша мӅ1чити мни1ха ве1л8ми немлcтивно. за г7. лѣ1та по въсz2 дн7и 
w3злоѶблzе3мь и3 вz1жеұ и3 на w3гни помѣ1таеұ. но1жи раз8рэзаеұ. w3ко1ваннэ и1мый рѫ1цэ и3 ноѕэ. на 
сл7нци прэбываа жгоұ t гла1да и3 t жа1жdы и3ско1нчаваеұ. w3во1гdа бо6 чресь дн7ь. Һ 

\Арк. 140\ 

вогда 1 же чре c  два Ѷ дн 7и . и 3ли 2  за три Ѷ дн 7и ничто 1 же въку 1шаz 2 . и 3 бл 7 годарzше 
б 7а Һ въсѣ < си < и 3 мл 7zше сz безьпрѣ 1 стани, зимѣ1 же на снѣ1гу и 3  на стӅ 1дени 
помѣ1тае ұ .  се Ѷ  же въсе 2 тво 1 рzхѫ е 3мӅ 2 , Һканніи пло 1 в 8ци. да да c на се 1б е  и 3 ску 1пь 
мнҶ1гь . Һн 8же гл 7ше къ ни ұ я 3ко х 7 с тu6не и 3зба 1вить мz6 t рѫ1къ ва 1ши < . u 3же 
бо 6 и 3звѣ1щеніе  приz < .  я 3ви 2 бо 6  ми сz бра Ҵ мои 2 ст 7ыи 2 ге 1 ра си ұ 681. е 3го 1 же прода 1 сте 
жи 1дҶұ на ра 1 спzтіе . и 3 тіи бо 6 Ҷсѫ1ждzтсz съ ре 1кшими възми възьми 2 ра 1 с 8пн Ҋ  
е 3го 2 . кръ 1въ е 3 го 2 на н cа 4 и 3 на чz 1дѣ< на 1ши < . 682 вы Ѷ же Һкаа 1нніи съ i 3u 3дою 2 мучими 
бѫ1дете въ вѣ1кы. я 3ко прэда 1тели нече 1 стивіи. и 3 безако 1нници . та 1ко б о 6 ми ре 1ч е  
ст 7ыи ге 1 ра си ұ 683. я 3ко въ г 7  дн 7ь и 3ма 1ши въ мана 1 стыри бы 1ти мл 7твъ ради 2  ст 7ы < 
а 3нтоніа и 3  fеҶdс b іа . и 3 ст 7ы < ч ръ 1норизець и 4же съ ни 1ми . Слы1шав же плъ 1чинь 
мнѣ1вь я 3ко бѣ1жати хо 1ще Ҵ .  и 3  пҶdрѣ 1за е 3мӅ 2  лы 1 ста. да не u 3бѣ 1жи Ҵ .  и 3  стрэжаа 1хѫ 
е 3го 2 крѣ 1п 8ко. въ г 7 же дн 7ь въсѣ ұ присѣ 1дzщи ұ u 3 не 1го въҺрѫ1жіи . въ ѕ 7 ч cа а 3б і е  

 

677 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
678 Див. Коментар 65. 
679 Див. Коментар 66. 
680 Йв 2:9-10. 
681 Див. Коментар 66. 
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неви dмь бы c . и 3 слы 1ша гла c гл 7щь, хва 1лите га 7 съ нб 7 сь 684. и 3 та 1ко въ цр 7 кҶ1вь 
пече 1 рь скѫz2 пр cтыz2 бц 7z 685 прине 1 с ень б cы 4  неви 1димо въ врѣ 1мz 3 . е 3 гда 2  нача 1ша 
ке 1нарникь пѣ1ти 686. въсz 2 же бра 1тіа и 3 стекоша c  къ не 1му. и 3 въпра #шахѫ же є 3го 2 
ка 1ко сѣ 1мо пріи 1де . Ҷ#н 8  же и 3 спръ 1ва хо 1тz u3таи 3ти прэсла 1вное 2  то 6 ч d ю b .  ви 1дэв 
же на нz желѣ1за тz1ж 8ка. и 3  ра 1ны неи 3 сцѣ1лны, и 3 въсе 2  тѣ1ло съгни 1вшее 2 сz 
ра 1нами. и 3 са 1мого бы 1вша въ я 3зва < . и 3 е 3ще кръ 1 ви ка 1плющи t прэръ 1заніа лы 1 стовь 
є 3го 2 , и 3 не z 4ше є 3мu 2 вѣ 1ры. послѣ 1ди же я 3ви и ұ  и 3 сти 1нну, и 3 не д cа tнzти 
желѣ1зь t рѫ1кѫ. и 3 t но 1гѫ, и 3 гу 1мень же р е 1ч е . бра 1те а 3ще бы 1 хотѣ1ль бъ 7 въ 
нужdи тz6 и 3мѣ1ти не бы 1 тz и 3зве 1ль tтѫ1ду нн 7э же пови 1нисz во 1ли на 1шеи. и 3  
сне 1мже и 3 с него 2 желѣ 1за и 3  ско 1ваша е 3же на потрѣ1бу w3л 8тареви 687. по дн 7 е <  же 
мнw1ѕѣ< пріи 3де w 3нь полов 8чинь въ кv1 е 3 въ ми 1 ра, ради 2 . и 4же дръ 1жавыи 2 бл 7же 1наго 
се 1го и 3 въниде въ мана 1 стырь пече 1 р 8 скыи 2 , и 3 в и 1дэв же ста 1 рца. и 3 ска 1за и 3 гу 1мену 
и 3 въсеи 3  бра 1тіи е 3же w 3 не ұ . и 3 к то 1му не възвра 1тисz 688 и 3 б cы 4 мни <  съ ро 1дҶұ 
свои 1мь . и 3  тu 6 жи 1 во Ҵ свои 2  ско 1н 8чаша въ покаа 1ніи ра 1ботаѫ 3щи плѣ1ннику свое 3мӅ 2 .  
и 3 с Ҵѫ 1 поло 1жени въ свое ұ п ритво 1 рэ 689. и 3  мнҶ1га же и 3на и 3 спра 1 вленіа то 1 го 
бл 7же 1наго никона повѣ1даша. t  

/Арк. 140  зв./  

ни < же н cѣ 1 нн 7э врэмz3 пи 1 сати . нѫ3 се Ѷ є 3ди 1но ска 1жю. є 3гда 2 бѣ Ѷ плѣ1неніи 
бл 7же 1ныи съ Ѷ , ра 1зболэвши ұ нѣ1когда 2 плѣ1нникwұ t гла 1да и 3 нӅ 1ж dа . заповѣ1да и ұ 
бл 7же 1ныи 2 не въкӅ 1 сити ничто 1 же t пога 1ны < . са 1м же сы 1й въ ѫ3за < . мл 7твоѫ въсz 
и 3 сцѣ1ли и 3 бѣ 1жати сътвори неви 1димо. пакы 2 же то 1му поло 1 вчину u3мр 7ти 
хо 1тzщѫ. заповѣ1да жена ұ свои ұ дѣ1те ұ да се 1 го мни 1ха ра 1 спнуть над нимь 690. съ Ѷ 
же бл 7же 1ныи помо 1ливсz и 3 и 4 сцѣ1ли c . прозрѣ Ѷ то 1го посл dэнеє 2 покаа 1ніе . се 1б е же 
и 3зба 1ви гръ 1кіа съм 7рти . съ Ѷ же u 3бо 2 нико 1нь сухыи 2 и 3менуетсz въ поми 1наніи и 4же 
и 3 сте 1кь кръ 1віѫ и 3 и 4зьгнивь t ра 1нь и 3 с 8 съхнувъ. и 3 прэдcа 1 дш7ѫ своѫ 2 гв 7и :  
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Патерик Йосифа Тризни691 

Q смирэннэмъ і многотерпеливэмъ Ни1кwнэ чернори€цэ, 

и4же і сµхиі именµемъ. 
ругиi1 же мни1хъ и4менемъ Ни1конъ во плѣне1ні се2 окова1нъ держимь бz1ше692,693, И 
приіде нѣкто t Киева искупи1ти єго2: Сиі же не ради о4 томъ, бѣ бо t великихъ 
града. тои же хрcтолюбецъ искупи многы плѣ1нники во€врати1вся. слы1шавше же свои2 
ему, со мно1гимъ имѣниемъ идоша искупити єго2. мни< же рече к нимъ ника1ко же 
всӅ1е источите имѣния ва1шего, аще бы хотѣ1лъ гдcъ, свобо1дна мя имѣти, не бы 

мя предаӥ в руцѣ беззако1ннымъ симъ, и лукавнѣишимъ па1че всея ѕемли2. 

\Арк. 256\ 

то8 бо рече2, а€ єсмэ преда< сщ7е1нники в пл=ѣ1694 бл7гая ли восприя1хомъ t руки Гдcня. Злы< ли 
нетерпи1мъ. Сия1 же укоривше єго2 tидоша, носяще со собою богатства многа. половцы же 
ви1дѣвше лише1ние своего жела1ния, начаша мучити мни1ха вельми неми1лостивно, за лѣта по 
вся дни о€лобляемъ, і вяжемъ, на о4гнь помета1емъ, ножи2 ра€рѣѕаемъ, око1ванѣ имы1и руцѣ и 
ноѕѣ, на сл7нцы пребывая з8жго1мъ, t глада и t жа1жди скончаваемъ. о4вогда бо чре€ де1нь. 
о4вогда же чре€ два1 дьни, или ѕа три дни, ничто1 же вкµшаz, и бл7годаря1ше Бг7а о всѣхъ си<, 
и мл7яшеся бе€преста1ни. Зимѣ же на снегу. и на стµ1дени помѣтае1мъ. Се же все2 творяху ємµ 
окаяниі половцы. да даcтъ на себѣ искупъ мноg. o4нъ же гл7аше имъ яко Хрcтсъ и€бавит мя 
ту не и€ рукъ ва1шихъ уже бо и€вещение прияхъ. Яви бо ми ся браҴ мои Евстратиі695 его же 
прода1ете жидо1мъ на распя1тие. И ти1и3 бо осудятся с рекшими, во€ми во€ми распни его2. кровь 
его на наc и на ча1дѣхъ наши<.696 вы же o3каянниі со июдою мӅ1чими бµдэте во вѣки. яко 
преда1тели нечестивиі и бе€ѕако1нницы. Тако бо ми рече2 ст7ыи. яко во третиі день и4маши в 
мнcтрь бҴыѶ мл7твъ ради ст7ы< анто1ния 

\Арк. 256 зв.\ 

и фео3досия, и ст7ы< чернориѕецъ, и•є с ни1ми слышавше половчань мнѣвь бѣжа1ти хощеҴ и поdрѣѕа 
єму лы1ста, да не убѣжи1тъ, и стрежахµ его крѣ1пко. во тре1тиі же день всѣмъ присѣдящимъ 

 

691 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
692 Див. Коментар 65. 
693 Див. Коментар 66. 
694 Йв 2:9-10. 
695 Див. Коментар 66. 
696 Мт 27:25. 
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у него вооружиі, во ѕ7 же чаc, абие неви1димъ бысть, и слышаша глаc гл7ющъ, хвали1те Гдcа съ 
небеc. 697 И тако во цр7ковь пече>скую прcтыя Бцdы698 принесе= бысть неви1димо, во врѣмя егда 
нача1ша киноник699 пѣ2ти, вся же братия стекошаc к немµ, і вопрошаахµ єго2, како сѣмо при4иде. 
oн же и4сперва хотя утаи1ти пресла1вное тое чюдо. ви1дѣвше же на немъ желѣѕа тяжка, и 
раны неисцѣлны, и все тѣло согнивьшеся ра1нами, и самого суща во Ӆ4ѕахъ. и еще кро1ви каплющи 
t прерѣѕания лыстовъ, и не яша вѣры. послѣди1 же яви и4мъ и4стинну, и не даcть tнята 
желѣ1ѕа t рµкµ и t ногу. Игуменъ же рече2. брате аще бы хотѣль Гдcь внµжди тz имѣти, 
не бы тя и€велъ tтуду. нн7ѣ повини1ся, воли нашеи, и снемше с него желеѕа, и скова1ша еже 
на потрѣбµ оӥтареви700. по днехъ же мнозѣхъ прииде о= половчинь в киевъ мира раdі иже де>жавыи 
бл7женнаго сего2. і вниде в печерскиі мнcтрь. видѣвъ ста>ца и сказа игуменµ все, и бра1тиі иже о 
неұ, и к тұоӧ не во€вратися 

\Арк. 257\ 

въспяҴ, но крести1ся и быcть мни<, и с ро1домъ своиұ и тµ2 животъ сво8 скончаша в покаяниі, 
работающе плѣннику своемµ2, суть положены во своемъ притво1рѣ701. многа же и и4на исправления 
тогw бл7женнаго ни1кона повѣдують, o3 ни< же нcѣть нн7ѣ время писа1ти, но се едино скажу 
ти. Егда бѣ во плѣне1ниі бл7женныи се8, ра€болѣвшиұся нѣкогда плѣнникомъ t глада и t 
нµжды, заповѣда иұ бл7женныи не вкусити ничто же, t пога1ны<. Сам же сыи во Ӆ4ѕахъ 
моли1твою вся исцѣли, и бѣжати сотвори2 невидимо. Па1ки же тому половчину умрҴе хотящу, 
заповѣда женам свои3мъ и дѣтеұ да сего мни1ха ра€пнµҴ наd нимъ702. Сеі же бл7женныи помолився 
и исцѣлі и%; прозрѣ того послѣ1днее покаяние, себе1 же и і€бави горкиz смерти. Сеи же убо 
Ни1конъ сухиі именµется в поминаниі на1шеұ, истекь кровию, и и€гни t ра= и исхну. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.703 
Ніконъ на Невиди1ма Бг7а ча1z в8 плэни, Невиди1мо и3збавле1нъ: ви1дитъ є3гҶ2 нн7э. 

\Арк. 23 зв.\ 

Жи4тjе3 прпdбнѓгњ Tца нaшегњ, Нїкона2 су4хаго704. 
Иже t плэнeніz Половцeвъ принесeнъ бhсть съ њковaми въ ст \ую Печeрскую ЦRквъ 
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си1лою Б9іею невиди1мою. 

\Арк. 238\ 

оминaйте Ӆ5зники, а6ки с8 ни1ми свzзaны705 ,заповэда2 Ӆ4зник8 њ ГDэ Пaвелъ С™hй. 
ТомӅ2 повинyющесz, памzт8 сотвориұ здэ, чудеc Блж \еннагw сегw2, узника Нjкона: на 
нeм8 же Гь7 kвэ показaсz бhти, и$зводsй њкова=ныz во мyжествэ706. 

Сeй ќбw Блж \енный ќзникъ Ни1конъ быст \ р0да вели1ка, t Грaда Кjева. При1шед8 же въ 
Печeрскій Монастhръ, плэни2 сaмъ пeрвэє рaзuмъ св0й, и3 всегw2 себе2 в8 послuшaніє 

Хв7и707, и3 быст8 И$нок8 и3скuсeн8. Пот0м же пришeдшиұ злочести1вым8 Половцeм8, плэнeнъ тёми 
быҵ \708, [в т0 же врeмz є3гда2 и3 Е#sстрaтій С™hй Печeрскій:]709 и3зведе= и3з8 Монастыра2 въ 
стрaнu и4хъ. И5дёже њковaнъ держи1мъ бsше710. 

Нэкт0же t грaда Кjева Хrтолюби+ сhй, прійде тaмо плённики и3скупи1ти. Бlжен=ныѶ же 
Нiконъ неради2 њ т0мъ: мнsщу Хrтолю1бцу ћкw сегw2 рaди, зане2 и4маҴ свои< си въ Грaдэ 
Кjевэ богaтыхъ, и4миже х0щет8 и3скуплeнъ бhти. Хrтолю1бец8 Ӆ4бw т0й мн0гих8 и3скупи+ 
възватисz, и3 повэда2 њ бlжeннэмъ. 

Слышaвше же свои2 є3мӅ2, съ мн0гим8 и3мёнієұ прійд0ша и3скупи1ти є3гw2. Но Бlжeнный Нiконъ 
рече2 к8 ниұ711: Никaкоже всyе и3стощaйте и3мёніе вaше. Аще бы хотёл8 Гь7 своб0дна мz 

\Арк. 238 зв.\ 

и3мёти, не бы2 предaлъ мz в8 рyцэ беззак0нныхъ си1хъ: Той бw сaмъ предaстъ въ плѣ= 7 крёпоҵ \ 
и4х8 же х0щет8. Но мы ѓще бл \гaz пріsхом8 t руки2 ГDнz, злaгw нестерпи1м8 ли ?712 Бли1жніи же 
Ӆ3кори1ша є3гw2, и3 не и3скyпл8ше tи3д0ша съ всѣұ множeствоұ богaтства воспzҴ. 

Тогда2 плёни1вый Бlжeннагw, и3 пр0чіи Половцы2, видэвше лишeніе своeгw желaніz, начaша 
неми1лостивно мyчити раба2 Б9іz. 

И$ бhсть t ни1х8 Бlжeнный три лёта по всz дни2 њзлоблsемъ: Вsжемъ, њковaннэ и3мhй 
рyцэ и3 н0зэ, на џгнь возлагaемъ, ножҗ разрэзaемъ, t глaда и3 жaжды скончавaемъ: 

 

705 На берегах: Е$в>: ГI\. (Євр 13:3).

706 На берегах: Pаӥ: XЗ\. (Пс 67:7). 

707 На берегах: В& Кo>: I&.(2Кор 10:3-6). 

708 На берегах: Плэне= быҵ \ t поло+це+. 
709 Див. Коментар 66. 
710 Див. Коментар 65. 
711 На берегах: Исхотѣ2 и3скуплен8 бhти. 
712 На берегах: ІҶ+: в7 (Йв 2:10). 

П 
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w4вогда чрезъ дн \ь, w4вогда же чрeзъ два2, и3 чрeзъ три, ничт0же вкушaz. Лётэ на сл \нцу 
пребывaz жег0мъ, зимё же на снэгӅ2 и3 стyдени помэтaем8. Сe же є3мӅ2 все творsху безбожніи 
половцы2, да и3скyпиҴ себе2. Но Бlжeнный Нjконъ блгdрsше БGа њ всeмъ, и3 молsшесz к8 нeму 
безпрестaни. 

Тaже къ мучи 1теле ұ свои ұ  гл \а: Ћкw Х© тyне мz и 3збaвитъ t рyкъ вaшихъ, 
у $жe бw и 3 и 3звэщeніе пріsхъ: kви 1мисz брaтъ м0й Еvстрaтій 713, є 3г0же вы 
продa сте жид0мъ на Распsтіе , за нег0же тhй њсyдzтъсz съ tц7ы свои 1ми, 
рeкшими: Кро 6въ є 3 гw на нa съ, и 3 на  

\Арк. 239\  

чaдехъ нaшихъ 714. Вh же њкаsнныи съ Їю 1дою продaвшим 8 на Кrтъ Гд7а , 
мучи 1ми бyдете. Мнё же kви 1выйсz си 1це рече 2 : ћкw въ трeтій дн \ь и 4мам 8 в 8 
Монастырҗ бhти, мlтвъ рaди с™hхъ Tц7ъ ЃнтHніz и 3 FеoдHсіz, и 3  
пр0чіих 8 и 4же с 8 ни 1ми Прп dбныхъ Печeрскихъ.  

Слышaв 8 же се плэни 1 вый є 3гw 2 Половчани 1н 8 , 715 мнsше тогw2 бэжaти хотsща: 
тёмъ же подрёза є 3мӅ 2  лhста да не и 3звёгне Ҵ .  К си 1м 8 же и стрежaху є 3гw 2  
крёпко. И# се въ трeтій дн 7ь , въ ше 1 стый ча 1 съ, wбсэдzщимъ въ w3 ру 1жіи 
всѣ 1мъ, внезаа 1пу Бл 7же 1нный Ӆ 4зник 8 невиди 1м 8  бы 1 сть . то 1ч ію стрегущіи слыша 1ша 
гла 1 съ гл 7 ю 1щъ: Хва 1лите Гд 7а съ Нб 7 съ 716. 

И3 та 1кw принесе 1нъ бы 1 ст 8  Ст7ы Ѷ невиди 1мо, въ Цр 7ко +  Пр cты 1z Бц7ы Пече > скую 717 
в то вре 1мz, є 3 гда 2 нача 1ша на Бжcтве 1нной Лvту 1 рг іи пѣ1ти Кинони 1къ 718,719. И3 
а 4б і е всz Бра 1тіz соте 1кшесz, вопроша 1ху єгw2, Ка 1кw сѣ 1мо прійде ?  Њнъ же 
хотэ и 4 спе 1 рва u 3таити преве 1л і е то Чу 1до: Но видzще вси свzза 1на тогw2 су 1ща, 
и 3 желѣ1за на не 1мъ тz1жка, ра 1ны неи 3 сцѣ1лны, все тѣ1ло согни 1вшєсz t ранъ, 
и 3 є 3ще кро 1 въ ка 1плющу t подрэза 1ніz лы 1 стовъ, всz 1кw нужда 1ху є 3 гw 2 повѣ1 сть 
и 4 стинну, тѣ1мже и 3 нево 1лею по слѣ1ди я 3ви 2 и 4мъ бы 1вше .  

 

713 Див. Коментар 66. 
714 На берегах: маӮ: кз7 (Мт 27:25). 

715 На берегах: ПоdрэзашӢ е6мӅ2 лыcтӢ. 
716 Пс 148:1. 
717 Див. Коментар 67. 
718 Див. Коментар 68. 
719 На берегах: прине1сенъ t плѣ1ни невидѶмо. 
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\Арк. 239 зв.\ 

И4 недаz1шее tz1ти желэз8 t ру1ку и3 но1гу свое1ю720. И4гу1ме= же є3мӅ2 рече: брате, а4ще бы хотѣӥ 
Гь7 в8ну1жdэ тz сей и3мѣ1ти, не бы2 и3звеӥ тz t плѣ1ни: Нн7э u4бw повини1сz во1ли наше1й. И4 
та1кw сне1мше с него2 желѣ1за прекова1ша и< на потре1бу w3лтареви721. 

По днех8 же мно1з<э, ми1ру су1щу въ Поло+цы2, прійде в8 Кіевъ w4нъ половчани=, и4же в плэни 
Бл7женнагw Нi1кона и3мҗ, и3 внійде в8 Пече1рскій Монастыръ: Ви1дэв8 же Бл7же1ннагw свое1гw 
Плѣ1нника Нi1кона, позна2 є3гw2 и3 сказа w3 не1м8 всz подро1бну, И4гу1мену же и3 Бра1тій722. И3 к 
томӅ2 невозватисz воспzт, но u3мили1всz Крcти1сz, и3 бы1сть Чернори1зецъ, со про1чіими Рода 
свое1го Половцы2 прише1дшими в8 Кіевъ: с8 ни1ми же и3 живот8 сво1й в8 Покаz1ніи сконча2, в8 Пече1рскоұ 
Монастырҗ, работа1z плѣ1ннику свое1му Бл7же1нному Нi1кону723. 

Мнw1гаже и3 и4на пречӅdнаz и3справле1ніz, сегw2 Бл7же1ннагw и3 ст7агw Нi1кона бы1ша, t ни1хъ же 
сіz воспомzне1мъ: 

Е3гда є4ще во плэне1ніи Бл7же1нный се1й бэ случи1сz нэкогда плэнникомъ, t гла1да и# ну1жды, 
разболэтисz и3 бли1з1ъ см7рти бы1ти724: 

То1гда Бл7же1нныѶ сни1ми въ u4захъ сыѶ, заповэда+ тѣұ t бра1шна пога1ны< ничтоже вкусити, 
мл7итвою свое1ю всѣ1хъ на здра1віе преложи2, 

\Арк. 240\ 

и3 t u4зъ невиди1мо и3збэгну1ти сотвори2. 

Па1ки в то1мъ же плэне1ніи су1щу ст7о1му 725 : Разболѣ1сz нѣ1когда са1мъ плэни1вы є3гw2 
Половчани=, и3 u3же2 Ӆ3мрети и#мѣ1z, заповэда2 жена1мъ свои1мъ и3 дѣ1темъ, да плэне1ннагw сегw 
Чернори€ца Нi1кона, распну1тъ ве1рху гро1ба є3гw2726. Бл7же1нный се1й Плѣ1нникъ, Дх7о1мъ прозрz2 
послѣ1днеє тогw2 покаz1ніе, помоли1сz w3 не1мъ, и3 и3сцэли2 є3гw: И4 та1ко и3 себе2 и3збави2 t го1ркіz 
см7рти теле1сныz, и3 w4нагw не то Ҳмо t теле1сныz но и3 t Дш7евныz. 

Се1й Бл7же1нный Ни1кон8 нарица1етсz Сухi1й727, и3бw и3сте1къ кро6вию и3згни t ра1нъ и3 и#сше, я4кw 
гл7а1ти є3му съ Дв7домъ мо1щно бэ w3 крѣ1пости свое1й преда1ннэй бы1вшей въ плѣ1нь: И4сше я4ко 

 

720 На берегах: нехотѣ2 раско1ван8 бы1ти з8 желѣ1зъ. 
721 Див. Коментар 69. 
722 На берегах: Половцы2 крcтѶшӢсz и3 прострыг8шӢсz чудеc єg ра1ди. 
723 Див. Коментар 70. 
724 На берегах: плэн=ико+ мл7твою и3сцэли2 и3 свободи2. 
725 На берегах: поло+чани=а Ӄмiра1ющӢ и3сцэли2. 
726 Див. Коментар 71. 
727 На берегах: почто2 нарицаетсz сухiй. 



 

 

223 
 

скуде1ль крѣ1пость моz2728. и3 па1ки: Ко1сти моz2 я4кw суши1ло сосхо1шасz729: В ни1хъ же и3 мы2 
пречу1дной дивz1шесz си1лэ u4же непло1тскоѶ, но свойстве1нной си1лам8 Нбcным8 Безпло1тныұ, что 
рече1мъ! то1чію съ Апcлw1мъ: И4мамы сi1е сокро1вище въ скуде1лны< сосу1дэхъ730. 

Горz1ше u4бw в8 су1хости свое1й o3гне1м8 любве Бж7іz свобожде1нныѶ чудотво1нэ сей u4зниҲ, свэтz1сz 
до1брыми дѣ1лы Бг7оуго1дно. 

Та1же свобожде1н8 бысть и3 t Ӆ4зъ теле1сных 8731. И3 за су1хость u3вzда1ющую, в8 жи1зни сей. 

\Арк. 240 зв.\ 

ПріzҴ по см7рти Нетлѣ1ніе Тѣ1ла свое1го неӅ3вzда1ющее, в не1мже досе1лэ почива1етъ в8 Пеще1рэ. 
Дх7о1мъ же внi1де, въ наслѣ1діе нетлѣ1нноє, и3 нескве1рное, и3 неувzда1емоє, съблюде1нное на Нб7сехъ 
є3гw ра1ди, при и3сто1чнику жи1зни вѣ1чныz732. И пріz1ть не u3вzда1емый сла1вы вэн1цъ: И3м8 же 
за мл7тва1ми Прпdбнагw сегw2 u3го1дника Бж7іа да сподобиұсz, и3 мы венча1ни бы1ти t Цр7z сла1вы 
Хрcта2 Бг7а. Е3му1же сла1ва съ Безнача1лным8 є3гw Tц7ем8, и3 съ Прcты1мъ Бл7ги1мъ и3 
животворz1щимъ Дх7омъ, нн7э и3 прcнw, и3 въ вѣ1ки вэко1м8, А4ми1нь. 

Житіє прп. Кукші і прп. Пимена 
Основна редакція Патерика733 

\Арк. 241\ 

О Кукъшѣ734 

олею (не — ?) премину сего блаженаго и священомученика того же мана-
стыря Печерскаго чрънца Кукшу, егоже вси свѣдают, како бѣсы прогна735, 
и вятичи крести 736 , и дождь сведе737 , езеро изсуши 738 , и многа чюдеса 
сътворе. По многых муках усѣченъ бысть739 съ своим ученикомъ. С нима 
же и Пимин, блаженый постник, въ един день скончася, проувидѣв свой 

отход преже двою лѣтъ, и многа ина пророчествова, недужныа исцѣли. По-
средѣ церкве велегласно рек: «Брат нашъ Кукша противу свѣту убьен бысть». 
И тако рек, преставися в един час с тѣма святыма. Оставлю убо много глаго-
лати же о святых. Аще не довлѣет ти моа бесѣда, иже слыша от устъ моих, ни 

 

728 На берегах: Pаӥ 7 КА 7(Пс 21:16). 

729 На берегах: Pаӥ 7 (Пс 101:4). 

730 На берегах: в7 ко>: Д7. (2Кор 4:7). 

731 На берегах: Преста1висz сҴ: 
732 На берегах: а7 Пет>: а7 (1Пт 1:3-5). 
733 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999).
734 Див. Коментар 72. 
735 Див. Коментар 73. 
736 Див. Коментар 74. 
737 Див. Коментар 75. 
738 Див. Коментар 76. 
739 Див. Коментар 77. 
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само писание на увѣрение тя приведет, аще же кто от мертвых воскреснет, — 
не имеши вѣры. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 

XVI—XVII ст.740 

[Про Кукшу]741 
олею3 же премину бл7жнаго и3 сщ7енномч7нка. того же манастырz черньца. купшю. є3го же всэ свэдаю3ть. како 
бэсы прогна742. и3 вzтичи743 крcти. и3 дожdь сведе744. и w4зеро и3сuши745. и3 многа чю3деса створи. и3 по многи< 
мукахъ u3сэченъ бысть746 съвои3мъ uчени6комъ. и3 с ними же пуминъ блж7ныи3 постникъ. въ є3динъ скончасz 
дн7ь. прw1u3видэвъ свои3 tходъ. преже двою3 лэтъ. и3 многа и3на а3 прbрчьствовавъ. недужныа3 и3сцэливъ. посрdеѶ 
цр7кви велеглcно рекъ. братъ нашь купша противу свэту u3біе3нъ бысть. и3 тако рекъ престависz. въ є3динъ же 

дн7ь и3 чаc с тэма ст7ма: 

Арсеніївська редакція Патерика747 

Q Купши и3 o Никонэ748 
олею3 же премэню бл7жнаго и3 сщ7енномч7нка тогоже манастырz черньца купшю. є3го же вси свэдаюҴ. како бэсы 
прогна749. і вzтичэ750 крcти. и3 дождь сведе751 і є3зеро и3суши752. и3 многа чюдеса сътвори. и по многы< 
мука< u3сѣченъ быcть753 своиұ ученикоұ. U754 с нима и3 ПӅ2минъ блж7ныи3 постникъ. въ є3динъ 

дн7ь скончасz. проувидэвъ свои3 tходъ преже двою лэту. и3 многа ина пррчcтвовавъ. недужныа3 
и3сцэли. посредэ црь7кве велегласно рекъ. брать нашь купша. противу съвэту uбіє3нъ быc. и3 
тако рекъ престависz. въ є3динъ дн7ь же и3 чаc с тэма ст7ыма: 
 

 

740 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
741 Див. Коментар 72. 
742 Див. Коментар 73. 
743 Див. Коментар 74. 
744 Див. Коментар 75. 
745 Див. Коментар 76. 
746 Див. Коментар 77. 
747  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
748 Див. Коментар 72. 
749 Див. Коментар 73. 
750 Див. Коментар 74. 
751 Див. Коментар 75. 
752 Див. Коментар 76. 
753 Див. Коментар 77. 
754 На берегах дописано: ніконоұ. 

в 
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Касіянівська перша редакція Патерика755 

Q ст7мъ сщ7ен8ном?нцэ Кuкшэ. и3 w3 Пиминэ пw1стницэ756. 
о4лею преминu1хъ сего6 бл7же1н8наго и3 сщ7е1нном?нка. того• манастырz2 пече1рьскагw. чернори€ца 
кuкшӅ2. е3го• вси2 свѣ1даютъ. ка1ко бѣ1сы прогна2757 и3 вz1тичи крcти2758. и3 дw4ждь съ нб7си 
сведе2759. и3 е1зеро и3съсuши760. и3 мно6го чюде1съ сътвори+. и3 по мно6гы< мu1ка< u3сѣ1ченъ быc761 
съ u3чн7ко1мъ своиұ. с ни1ми же и3 пи1минъ бл7же1нныи5 пw1стниҲ въ е3ди1нъ дн7ь скончz1сz. 
прwu3вѣ1давь свое2 tхоже1ніе къ гu7. пр•е1 двою2 лѣ1тu. и3 мно6га и3на пррbчествовавъ, 

недu1жныz2 и3сцэли2. и3 посредҗ цр7ькви велегла1сно ре1къ. браҴ нашь кu1кша. прwти1вu свэ 

\Арк. 206\ 

ту u3биенъ бcы1. и3 то2 ре1къ преста1вися въ е3ди1нъ ча1съ с тѣ1ма ст7ы1ма. w3ста1влю u4бо мно6го гл7ати 
є• w3 ст7ы<. а4ще ли не довлѣ1е3тъ ти моz бесѣ1да. и• слы1ша t u4стъ мои<. то2 ни са1мое2 писа1ніе на 
u3вэре1ніе тz приведеҴ. а4ще ли и3 сиұ не вѣ1руе3ши. то2 а4ще кто6 и3 t мр7твы<х въскрcне1ть не и4меши 
вѣ1ры. 

Патерик Йосифа Тризни762 

О ст7омъ св7щенномчникµ Кµкши, і о Пиминѣ поcтницѣ763 
о1лею ка1ко преминµ2 сего бл7же1ннаго, и сщ7енномч7нка, тогожdе мнcтря печер8скаго чернори€ца 
Кµ1кшу, єго1 же вси свѣдаюҴ, ка1ко бѣси прогна764, и вя1тичи крcсти765, и до1ждь с небесе 
сведе766, и4 є4зеро и€суши767, и многа чюдеса сотвори, и по многихъ мµка< усѣченъ быcть768 со 

ученикоұ свои< (sic!). С ни1ма же и пиминъ бл7же1нныи поcниҲ во єди= день сконча=, проувѣдѣвъ 
свое tхожде1ние ко гдcу, пре•де 

 

755  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
756 Див. Коментар 72. 
757 Див. Коментар 73. 
758 Див. Коментар 74. 
759 Див. Коментар 75. 
760 Див. Коментар 76. 
761 Див. Коментар 77. 
762 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
763 Див. Коментар 72. 
764 Див. Коментар 73. 
765 Див. Коментакр 74. 
766 Див. Коментар 75. 
767 Див. Коментар 76. 
768 Див. Коментар 77. 

В 
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\Арк. 257 зв.\ 

двою лѣтµ. и многа ина проро1чествовавъ, недµжныя и3сцѣливъ и посрdѣ8 цр7кви велегла1сно ре1къ. 
браҴ нашъ ку1кша проивµ свѣтµ убие1нъ быcть, и то ре1къ преста1вися во единъ чаc с тѣма ст7ыма. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.769 
Кu4кша3 Крcтz2 невѣ1рных8, под8 вэне1цъ даҵ гла1ву, 

Пi3минъ ПостниҲ прозрѣ1в8 то, вни1йде с ни1м8 во славу. 

Жітіе прпdбныхъ tцъ на2ши3хъ Кµ4кши4 сщ7е1нномч7ніка, и3 Пімина 
поcтника770,771 

T ни1хъ же пе4рвый невѣ1рныz Крcтz2 усэче1нъ бы1сть: 

Дру1гій см7рть є3го прозрэвъ, в тоѶ же дн7ь u3мре. 

\Арк. 241 зв.\ 

ѣ1сть тре1бэ глагола1ти многw, идѣ1же дѣ1ла свэдителствӅ1юҴ я4сно: я4кwже и3 w3 си1хъ Бл7же1нныхъ. 

Бл7же1нный [бw] Свzщенно Мч7никъ, нарица1емый Кукша772, е3динъ t Tц7ъ ст7го Пече1рскагw Монастыра2, 
всѣ1мъ зна1ем8 бэ. Зане2 Вz1тичы, Лю1ди невѣ1рствіемъ помраче1нныz Крести2773, и3 мнw1гихъ Вѣ1рою Проствэти. 

 

Мно1гаже и 3 вели 1ка Чудеса 2 сотвори 2 774. Бѣ1сы прогна 2 775, До 1ждъ съ Небесе 2 
сведе 2 776 , Е4зе ро и 3зсуши 2 777 : и 3 ина разли 1 чна u 3диви 1телнаz зна 1меніz 
послэдова 1ша є 3му . 

Та1же по мнw1гихъ му1кахъ 778, t невѣ1рныхъ u3 сэче 1нъ бы 1 сть 779, съ µчн 7комъ 
свои 1мъ. 

 

769 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
770 На берегах: Мцcа Августа КЗ7 днz. 
771 Див. Коментар 72. 
772 На берегах: Ст: Ку1кша вz1тичи крcти2. 
773 Див. Коментар 74. 
774 На берегах: чудеса стg Ку1кши. 
775 Див. Коментар 73.
776 Див. Коментар 75. 
777 Див. Коментар 76. 
778 На берегах: ско=чаніе єg. 
779 Див. Коментар 77. 
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В то 1же вре 1мz, Бл 7же 1нный Піминъ По 1 стникъ 780, в то 1мъ же Пече 1 р скомъ ст 7омъ 
монастырэ, подвиза 1шесz Бг7оуго 1днэ.  

И4же вели 1кагw ра 1ди свое 1 гw Поще 1ніz, и 3 тру 1да, Прія 1тъ t Бг7а Дарова 1ніє 
толи 1кw 781, я 4кw просіz 1ти є 3мӅ 2 не то 1кмо И4 сцэле 1н іэмъ Нєду 1жныхъ, но и 3  
tстоz 1щихъ дале 1ч е , безвѣ1 стныхъ же и 3 та 1йныхъ:  

И3бw мнwгихъ болz 1щихъ, чудwтво 1 рнэ и 3 сцэли 1въ, и 3 мнw1га Проро 1ч е ствовавъ,  

\Арк. 242\  

Проувидҗ Tшествіє Своє 2 къ Гд 7у, пре 1жде двою лѣ1тъ. 

Та1же прозрѣ1въ Ӆ 3 сэче 1н і е Бл 7же 1ннагw КӅ 1кши, tстоz 1щаго дале 1ч е , посрє 1дэ 
Цр 7кви Пече 1 р ск іz Велегла 1 снw возопи 782: Братъ на 4шъ Ку 1кша в сей де 4нь противу 
свэту убіенъ є 4 стъ. 

И4 с i 1я рекъ, пре ста 1ви сz въ є 3ди 1нъ дн 7ь съ Ку 1кшею ст 7ы 1мъ,  и уч 7никомъ є 3 еw 2 . 

И1 та 1кw трi 1 е ку 1пно, воспріz 1ша радова 1ніz тричисле 1нна: я 4же o4ко не видҗ, и 3  
u 3хо неслыша 2 , и 3  на с р dце чл 7вѣ 1ку не взыйдw1ша 783, я 4же u 3готова 2 любz 1щим 8 
є 3гw 2 Бг 7ъ въ Тр bцы, Е3му 1 же сла 1 ва, ны 1нэ и 3 п c рнw, и 3 въ вѣ1ки вэкwұ, Ами 1н ъ .  

Житіє прп. Афанасія 

Основна редакція Патерика784 

Слово о святъмъ затворницъ Афонасии. 
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ 

ысть убо в том святѣм манастыри брат един, живый свято, богоугодно, 
именем Афонасий, и, болѣвъ, умре. Два же брата, отерше тѣло мертво, 
отъидоша от него, увивше его, якоже подобает мертваго785. По приключаю 
же пришедше инии, видѣвше того умерша, отъидоша. И пребысть мертвъ 
весь день не погребен, бѣ бо убогъ велми, не имѣя ничтоже мира сего, и 

сего ради небрегом бысть; богатым бо всяк тщится послужити и животѣ, и при 
смерти, да наслѣдить что. 

 

780 На берегах: Ст: Пi1ми= по1стоұ бэ велиҲ. 
781 На берегах: Чудеса5 сҴ: пімина. 
782 На берегах: ско=ча1ніє сҴ: Пи1мина. 
783 На берегах: а7 Ко>: В7. 
784 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999). 
785 Див. Коментар78. 
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Увѣдав же о сем игуменъ: в нощи нѣкто явивыйся глагола ему: «Человѣкъ 
Божий! два дьни се имат днесь непогребен, ты же веселишися». Во утрий же 
день игумен со всею братиею прииде ко умершему, и обрѣтошя его сидяща и 
плачющася. И ужасошася, видѣвше того оживша, вопрашахут его, глаголюще: 
«Како оживе или что видѣ?» Сий же не отвѣща ничтоже, точию: «Спаситеся!» 
Сии же моляхуся слышати что: «Да и мы ползуемся». И рече: «Не имете вѣры, 
аще вы реку». Братиа же к нему с клятвою рѣша, яко: «Сохраним, еже речеши 
намъ». Он же рече им: «Имѣйте послушание во всем игумену, и покайтеся на 
всяк час, и молитеся, да скончаетеся сдѣ и со святыми отци погребени быти в 
пещерѣ. Се болѣ всѣх вещей трия сиа вещи суть; аще ли кто постигнет сия вся 
исправите по чину, — токмо не возносися786. И ктому не впрашайте мене, и 
молю вы ся, простите мя». Шед же в пещеру, и зазда о собѣ дверци, и пребысть, 
не глаголя ничтоже никомуже, 12 лѣт. Егда же преставитися хотяще, и, призва 
всю братию, то же глаголаше, еже и преже, о покаании и о послушании. 
«Блаженъ есть сподобивыйся сдѣ положенъ быти», — и почи с миром о 
Господѣ. 
Нѣкто брат един, лядвиами боля от лѣт многъ, принесенъ бысть надо нь объем 
же тѣло блаженаго, — се исцѣлѣ, от того часа, до дьне смерти его никакоже 
поболѣвъ ни лядвиями, ни инѣмъ чим. Сему же бѣ имя исцелѣвшему Вавила. 
И тъй сказа братии: «Лежащу ми, — рече, — и вопиющу, вниде сей блаженый, 
глаголя: «Прииди и исцелю тя». А з же хотя того вопрашати, когда и коли сѣмо 
прииде, он же абие невидим бысть». И разумѣша вси, яко угоди Господеви, 
николиже бо изъиде и видѣ солнца во 12 лѣтъ, и плачася не преста день и нощъ, 
ядяше мало хлѣба и воды поскуду, и того чресъ день. Се услышах от того 
Вавилы, исцѣленаго им787. 
Аще кому невѣрно мнится се написаное, да почти житиа святых отець Антониа 
и Феодосиа, началника рускым мнихом, — и тако да вѣруетъ788. Аще ли ни тако 
премѣнится, неповинни суть: подобает бо сбытися притчи, реченѣй 
Господемь: «Изиде сѣяй сѣятъ сѣмени своего, ово паде при пути, а другое — в 
тернии» 789 , — иже печалми житийсками подавляются, о тѣх же пророкъ 
глаголеть: «Одебелѣ сердце людий сих, ушима тяжко слышащя»790; другый же: 
«Господи, кто вѣрова слуху нашему?»791 
Ты же, брате и сыну, сим не въслѣдуй, не тѣх бо ради пишу се, но да тебе 
приобрящу. Свѣтъ ти даю: богочестием утвердися в Печерском манастыри, не 
восхощи власти, ни игуменства, ни епископьства; довлѣет ти ко спасению, еже 
кончати жизнь свою в немъ. Вѣси сам, яко могу сказати всѣх книгъ подобнаа, 
уне ми, и тобѣ полезное, еже от того божественаго, и святаго манастыря 
Печерскаго сдѣянаа и слышанаа от многа мала сказати о Христѣ Иисусѣ, 
Господѣ нашем, ему же слава со Отцемь и Святым Духом. 

 

786 Див. Коментар 79. 
787 Див. Коментар 80. 
788 Див. Коментар 81. 
789 Лк 18:5-7. 
790 lc 6:10. 
791 lc 53:1. 
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Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 

XVI—XVII ст.792 

[про Афанасія] 
ысть u3бо и3 се в томъ сто7мь манастыри. братъ є3динъ живыи3 ст7о и3 бг7оu3годно. и3менемь 
аfонасіи3. болевъ и3 u3м7ре. дваѶ же брата w4терша тэло мр7твоє3. и tи3доста t него. 
u3видивша я3коже подобае1ть мр7твого793. по прэлучаю3 же придоша и3ніи. и3 видэвше 
того мр7тва tидоша. и3 пребыc мр7твыи дн7ь весь не погребенъ. бэ бо u3богъ не и3мэа3 
ничто же мира сего. сего ради небрегомъ бысть. богатымъ бw всzкъ тщитсz послужити. 

и3 въ животэ и3 прэ см7рти да наслэдуе2ть что. uвидэвъ же w3 семъ игу 

\Арк. 112 зв.\ 

менъ. в нощи нэкто я3висz е3му и3 гл7а є3му. человэкъ бж7іи3 дн7и д8ва се и2мать. и3 днc непогребенъ. 
ты же весельшисz. во u2тріи3 же дн7ь приде и3гуменъ съ всӤю братие3ю къ u2мершему. w4брэтоша 
и3 сэдzща и3 плачющасz. u3жасошасz того видэвше w3жив8ша. въпрошахуть е3го гл7ще како 
w4живе. и3ли что видэ. се̏ же ничто же не tвэща к нимъ точию3 спс7итесz794. и3 мы ре? пол8зуи3мъc. 
и3 рече немэте вэры а3ще вы рку. братья• к нему клzтвою2 рэша. я3ко схранимъ є3же а3ще речеши 
и намъ. w4н8 же рече и3мъ. и3мэи3те послушаніе3. въ всемъ къ и3гумену. и покаи3тесz на всzкъ чаc. 
и3 молитесz да скончае3тесz здэсъ ст7ыми tц7и. погребени быти в8 печерэ. се боле вс<э 
добродэтеліи.3 три̏ си вещи. а3ще ли кто то постьгнеть си всz и3справити по чину. ток8мо не 
възносисz795. и3 ктому не въпрашаи3те мене. и3 молю3 вы сz простите мz. шедъ же въ печеру. 
заздавъ w4 себэ двери. и3 пребысть не гл7z ничтоже никомуже. єi7 лҴэ. є3гда же преставитисz 
хотzше. и призвавъ братію3. то же гл7аше. є3же и преже. w4 послушаніи и3 w4 покая3ніи3. бл7жнъ єc 
сподобивыи3сz здэ положенъ быти. и почи с миромъ. 

экто братъ лzдвия#ми болzше. t много лэтъ. и# принесенъ бысть надонь. взем8ше тэло 
бл7жнаго сего и3сцэли t того часа. и3до дн7и смр7ти е3го никакоже болэвъ. ни лzдвія#ми 
ни3 и3нэмъ. сему же бэ и#мz и3сцэлевшему вавvѶла. и3 то сказа братіи. лежащю# ми рече и3 
въпіющю. вниде си бл7жныи2. и3 гл7а ми приди и#цэлю тz. а3з же хот \эхъ въпрашати и#. 

 

792 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
793 Див. Коментар 79. 
794 На берегах дописано: w4ни• мл7zхuc ему слышати t него2 что да. 
795 Див. Коментар 79. 

Б 

Н 



 

 

230 
 

когда и3 коли приде сэмо. w4нъ же невидимъ бысть. и3 разумэша вси я3ко u3годи бв7и. николи• 
бо  

\Арк. 113\ 

и3зиде и3 види слн7ца. въ вi7 лҴэ. плачасz не преста дн7ь и3 нощь. и3 я3дzше мало хлэба. и3 воды 
поw2скуду. и3 то чресъ дн7ь. се u3бо слышахъ u слышавши< t того вавилы и3сцэленаго796. а3ще 
ли кому невэрно мнитсz. се писано є3сть да почтеть житие2 ст7го w4ц7а нашего а3нтоньа2. 
началника руськымъ мнихомъ. и3 тако да вэрує2ть797. а3ще ли ни тако преминитсz. неповин8ніи 
суть. подобае3ть бо сбытисz притчи реченои3 гмcь. и3зиде сэя3ть семени своє3го. w3во паде при 
пути. а3 другое3 в терніи2. и3же печалми житіи3сками подавлzютсz. w4 тэх8же пррbкъ рече. u3добели 
срdце людіи си<. и3 u3шима тzжко слыша3ша. другыи3 же ре? кто вэрова слуху нашему: 

Арсеніївська редакція Патерика798 

N А#Фонасьи# 

\Арк. 85\ 

ыc же u3бо и3 се в томь ст7мь манастырэ. браҴ є3динъ живыи3, ст7о и бг7wu3годно. и3менемь 
аfонасьи3. болевъ много умре. два же брата w4терша тэло мр7тво. и tидоста t него. 
u3вивша я3коже подобає1ть мр7тваго799. по приключаю3 же пришедше и3ніи. видэвше того 
умерша tидоша. и3 пребыc мр7твыи дн7ь всь не погребенъ. бэ бо Ӆ3богъ мира сего. не i3мэа 
ничего же. и того рdаѶ небрегоұ быc. къ бг7атым бо всzкъ тщитсz послужити. и в животэ 

и3 при см7рти. да наслэдуєть что. uвидэв же w3 семь игуменъ. в нощи нэкто я3вивсz гл7а 
є3му. чл7вче бжій два дн7и сьѶ имаҴ. днcь непогребенъ, ты же веселишисz. въ uтріи3 же дн7ь пріи3де 
игуменъ. со всею братіє3ю къ uмр7шемu. и oбрэ 

\Арк. 85 зв.\ 

тоша и5 сэдzща и3 плачющаc. и3 u3жасошаc. видэвше того w4живъша. и3 въпрошахуть и3 гл7ще. 
како w4живе или что видэ. сеѶ же ничто же tвэща к ниұ точію спасетеc. си же молzхусz 
слышати что t него800. да и3 мы ползує3мьc. рече• не и3мате вэры а3ще вы реку. братіа3 же к нему 
съ клzтвою2 рѣша. я3ко съхранимъ є3же а3ще ре?ши и наұ. o3н же рече и1мь имэи3те послушаніє3 во 

 

796 Див. Коментар 80. 
797 Див. Коментар 81. 
798  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
799 Див. Коментар 78. 
800 Так в оригіналі. 
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все ұ къ и 3гумену. и покарzи 3тесz на всzкъ ча c . и молите c  да скончає 3те c сдэ. и 3  
съ ст 7ыми oц7и погребени быти в пещэрэ. се боле вс <э добродэтеліи 3  три си 
вещи. и 3 а 3ще ли кто постигнеть. си в сz и 3 справити по чину. ток 8мо не 
възноси Ҵ сz 801. и 3 ктому не въпрашаи 3те мене . и молю вы сz простите мz. шед 
же в пещеру. сазда w4 собе двери. и пре  

\Арк. 86\  

бы c не гл 7z ничтоже никомуже. ВІ 7 лѣҴ .  є 3гда же пре ст авити c хотzше. и 
призвавъ братію 3 в сю . то же гл 7аше є 3же и пр еже. w 4 по слушаніи . и o 3 покаяніи 3 .  
и бл 7жнъ є 3 сть сподобивыи 3 сz сдэ положенъ быти. и почи с миро ұ .  

ѣкто братъ лzдвиями болz t многъ лэтъ. принесень бы c  надо нь . вземше 
тэло бл 7женаго сего и 3 сцэле. t того ча са до дн 7 е смр 7ти є 3 го никакоже 
болэ. ни лzдвіа 3ми ни инэмь чимъ. сему же и 3 сцэлевшему імz вавӅ 2ла. и 3  
тъ сказа бра Ҵи . лежащю ми ре ?  и 3 въпіющю. вниде сь 2 бл 7жены и 802, гл 7z ми. 
пріи 3ди и 3 сцэлю тz. а 3з же хотz< є г о 2  въпрашати. когда и 3 коли сэмо пріи 3де 

o3н же невидимъ бы c .  и разумэша вси я 3ко Ӆ 3годи бв 7и . николиже бо и 3зиде . и 3  
видѣ слн 7ца. 

\Арк. 86  зв.\  

 въ ВІ7 л Ҵэ. и 3 плача сz не пре ста ино дн 7ь и 3 нощь.и 3 ядzше мало хлэба и 3  
воды поw4 скµдu. и 3 тw чре съ дн 7ь . се u 3бо слыша < t слышавши < t того  вавӅ 2лы 
исцѣленаго 803 а 3ще ли кому невэрно мнитсz написаноє 3 се . да почтеть житья 3 
ст 7го а 3нтоніа tц7а нашего началника рускы ұ мнихо ұ . 804 и 3 тако да вѣруєть. аще 
ли ни тако премѣнитсz. неповин 8ни суть. подобає 3т бо сбыти c притчи ре ?нѣи 3  
гм 7ь . и 3зиде сѣяи 3  сѣя 3тъ семене своє 3 го. o 3ва припаде при пути. а 3  другоє 3 в 
терньи 3 805. и 3же печалми житии 3 сками подавлzють c . w 4 тэхъ• прр bкъ ре ? . uдобелѣ  
бо срdце людіи си<. и3 uшима тzжко слыша3ша806 і другыи3 ре? ги7 кто вэрова сл<у нашему807: 

 

801 Див. Коментар 79. 
802 Дописано на берегах: а3фона... 
803 Див. Коментар 80. 
804 Див. Коментар 81. 
805 Лк 18:5-7. 
806 lc 6:10. 
807 lc 53:1. 
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Касіянівська перша редакція Патерика808 

Њ ст7мъ А3фана1сіи5 затво6рницэ, и• u3меръ и3 па1кы въ другіи2 дн7ь 
w3живе. и3 пребcы1 лҴѣ1 ВІ7 

ы1сть u4бо и3 се2, в то6мъ• ст7мъ манастыри2. Бра1тъ е3ди1нъ живыи5. ст7о и3 бг7оu3гw6днw 
житіе2, и3менеұ а3фана1сіе. бwлѣ1вь мно6гw и3 u3мре. дваѶ же бра1та w3те1рше тѣ1ло его6 ме 

\Арк. 206 зв.\ 

р8твw tи3до6ста, u3ви1вше еg, я4ко• подw3ба1е3тъ мр7твагw6809. по прилuчz1ю• пришdеши нѣ1ціи 
и3 видэвше тогw2 u3мр7ша tидо6ша. пребы1сть• мр7твыи5 ве1сь дн7ь не погребе1нъ. бѣ1 бw u3бо1гъ 

ѕэло6. не и3мѣ1z ничтb же ми1ра сего6. и3 сего рdаѶ не1брего4мъ бcы1 бога1тымъ• всz1къ тщи1тсz 
послuжи1ти. и3 во животэ и3 при см7рти. да наслѣ1диҴ что6. В но6щи же z3виc нѣ1кто и3гu1мену 
гл7z. чл7къ бж7іи3 се1и3. дваѶ дн7и и4маҴ негребе1нъ. ты1 же весели1шисz. u3вѣ1давъ• w3 се1мъ и3гu1менъ. въ 
u4тріи1 же дн7ь и3гu1менъ съ всею2 бра1тіею пріи3де къ uм8ршемu. и3 w3брэто6шz его3 

\Арк. 207\ 

сэдz1ща и3 пла1чющаc. и3 u4жӢсо6шаc. Видѣ1вше• того6 w3жи1вша въпрошахu1ть е3го гл7ща. ка1ко w3живе2 
и3ли2 что6 ви1дэ. сеи• не tвэщаваше ничто6 же. то1чію сп7се1теc. w3ни1 же молzхuc е3мu2. слы1шати 
что6 t неg. да и3 мы ре? по1лзuемсz. и3 ре? к ниұ а4ще вы рекu2 не вэрuе3те ми. 

Бра1тіа же к немu2 с клz1твою2 рѣ1ша. я4ко съхрани1мъ все2 є• рече1ши к на1мъ. o4нъ• рече2 к нұи1. 
и3мѣ1и3те послuшаніе въ всұе1 къ и3гu1менu. и3 ка1и3тесz на всҲz1 чcа1. и3 моли1тесz гu7 іс7у х7у, и3 
прчcтои3 е3го6 мт7ри. и3 прdпбномu а3нто6нію и3 феw3до6сію. да скончz1ете живw4тъ сво6и здѶэ. и3 съ 
ст7ы1ми w3ц7ы погребе1ни бы1 

\Арк. 207 зв.\ 

ти сподо6битеc в пече1рэ. Се2 бо боліи5 всѣ1х ве1щеи3, три2 сіа ве1щи сuть. а4ще ли кто6 постигнеть. 
сіа2 всz2 и3с8пра1вити пw1 чинu. то4чію не възнwси1сz810. и3 к томu2 не въпроша1и3те мене2. но6 молю 
сz простите мz. шеd же в пече1ру и3 загради1въ w3 себэ двери2 и3 пребыc не гл7z никомu• ничто6 же. 
вi7. лҴэ. є3гда2 же хотz2 преста1витиc призва1въ всю2 бра1тію2. тw• и4мъ гл7аше е• и3спръва2. w3 пwслuша1ніи5 

 

808  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
809 Див. Коментар 78. 
810 Див. Коментар 79. 
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и 3 w 3 покаа 4ніи 5 . гл 7z . Бл 7же 1нъ є c  и 4же здѶэ спwдобивыисz положе 1нъ бы 1ти. и 3  се  
реҲ пwчи2 с ми1рwұ w3 г7э. бэ нѣ1кто бра1тъ е3ди1нъ. болz2 лzдвиа1ми t лѣ1тъ мно6гъ. При 

\Арк. 208\ 

нcеӤнъ бcы1 надо6нь. w3бои4мъ жc тѣ1ло бл7же1н8на. И3 и3сцэлҗ t того чzc. да1же до днcь см7рти своеz3. 
ника1коже болѣ1въ лzдвіа1ми. ни1же и3нѣ1мъ. семu• и3сцэ811вшемu бѣѶ и4мz вӢвvѶла. и3 тъѶ сказа2 
бра1ти5 си1це. лежа1щу ми ре? въпію1щу t болѣ1зни. і а1біе вни1де сіи3 бл7же1нныи5. гл7z ми пріи3ди и3 
исцэлю2 тz. а4зъ• хотz2 того2 въпраша1ти. кwгда2 и3 коли2 сѣ1мо пріи3де. o4нъ же а4біе неви1димъ 
бcы. и tтого6 разuмѣ1ша вси2 я4кw u3годи2 гв7и. никогда• бҴоѶ видҗ сл7нце. Въ вi7 лҴѣ1 и3 пла1чzc не 
преста2 дн7ь и3 но6щь. z3дz1ше бо мало хлѣ1ба. и3 вwды2 поw3скu1ду піа2ше. и3 то 

\Арк. 208  зв.\  

чре € дн 7ь . и 3 се 2  слы 1ша < t тогw2 вавv Ѷлы и 3 сцэле 1наго и 4мъ 812. а ө ли комu2 невэрно 
мни 1тсz се 2  напи 1 санное . да почте 1ть житіе ст 7ы 1хъ w 3ц 7ь на 1ших а 3нтоніа 2 .  и 3  
феw 3до 6 с іа 2 . начz ӥника ру 1 скы ұ мни 1хw ұ . И3 та 1ко вѣ 1рuе 3тъ 813. а 4ще ли ни тако 
премени 1тсz. непови 1н 8ни с Ҵu 1 . подоба 1 е 3т бо сбытисz при Ҵчи . ре ?ннэи 3 г cдо ұ . и 3зы 1де 
сѣ 1zи 3 , сѣ 1zти сэмени свое 3г о и 3 w 3во паде при пuти 2 . а 3 друго 6 е паде 2 въ те 1 рніи 5 814. 
и • печz 1льми житіи 3 скыми подавлz 1ю 3тсz. w 3 ни 1хъ прр b къ гл 7ь 1те . w 3дебелѣ2 с р dце 
людіи 3 си < .  и 3 u 3ши 1ма тz•ко слы 1шаша 815. дрuгыи • ги 7 , кто 3 вѣ1рова слu 1хu  

\Арк. 209\  

на 1шемu 816. ты • бра 1те и 3  сн 7u си 1мъ не въслѣ1дuю. не т <э бо ра 1ди пишӅ 2  се .  но 3  
да тебе 2 приw 3б рz 1щу. съвэтъ• да 1ю бл 7 гочтc і емъ. u 3тве рди 1 сz въ ст 7о 1мъ тw1мъ 
манастыри 2 пече 1 р 8 скw ұ . не въсхощи 2 вла 1 сти 2  и 3гu 1меньства . ни е 3пк cпь ств Ӣ . и 3  
доволѣ1е 3тъ ти къ сп cнію 2 . є 3 скончz 1ти жи 1з нь свою 2 в н ұ е 1 . Вэси 2 са 1мъ я 1ко могu2 
сказа 1ти всѣ 1мъ кни 1 гы подобнаz. u 4не ми тебѣ2 поле 1зное 2 . є 4же t того 2  
бж cтвенаго и 3 ст 7гw манастырz 2 пече 1 р 8 с каго съдэа 4ннаz 2 и 3 слы 1шан 8наz 2 t мно 6гы <  
ма 1ло сказа 1ти w4 х 7э іс 7э гдcэ на 1шемъ. е 3мu • сла 1ва ны 1нэ и 3  пр cно и 3 в 8 вѣ 1кы 
въ 1комъ. а 3м =и 1 . 

 

811 На берегах дописано: лѣ1. 
812 Див. Коментар 80. 
813 Див. Коментар 81. 
814 Лк 18. 
815 Іc 6:10. 
816 lc 53:1. 
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Стишний пролог. Список середини XVI ст.817 

Въ тъ• дн7ь ст7го А3fана1сіа затво1рника, є3же Ӄме1рь и3 пакы2 въ дру1гыи 
дн7ь w3жи1ве, и3 прэбы1вь лѣ1тъ вi7 

\Арк. 123\ 

ыc u 3бо 2 в пе 1ч е р 8 скw ұ  ст 7о ұ мwнасты1 ри бра 1ть є 3ди 1нь . жи 1вы Ѷ ст 7о и 3  бг 7оu 3го 1дно 
жи 1тіе, и 3мене ұ  аfанасіе .  болѣ1вь мнw1го и 3 u 3мре Ѷ . два Ѷ же бра 1та w3тръ 1ше 
тѣ1ло мр 7тво. Һти 1доста u3вивше є 3го я 3ко • по dбае Ҵ мр 7твы ұ . 818 по прилучаю 3 
же нэціи прише d  ви 1дѣша то 1го Ӆ 3мръ 1ша и 3 w 3тидо ө . прэбы c же 1 мр 7твы и ве c  
дн 7ь не погре 1б енъ. бѣѶ бо 2 u 3бо 1гь  ѕѣло 2 . и 3 не и 3мѣz2 ничто 1  же ми 1 ра се 1го. 

и 3 се 1 го ради 2 небрѣ 1гҶұ бѣ Ѷ . бога 1ты ұ бо 2 въсѣ 1кь тъ1щи Ҵ сz по слu 1жити и 3  при 
съм 7рти. да наслѣ1дz Ҵ что 2 . въ но 1щи же я 3ви c  нѣ1кто 2 и 3 гu 1мену гл 7z. чл 7къ бж 7 іи 
съ Ѷ два Ѷ дн 7и и 3ма Ҵ непогре 1б ень . ты1 же ве cлишисz. u 3вѣ 1дав же и 3 гuмень Һ се ұ . въ 
u3трэи дн 7ь  съ въсеѫ 2 бра 1тіеѫ пріи 1де къ u3мръшемu. и 3 w 3брѣ 1тошz е 3 го сѣ 1дzща 
и 3 пла 1чzща. И3 u 3жасошzc я 3ко ви 1дѣшz е 3го Һживша . въпрашаа 1хѫ то 1 го 
гл 7zще. ка 1ко Һжи 1ве . и 3ли 2 что 6 ви 1дѣ. съ Ѷ же не tвѣщаваа 1ше ничто • . тъ 1чіѫ 
сп 7 си 1те сz. Һни 1 же мо 1лzхѫ е 3го слы 1шати что 6 t не 1го. да и 3 мы 2 ре ? плъ 1зуемсz. 
Һн •ь Ӥ ре 1ч е къ ни ұ . а 3ще ва ұ рекѫ1 не вѣрӅе 3те ми 2 . бра 1тіа же къ не 1му съ клz 1твоѫ 
рѣ1шz. я 3ко съхра 1ни ұ въсе 2 а 3ще ре 1ч еши иа ұ . w 3н же рече 1 и ұ и 3мѣи 1те по слу 1шаніе въ 
въсе ұ къ и 3 гuменu. и 3 каи 1тесz на въсѣ 1къ ч cа . и 3 моли 1тесz гu7 iµ 7 хu 7 , и 3 п рч cтѣи 
е 3го мт7ри . и 3 п рп dбному а 3нто 1нію и 3  fеwd с ію. да скончае 1те жи 1 во Ҵ  свои зде Ѷ , и 3  съ 
ст 7ми w3ц 7и погребе 1ни бы 1ти спо dобитесz. въ пе 1 щерѣ. се Ѷ бо 2 бо 1л іи въс <ѣ 1 ве 1щеи. 
три Ѷ  с іz 2  ве 1щи с Ҵѫ 1 . а 3ще ли 2  кто 6  пости 1 гне Ҵ с іz въсz 2  и 3 сп рави 1ти по чи 1нu. тъчіѫ 
не възно 1 сисz 819. и 3 к то 1му не въпрошаите ме 1н е . нѫ6 мл 7zсz ва ұ  

\Арк. 123 зв.\ 

простите мz3. шdе1 же въ пе1щерu загра1дивь Ҷ# се1бѣ две1ри. и3 прэбcы1 не гл7z нико1му же ничто1 
же вi7 лҴѣ. є3гда• хо1тэше прэставитисz. призва1вь въсѫ2 бра1тіѫ. то1же и3мь гл7ла1ше є3же и3спръ1ва 
Һ послу1шаніи3 w3 покаа1ніи гл7z. бл7же1нь єc и3же споdби1выисz здеѶ поло1жень бы1ти. и3 сіzѶ ре1кь почи2 
съ ми1рwұ o3 ги7: 

 

817 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
818 Див. Коментар 78. 
819 Див. Коментар 79. 
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Патерик Йосифа Тризни820 

О3 св7томъ Аfона1сиі ѕатво1рницэ, иже µмеръ и па1ки въ дрµги1і де1нь 
o3живе2, 

і пребыcть лэт iв7. 
ыc убо и сеі в том же мнcтри. браҴ единъ живыі ст7о и бг7оуго1дно житие именемъ аfона1сиі 
болѣ1вь мно1го умре. два1 же брата, оте1рше тѣло его мертво. и tидо1ста увидэвше его2 
я4ко• подоба1еҴ ме>тваго. по прилучаю же пришеdше нѣциі, видѣвше того уме1рша и tидо1ша. 
пребыcть же ме1ртвыи веc де1нь не погребе1нъ, бѣ бо убоg ѕѣло, и не имѣz ничто же ми1ра 
сего, и сего ра1ди небрего1мъ быcть. богатыұ бо всякъ тщится послужи1ти, і в животѣ и 

при сме1рти, да наслѣдиҴ что. в нощи же яви1ся нѣкто игµмену гл7z. Чл7къ бж7иі се1и имаҴ два 
дн7и непогребенъ, ты1 же весели1шися. и увѣдав же игумен= о сем, въ утриі день со всею бра1тиею 
прииде ко уме>шемµ, и обрѣто1ша єго сѣдяща и пла1чюща, и ужасо3шася яко видѣвша того 
ожи1вша, і вопрошахµть того гл7юще како qживе2, и4ли2 что ви1дѣ. сеі же не tвѣщава1ше ничто1 
же то1чию спаси1теся5. qни1 же 

\Арк. 258\ 

моля1ху єму услы1шати что t него2 да и3 мы2 рече полѕµемся. oн же рече к нимъ, аще вы 
рекӅ2, не вѣруете ми брати1я же к нему со кля1твою рѣша, яко сохранимъ все є4же аще рече1ши 
иамъ. Ҷ= же рече2 имъ. Имѣйте послµша1ние во всемъ ко игу1мену, и ка1йтеся на вся1къ чаc, и 
молитеся Гдcу Исcу Хрcту, и прчcто8 его мт7ри. и прdпбнымъ Анто1нию и Фео3до1сию да сконча1ете 
животъ своі зде, и ст7ыми o3цы погребе1ни быти сподо1бҴиӤся в пещерѣ. Се бо болѣі всѣхъ вещеі 
три2 сиz2 ве1щи сҴӅ. Аще ли кто постигнетъ сия всz испра1вити по чину. То1чию не во€носи1ся821. 
И к тому не вопрошайте мя, но молю1 вы ся прости1те мя. шеd же в пеще1ру, и загради1въ о6 
себѣ2 двері и пребыcть не глz никомµ же ничто1 же дванадесяҴ лѣтъ. єгда1 же хотя1ше 
преставитися, при€вавъ всю бра1тию, тожде имъ гл7ше, еже испе>ва. o3 послµша1ниі, и о покая1ниі 
гл7z. бл7жень єcть иже здҗ сподо1бивыися положенъ быти, и сия2 рекъ почи с ми1ромъ o4 Гдcѣ. 
И бѣ нѣ1кто братъ единъ боляі лzdвиzми t лѣтъ многъ, и принесенъ быcть надо=, оӣемъ же 
тѣло бл7женнаго и исцѣлѣ t того2 часа2, и даже до дне сме>ти своея никакоже поболѣ2 
ля1двиzми, ниже инұѣ чимъ. Ему же исцѣлѣвшемµ имz вави1ла; и тои8 сказа2  

 

820 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
821 Див. Коментар 79. 
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\Арк. 258 зв.\ 

бра1тиі си1це. лежа1щу ми рече2 и вопию1щу о болѣзни. и абие вниде сеі бл7жены8 и гл7z ми, прииди2 
исцѣлю тz. а€ же хотя того вопрашати когда и коли сѣмо прии4де. онъ же а4бие неви1димъ 
быcть, и tто1лѣ раѕумѣша вси яко угоди гдcви, никогда1 же бо изыде, і видѣ соӥнца, во вi7 
лѣтъ и плачася день и но1щь не престая, ядzше бо мало хлѣба и воды2 поo3скуду пиzше и 
то чре€день. И се2 слыша< t того вави1лы, исцѣленнаго и4мъ822. Аще ли комµ2 невѣрно мни1тся 
се написа1ние, да почтеҴ житиz ст7ыхъ оц7ь нш7ихъ анто1ниz и фєодо1сия началника рускимъ 
мнихомъ и тако да вѣрµетъ823. Аще ли не тако премини1тся неповинни су1ть. Подобаетъ бо 
сьбытиc приҴчи рече1ннѣи Гдcемъ, изы1де сѣzи сѣzти сѣмени своего2. и о4во паде при пути, и 
друго1е въ терниі, иже пе1чаломи житеискими подавля1ютсz824, о ни< же проро1къ рече2. o3дебелэ 
срdце людиі си<. уши1ма тя1жко слы1шашz825. другиі же, Гдcви кто вѣ1рова слµ1ху на1шему826,827. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.828 

Арк. 242 зв. 

А4fана1сіи3 мр7тва w3жи2, и до1брэ в8 затво1рэ. свэды1й пло1ть u3мерщвлz8ти, воспріz2 жи1зн8 го1рэ. 

Житіе прпdб: tц7а нш7еg А4fанасіа затворника829 
И4же по см7рти въскр7съ пребы1сть въ затво1рэ двана1десzт8 лѣ1тъ, и3 три2 по1лезнаz бра1тіzмъ 
сказа2. 

\Арк. 243\ 

зъ є4смъ въскрcніе и33 живоҴ, вѣ1руzй въ мя2 а4ще и3 u3мретъ w3живе1тъ830. И5сполни2 сi1е сло1во 
свое2 спс7и1тель, рече1нное w3 Ла1зарэ четверодне1вномъ, и на Прпdбном8 tци2 нш7ем8 А4fана1сіи 
затво1рницэ Пече1рскомъ: жела1z да и3 мы2 и3спо1лним8 сло1во бога1тагw, w3 Ла8зарэ ни1щемъ 
рече1нное: А4ще кто t мр7твы< и3де1тъ к8 ни1мъ пока1ютсz831. 

 

822 Див. Коментар 80. 
823 Див. Коментар 81. 
824 Лк 18:5-7. 
825 lc 6:10. 
826 lc 53:1. 
827 У кінці тексту пропущено декілька рядків і наступний текст розпочато на наступній сторінці. 
828 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
829 На берегах: Мцcа Декеұ: к7 днz. 
830 На берегах: Іw: АІ7 (Ін 11:25:26). 
831 На берегах: ЛӅҲ: ѕi7 (Лк 16:30).
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Се1й u4бw Прпdбный А4fана1сій, быҵ, Чернори1зеӨ в8 Монастырэ ст7ом8 Печерскоұ, ст7о и3 Бг7оугоdно 
жи1тіе и3мый. И3же мнw1го болѣ1въ u3мре832: бра1тіа же w3тро1ша тѣ1лw є3гw2 и3 u3ви1ша, я4коже 
подоба1ет8 И3нwку uме1ршу833. И4 лежа1ше мр7твый два дни2, небреже1ніz ради нѣ1коего не погре1бенъ. 
Та1же я3вле1ніе бы1сть И4гу1мену в8 но1щи, си1це глz2834: чл7к8 Бж7iй А4fана1сій, два дни2 лежиҴ 
непогре1бе=, ты1же небреже1ши. И3гу1мен8 же в8 тре1тій дн7ь, а4біе у4тру су1щу, прійде съ бра1тіею къ 
u3мр7шому, хотz2 погребсти2 є3гw2: и се w3брэтоша тогw2 сэдz1ща w3жи1вша, и3 и плачюща835. 
у4жасо1шасz Ӆ4бо вси2, я4кw видѣ1ша є3гw2 w3жи1вша, и3 вопроша1ху тогw2 гл7ю1ще: Ка1ко w3живе2? и3 
что ви1дэ, и4ли слыша7? w4н8же не tвэщава1ше ничто1же, то1чію: спс7айтесz. O3ба1че ты1и па1че 
млz1хусz є3мӅ2, хотz1ще что2 Ӆ3слы1шати t не1го, и4м8 же и3 мы2 [рѣ1ша] да ползу1ем8сz. 

\Арк. 243 зв.\ 

Тогда2 гл7а иұ: А4ще ваұ рекӅ2 не имете2 вэры, и3 непослуша1ете мz. Бра1тіz же tвэща1ша є3му съ 
клz1твою, я4кw сохраниұ все, є4же рече1ши иаұ. Тѣ1м8же рече2 иұ въскрcшій836: И3мѣ1йте послуша1ніе въ 
всеұ къ И3гу1мену. Ка1йтесz на всz1к8 часъ. и3 Мл7и1тесz Гдcу Іс7у Х7у, и3 є3гw2 пречcтой Мт7ри, и3 
Прпdбныұ Nц7ем8 А4нтw1нію и3 Fеoдw1сію, да сконча1ете живоҴ сво1й здҗ, и3 съ ст7ы1ми O4ц7ы2 
погребе1ни бы1ти сподобите1сz в8 Пеще1рэ. сi1а бо три2 ве1щи, бо1лша су1ть всэхъ добродѣ1телей. И3 
а4ще ли кто пости1гнеть сіz всz2 и3спра1вити по чи1ну, бл7же1нъ бу1детъ: то1чію да 
непревъзно1сит8сz837. Про1чееже невопроша1йте мz, но молю прости1те мz. Сi1z ре1къ и3де2 в8 Пеще1ру, 
и3 загради1въ w3 себҗ две1ри, пребыcт та1мw двана1десzт8 лѣ1т8838, ника1може и3сходz2, и3 никогда1же 
сл7нца видz2: Пла1каше же дн7ь и3 но1щъ безпреста1ни, хлѣ1ба и3 воды2 ма1лw є4два на дру1гій дн7ь 
в8куша1z: и3 по всz2 ма1лw є4два на дру1гій дн7ь в8куша1z: и3 по всz2 ты1z лѣ1та негл7а1ше нико1муже 
ничто1же. 

Е4гда1же хотҗ преста1витисz, призва2 всю2 бра1тію839, и3 то1жде гл7а и4мъ є4же и3спе1рва, w3 Послуша1ніи 
и3 Покаz1ніи, и3 я4кw Бл7же= є4ст8 сподоби1выйсz [рече2] здҗ положе1нъ є4стъ чcтнw та1може в8 
Пеще1рэ и3де1же подвиза1сz840. 

 

832 На берегах: Ст АfӢнасiѶ мр7т+ лежӢше в7 дни. 
833 Див. Коментар 78. 
834 На берегах: я4вле1ніе w3 неұ быcт t ба7. 
835 На берегах: въ третiѶ де= w3живе. 
836 На берегах: Три полі€наӭ братіам сказа2. 
837 Див. Коментар 79. 
838 На берегах: ВІ7 лҴэ в8 затво1рэ бэ ни с киұ же гл7z. 
839 На берегах: Преd см7ртыю та1zжде трi сказа2. 
840 На берегах: преставѶсz. 
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\Арк. 244\ 

По u3спе1ніи же сво1емъ, и3звэсти2 чuдотворе1ніемъ свое2 Бл7же1нство841. И3бw нѣ1кто t бра1тіи 
и4менем8 Вавv1ла, болz1й лz1двіzми t мнwги< лѣ1тъ, принесе1нъ бы1сть къ мwщем8 бл7же=наго 
сегw2: и3 w3б8емъ тѣ1ло є3гw2, а4біе и3сцэлҗ. И3 t тогw2 ча1са да1же до дне2 см7рти свое1z, нико1лиже 
лz1двіzми поболэ, ни1же и4нэмъ чи1мъ. И3сповэда1же w3 се1мъ Вавv1ла бра1тіzұ (t ни<же бэ и3 
Сi1мwнъ ст7ы1й, списа1тель жи1тіz сегw2,) я3вле1ніе цэле1бника свое1гw си1цево842,843: Лежа1щu ми 
[рече] и3 вопію1щu t бо1лэзни, в8нійде бл7же1нный се1й А4fана1сій внезаа1пu, и3 гл7а ми: Прійди2 къ 
мнҗ и3 и3сцэлю1 тz. А4з8 же хотѣ1хъ є3гw вопраша1ти, ка1кw и3 когdа сэмо пріиде: и3 а4біе невидиұ 
бы1ст8. Тѣ1м8же вэровав8 я4вл8шемuсz мнҗ, потща<сz [рече2] принесе1н8 бы1ти к8 не1мu: и3 та1кw 
и3сцэлѣ1хъ. И4 tто1лэ разuмѣ1ша вси2 я4кw бл7же= є4ст8, и u3годи2 Гв7и Прпdбный се1й затво1рникъ 
А4fана1сій. 

Е4го1же ст7ы1ми мл7тва1ми, да сподобимсz и3мы t см7рти грэхо+ныz въскр7сше, Бг7оуго1днэ въ 
покаz1ніи пожити, и3 посеұ живоҴ вѣ1чныѶ получи1тѶ: w3 Хҗ І3сѣ7 живоҴда1вци нш7ем8, є3му1же сла1ва 
съ и3сто1чникоұ жи1зни Бг7ом8 O4ц7емъ, и животворz1щимъ Дх7омъ, нн7э и3 прcнw, и3 въ вѣ1ки 
вэкw1мъ, А4минь. 

\Арк. 244 зв.\ 

Житіє прп. Николи Святоші 

Основна редакція Патерика844 

Слово о преподобнем князъ Святоши черниговском845. 
Господи, благослови 

 се разумѣвъ блаженый князь Святоша, оставивъ княжение и славу, честь и 
богатство, и рабы, и весь двор ни во что же вмѣни, и бысть мних. Его же вси 
свѣдают ту сущии черноризци добродѣтелное житие и послушание. 
Пребысть убо в поварни 3 лѣта, работаа на братию; и своима рукама дрова 
сѣка на потребу горохови846, многажды же и з брега на свою раму ношаше 

дрова; едва отстависта братиа его Изяслав и Володимеръ от таковаго дѣла. Сий 
же истинный послушник с молбою испроси, да едино лѣто яглы847 варит на 
братию. И тако сий яко искусенъ и свершен во всем, посем приставишя его ко 
вратом манастыря; и ту пребысть 3 лѣта, не отходя никаможе, развѣ церкве. И 

 

841 На берегах: мо1щи ст: Аfана1сiа чdуотв>оны. 
842 На берегах: я3вi1сz вавs1лэ и3 и3сцэли2 єg. 
843 Див. Коментар 80. 
844 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999). 
845 Див. Коментар 82. 
846 Див. Коментар 84. 
847 Див. Коментар 85. 
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оттуду повелѣно убо бысть ему служити на трапезѣ. И тако игуменею волею и 
всея братия, принуженъ бысть кѣлию собѣ имѣти, юже и сотвори, яже и 
донынѣ есть зовема «Святошина», и оград в ней же своима рукама насади. 
Глаголют же о нем се, яко вся лѣта чрнечества его не видѣ его никтоже 
николиже сѣдяща праздна, и сим доволни быти одежи его от таковаго 
рукодѣлиа, или сѣдя, или поя. Не вкуси иного ничтоже; аще и много имяше, та 
вся на потребу имяше странным и нищим и на церковное строение. Суть же и 
книгы многы и донынѣ у вас. Самъ же от манастырскыа яди всегда питашеся848. 
Имѣяше же сей блаженый князь Святоша, и еще в княжении сый, лѣчца велми 
хытра, именем Петра, родом сурянина, яже и прииде с ним в манастырь. Видѣв 
же сего волную нищету, в поварни же и у врат присѣдяща, лишився его, 
живяше в Кыевѣ, врачюя многы. Прихожаше же часто ко блаженому и, видя 
его в злострадании и безмѣрном постѣ, увѣщеваше его, глаголаше: «Княже, 
достоит ти смотрити о своем здравии, а не тако погубити плоть свою многым 
воздержанием, иже нѣкогда изнемогшу ти, не мочи имаши понести 
наложенаго ти ярма, иже изволил еси Бога ради. Не бо хощет Богъ чресъ силу 
поста или труда, но точию — сердца чиста и сокрушена; иже обыклъ еси той 
нужи, юже твориши, работаа, яко сѣтный холоп849. Но и благочестивая твоя 
братиа Изяслав и Володимер велику укоризну творита собѣ твою нищету, от 
таковыя убо славы и чести в послѣднее убожество прииде, еже умаряти тѣло 
свое и датися в недугъ неподобныа пища. Дивлюся утробнѣй ти влазѣ, иже 
иногда тяжка бывши от сладкыа пища, нынѣ же убо сурово зелие и сухый хлѣб 
приемлющи, тръпить. Да когда недуг отвсюду собравшися, и, не имущу ти 
крѣпости, скоро живота гоньзнеши, мнѣ же не могущи ти помощи, оставиши 
плачь неутѣшим братома своима. Се же и бояре, служившей тебѣ, мнящеся 
иногда велици быти и славни тебе дѣля, нынѣ же лишени твоеа любве, 
желѣтвѣ; домы великыа сътворше, сѣдят в них во мнозѣ унынии. Ты же не 
имаши гдѣ ни главы подклонити, на смѣтии семъ сѣдя, и мнят тя яко 
изумѣвшася. Кый убо от князь се створи? Ли блаженый отець твой Давидъ, или 
дѣд твой Святослав, или кто в боярех сего пути вжелѣ, развѣ Варлама, игумена 
бывшаго здѣ? Преже суда суд приимеши». Се бо многажды глаголаше ему, 
овогда в поварни с ним сѣдя, иногда же у врат, наученъ быв братома его. 
Отвѣща блаженый: «Брате Петре! Многажды смотрив, разсудих не пощадѣти 
плоти моеа, да пакы воставлю брани на ся: да склѣщаема многым трудом, 
смирится. Сила бо моа в немощи свершается. Не бо суть страсти нынѣшняго 
времени точны будущей славѣ явитися в нас. Благодарю же Господа, яко 
свободил мя есть от мирскиа работы и створил мя есть слугу рабом своим, 
блаженым сим черноризцем. Брата же моа да внимаета собѣ, кождо бо свое 
бремя понесет, и довлѣет има моа власть. Си вся Христа ради оставих: и жену, 
и дѣти, дом, и власть, и братию, другы, и рабы, и села, — и оттого чаю жизни 
вѣчныа наслѣдник быти. Обнищав же Бога ради — да того приобрящу. И ты 
убо, врачюеши когда, не гнушати ли ся велиши брашен? Мнѣ же умрети Христа 
ради — прибыток есть, а еже на смѣтиищи сидѣти — со Иевом творю 
царствуя». Аще же ни един князь сего сотворил преж мене, предвожа являюся 
им: кто же ли поревнует сему, да вслѣдует сему и мнѣ. Прочее же внимай себѣ 

 

848 Див. Коментар 86. 
849 Див. Коментар 87. 
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и научившим тебѣ». Егда убо разболяшеся сий блаженый, видев его, лѣчец 
готовает зелие на потребу врачеваниа на кыйже недугъ, когда бѣяше или 
огненое жьжение, или теплота кручиннаа, преже пришествиа его здрав бы 
ваше князь, никакоже дадый себе врачевати. Се многажды сътворися. Нѣкогда 
же тому Петрови разболѣвшуся, Святоша посла к нему, рече: «Аще не пиеши 
зелиа, скоро исцѣлѣеши; аще мене преслушаешися, много имаши пострадати». 
Сий же, хитръ ся творяше и болѣзни гоньзнути хотя, мало живота не погрѣши, 
растворениа вкусив, молитвою же сего исцѣлѣвъ. Пакы же тому разболѣвшуся, 
наричие посылает тому, глаголя, яко: «В 3 день исцѣлѣеши, аще ся не 
врачюеши». Послушавъ же его, сурянин въ 3 день исцелѣ по словеси 
блаженаго. Призвав же его, Святоша повелѣ ему острищися: «По трех бо 
мѣсяцѣх отхожу свѣта сего». Се же рече, назнаменуя ему смерть. Сурянинъ же 
не разумѣ хотящаго ему быти. Сий же Петръ падъ пред ногами, со слезами 
глаголя: «Увы мнѣ, господине мой, и добродѣтелю мой, и драгый мой животе! 
Кто призрить страньствие мое? Кто напитает многую чадь требующих? Кто 
заступит обидимых? Кто помилует нищих? Не рѣх ли ти, княже, оставити 
имаши плач неутѣшимы братома си? Не рѣх ли ти, о княже, не тако ли мя 
словом Божием исцѣли и силою, якоже твоею молитвою? Кдѣ нынѣ отходиши, 
пастырю добрый? Повѣжь мнѣ, рабу своему, язву ту смертную, да аще аз тя не 
изврачюю, да будет глава моа за главу твою и душа моа за душю твою! Не молча 
отъиди от мене, яви ми, господине мой, отъкуду ти есть таковаа вѣсть, да дам 
живот свой за тя! Аще же извѣстил ти Господь о том, моли его, да аз умру за тя! 
Аще ли же оставляеши мя, да гдѣ сяду и плачюся своего лишениа: на сметии 
ли сем, или во вратѣх сих, идѣже пребываеши? Что ли имал наслѣдствовати 
твоего знамениа? Самому ти нагу сущу, но и отходящу ти, в сих исплатаных 
рубищих положенъ будеши. Даруй же ми твою молитву, якоже древле Илиа 
Иелисѣеви милоти, да раздражу глубину сердечную и пройду в мѣста райская 
крову дивна дому Божиа. Вѣсть же и звѣрь по вшествии солнца собратися, на 
ложих своих лягут, и бо птица обрѣте себѣ храмину, и грълица гнѣздо себѣ, 
идѣже положи птенца своя», — ты же 6 лѣт имаши в манастыри и мѣста твоего 
не познах». Блаженый же рече к нему: «Добро есть уповати на Господа, нежели 
надѣятися на человѣка: Господь же вѣсть, како препитает всю тварь, могай 
заступати и спасти бѣдныа. Брата же моа, не плачита мене, но плачита себе и 
чад своих. Врачевания же в животѣ не требовах, мертвии бо живота не имут 
видѣти, ниже врачеве могут воскресити». Исходя же с ним в пещеру, ископав 
гроб себѣ и рече сурянину: «Кто наю паче возлюби?» Сурянинъ же: «Вѣде, яко 
аще кто хощет, но ты живи еще, мене здѣ положи». Блаженый же: «Буди тобѣ, 
якоже восхотѣ». И тако остригъся, пребысть плачася день и нощъ непрестая за 
3 мѣсяци. Блаженый же, сего утѣшая, глаголаше: «Брате Петре, хощеши ли, 
пойму тя съ собою?» Он же с плачем рече к нему: «Хощу, да мене пустиши, и 
аз за тя умру, ты же моли за мя». Блаженый рече к нему: «Дерзай, чадо, буди 
готовъ, в 3-й бо день отъидеши». Ти тако причастився, и возлегъ, опрятався, и 
прострѣ нозѣ, предасть душу о Господѣ. 
Блаженый же князь Святошя потом пребысть 30 лѣт, не исходив из манастыря, 
дондеже преставися в вѣчный живот850. И в день покоа его мало не весь град 

 

850 Див. стор. 70. 
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обрѣтеся. И се увѣдав, брат его 851  посла с молбою, кланяяся, прося на 
благословение хрестьца, иже у переманаткы его, и подушки его, и колодкы, на 
нейже кланяшеся852. Игуменъ же вда ему, рекый: «По вѣре твои буди ти!» Се же 
приим, честно имяше и вда игумену 3 гривны злата, да не туне возмет знамение 
братне. Сему Изяславу нѣкогда разболѣвшуся, уже в нечаянии ото всѣх, и при 
смерти суща того видѣвше, присѣдяху ему жена его, и дѣти, и вси бояре. Сий 
же, мало восклонився, проси воды печерскаго кладязя, и тако онемѣ. 
Пославше, взяша воды; отерше гроб святаго Феодосиа, вдася же игумен и 
власяницу Святошину, брата его, да облекуть и в ню. Преже даже не вниде 
носяй, проглагола князь: «Изыдѣте скоро пред град на срѣтение 
преподобныма Феодосию и Николѣ». И вшедшу же посланному с водою и со 
власяницею, возпи князь: «Никола! Никола Святоша!» И давше ему пити, и 
облекоша и во власяницу, — и абие здрав бысть. И вси прославиша Бога и его 
угодникы. Ту же власяницу взимаше на ся, егда ся разболяше, и здрав бываше. 
Сам-же къ брату ѣхати хотяше, но удръжанъ быв от тогда сущих епископъ853. 
Во всяку же рать сию власяницу на собѣ имяше, ти тако без вреда пребываше. 
Согрѣшшу же ему нѣкогда, не смѣ взяти ея на собя, ти тако убьен бысть на 
полку854; и заповѣда в той положити ся. 
Многа же исправлениа ина о том мужи повѣдают, иже и донынѣ вси свѣдят ту 
сущии старии черноризци о блаженѣм князи Святоши. 
Обращу к тобѣ слово. Что ты таковое съдѣя? Богатство ли остави? — но не имѣ 
его. Славу ли? — но не постиже ея, но от убожества в славу прииде и во все 
благо. Помысли сего князя, егоже ни един князь в Руси не створи, волею бо 
никтоже вниде в чернечество. Воистину сий болий всѣх князий рускых! Како 
же сравнаются твоя корзна того власяници? Ты бо в наготу позван еси — ты 
же порты ся украшаеши, и сих ради обнажен имаши быти нетлѣнныя одежа, 
яко не имѣя брачныа одежа — осудишися. Но что пишеть божественный 
Иоанъ в Лѣствици: «Жидовин жадаа брашна, да празнуетъ по закону»855. Ты же, 
им подобяся, попечение твориши о питии и о ядении, сим славенъ ся творя. 
Послушай блаженаго Евагрия: «Иже согрѣшить, праздника не имать»856. Не 
питай тѣла своего, да не супостат ти будеть; ни выше мѣры начни высокых: 
егда не возмогъ, укоризну приимеши. Буди подражатель святых отець, да не 
будеши лишенъ божественыа славы тоа. Аще не постигнеши съ свершеными 
вѣнчан быти, поне со угодившими похваленъ быти потщися. Вчера пришел еси 
в чернечество, уже обѣщеваеши, преже навыкновениа епископьству хощешъ, и 
законодавецъ крѣпокъ показал ся еси; и преже своего покорениа всѣх смирити 
хощеши; мудръствуеши высокаа, гръдынею повелеваа, супротивно отвѣщаа. 
Си вся навыкох от устъ твоих, оже помышляешъ о земных, а не о небесных, о 
плотских, а не о духовных, о похотех, а не о воздержании, о богатствѣ, а не о 
нищетѣ. Свѣта отступи, а во тму дал ся еси; жизнь отвръгъ, муку вѣчную собѣ 
уготовил еси; прием оружие Христово на врага, того в сердце свое въгрузил 
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еси. Въспряни, брате, и разумѣй опасно о своемъ житии, неподвижну мысль 
имѣя и умъ от святаго мѣста того. 

Арсеніївська редакція Патерика857 

N кнzзи w4 Ст7wши858 
 с е разумэвъ блаженыи 3 кнzзь ст 7оша. остави кнz  

\Арк. 87\  

женіє. славу и 3 чт cь , бг 7атьство же и 3 слугы. и всь 2  дворъ ни въ что же 
вмэни. и бы c мнихъ. є 3 го в си ту сущіи черньци свэдаю Ҵ . добродэтелноє 
е 3го послушеніє 3 . п ребывъ u3бо в поварници г 7 лѣҴ . работая 3 на бра 1тію. 
свои 3ма рµкама дрова сѣка . на потребµ ва реніа 3 горохови 859. многаж dы же и 

съ брега на своє 3ю плещю воду носzше . єгоже є 3два 860 w4стависта брата є 3 го. 
и 3зzславъ и 3 володимеръ . t таковаго дѣла . се же и 3 стинныи 3 послушникъ. съ 
молбою 6 исп роси . да  є 3дино лэто я 3глы 861 варить на бра Ҵ ю. и тако сего я 3ко 
и 3 скусна. и съврьшенаго в се ұ . п ристави и 3 ко вратомъ манастырz. и 3 тµ пребы c г 7  
лѣҴ, не tходz ника 1мо же развэ цр 7кве . и 3  tтолэ uбо на трzпезэ повелэно  

\Арк. 87  зв.\  

бы c єму служити. и 3 тако и 3 гуменею волею и 3 всеє 3 бра Ҵ и 3 п рину 4женъ бы c кэлію 
собѣ и 3мэти. юже и сътвори. и w4градъ в н еи 3 . є 3го же своима рукама насади. 
гл 7ют же w4 немъ и 3 се . я 3ко въсz Ѷ 862 чернечьства є 3го. не видэ є 3 го никто же 
николи же праз dна . и 3  симь доволнэ быти w 4дежи є 3 го. t таковаго рукодэліа 3 . 
и 3ли сэдz или поя 3 руцэ имzше. не вкуси же николи же ничто же. а 3ще и 3мєніє 3  
възмzаше. та всz на потребу стран 8нымъ бzше. на цр 7квьноє 3 строє 3ніє . сут 
же книгы многыи 3 дон 8нѣ у ва c .  сам же t манастырьскоє 3 я 3ди питаше c . имѣяше 
же с іи 3 бл 7женыи 3 кн 7зь ст 7оша 863. єще сы Ѷ въ кнzженіє 3 лэчьца хитра велми. 
именемъ петра. родомъ сурzнина. и 3же и 3 пріи  

 

857  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
858 Див. Коментар 82. 
859 Див. Коментар 84. 
860 Після цього слова в оригіналі одне слово вискоблено. 
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\Арк. 88\ 

де с нимь в манастырь. видэв же сего волную3 нищету. в поварници же и3 u вратъ преdсэдzща. 
лишивсz є3го, живzше в киевэ. врачуя многы. прихожаше же часто къ бл7женому. и3 видz 
сего въ ѕлостраданіи. и безмэрнемь постэ. uвэщевая є3го гл7аше. o кнzже достоить ти 
смотрити. w4 своєұ здравьи3. а не тако губити плоть свою. многыұ въздержанієұ. иже нэкогда 
t немогшю ти. не мочи понести наложенаго ти я3рьма. иже сіє изволи ба7 раd. не бо хощеть 
бг7ъ. чресъ силу труда и3ли поста. но токмо срdца чтcа. ниже w4быклъ є3си тако нужи. ю3же 
твориши. я3ко же конъніи3 холопъ864 рабтая3. но и3 благочтcьая3 твоя3 твоя3 брата изzславъ и 
володимеръ  

\Арк. 88 зв.\ 

велику uкоризну творита собэ твое3ю нищетою. t таковыа3 славы и чcти. в послэднеє 
Ӆ3божьство. пріиде є3же uмарzти тэло своє3. и датися в недугъ не подобныа3 пища. дивлюжесz 
и u3тробнэи ти влазэ. є3же и3ногда тzжка бывши t сладкыя3 я3ди. и3 сладкыа3 пища. нн7э 
же u3бо суровоє3 зельє3 и сухіи3 хлэбъ пріє3млюще трьпить. є3да како недугъ tвсюду събравсz. и3 
не и3мущю ти крэпости. скоро живота гоньзнеши. мнэ не могущю ти помощи. w4ставиши 
плачь неутэшиұ братама си. се боя3ре служивше и5 тобѣ мнzщеc и3ногда велици быти тебе дэлz. 
нн7ѣ же лишеніє3 твоє3z любве жалuють. домы великыа3 сътворше сѣдzҴ в ни< въ мнозэ 
u3ныніи. 

\Арк. 89\ 

ты же ни главы и3маши гдэ подъклонити. на сметіи3 семь сэдz и мнzть тz и3зумэвшасz. 
которыи u3бо кн7зь сътвори. и3ли бл7женыи w4ц7ь твои3 дв7дъ и3ли дѣдъ твои3 ст7осла+. иже кто t 
боя3ръ сего вжела. развэє варлама игумена бывша сдэ. аще мене преслушає3ши. преже суда смр7ть 
пріимеши. се же многажdы гл7аше є3му. w4вогда в поварници с ниұ сэдz. и3ногда же u вратъ. 
наuченъ бывая3 братома є3го. tвэща же блж7ныи3. брате петре. многажdы смотривъ рассуди<. не 
пощадэти моє3z плоти. да не пакы въставлю брани на сz. да склэщає3ма многымъ трудомъ. 
смиритсz. силѣ бо моя3 в немощи съврьшає3тсz. нӤ бо2 сӅҴ стрcти нн7эшнzго времени. 

\Арк. 89 зв.\ 

точны к будущеи3 славэ явитиc в наc. бл7годарю же га7 я3ко свободил мz є3сть t мирьскыа3 
работы, и3 сътворилъ мz є3сть слугу рабомъ своимъ бл7женымъ сиұ черноризцеұ. брата же моя да 
внимає3та собэ. кождо бо своє3 бре1мz понесетъ. и доволэє3ть и3ма моя3 власть. си всz ха7 раd 
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w4стави<. и3жену и дэти и3 домъ и3 власть. и3 браҴю и3 другы. и3 села и3 рабы. и t того чаю жизни 
вэчныа3. наслэдьникъ быти. w4бнищах же б7а рdаѶ. да того приw4брzщю. и3 ты uбо. є3гда 
врачює3ши. не гнушати ли сz брашенъ велиши. мнѣ же u3мрэти ха7 раd приобытокъ є3сть. а є3же 
на смэтіищи сэдэти. со и3w4вомь сz творю цр7ьствуя3. а3ще же ни є3динъ кн7зь не сътворилъ. 
сего преже мене 

\Арк. 90\ 

преdвѶо1жdа явлю3ся иұ. кто же ли поревнує2ть сему да въслэдує3ть мнѣ. прочеє3 же внимаи3 собэ. 
и наu1чившимъ тебе. є3гда u3бо разболzшеc сіи3 блаженыи3. видэвъ є3го лэчець готоває3ть зеліа. 
на потребу врачеваніа3. z3ко же недугъ когда бzше. іли w4гненоє1 жженіє3. и3ли теплота 
кручиньная. преже пришествіа є3го сдравъ бываше кн7зь. никако же дадыи себе врачевати. се же 
многажdы сътворисz. нэкогdа же семu петрови разболэвшюc ст7оша посла к нему ре?. аще не 
пієши ѕеліа3 скоро исцэлеєши. аще ли мене не послушаєши много имаши страдати. се же хытръ 
сz творz. и болэзни гоньзнути хотz мало живота не погрэши раствореніа3 вкусивъ. мл7тво 

\Арк. 90 зв.\ 

ю3же сего и3сцэлевъ. пакы же сему разболэвшюc. нарѣчьє3 посла є3му гл7z. я3ко въ третьи дн7ь 
и3сцѣлеє3ши. а3ще не врачюєши послушав же сурzнинъ. въ г7 дн7ь исцэлэ по словесн бл7жнаго. 
призвав же є3го ст7оша. повелэ є3му w4стрищиc. по трех бо ре? мцcихъ tхожю свэта сего. се же 
ре? назнаменуя є3му см7рть. сурzнин же не разумэ хотzщашл є3му быти. се же петръ падъ 
преd ногами гл7аше. uвы мнѣ гн7е мои3 добродэтелю мои3. драгыи3 мои3 животе. кто призриҴ на 
страньствіє3 моє3. кто напитаєҴ многую3 чадъ требующи<. кто заступить o3бидимы<, кто помилӅєҴ 
нищи<. нэ р<э ли ти, q к8нже. o3ставити имаши плачь неuтѣшиұ братома си. не тако ли мz 
исцэли словомь  

\Арк. 91\ 

бжiеұ и силою3. я3ко же твоєю силою3 гдэ нн7э tходиши пастырю добрыи3. повэжь мнэ рабу 
своє3му я3зву ту смр7тнuю. да а3ще а3зъ тz не и3зврачюю. да будеҴ глава моя3 за главу твою3. 
и дш7а моя3 за твою3 дш7ю. не молча tиди t мене. яви ми гcне tкудu ти таковая3 вѣсть да 
дамъ живоҴ свои3 за тz. ащ Ӥ ли ти и3звэсти гь7 w4 семь. моли є3го да а3зъ uмру за тz. а3ще 
же ли w4ставлzєши мz тогдэ сzду и3 плачю своє3го лишеніа3. на сметіи сеұ и3ли въ врат<э си< 
иде• пребываєши. что ли имаұ наслѣсdтвоваҴ твоеg знаменіа. самому ти нагу сющю. но и tходzщю 
ти вси< исплатаны< рубища< положенъ будеши. даруй же ми твою млт7ву. я3ко• древле ільа3 
є3лисэє3ви милоть. 
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\Арк. 91 зв.\ 

да възгражю глубину срdчную. и пріи3ду в мэсто крова дивна дому бж7іа. вэсть и3 звэрь по 
въшествіи слн7ца собратиc. и на ложи< свои< лzгӅҴ. ибо птица o3брӫте собѣ храмину. и3 горлица 
гнэзто собэ. ид•э положи птенца своа3. ты• є7 лѣҴ имаши uже въ манастыри. и3 мэста своє2го 
не позна. бл7жныи• ре? к нему добро є3сть уповати на га7. нежели надэя3тиc на чл7вка. гь7 же 
вэсть како препитаєҴ всю тварь. могыи3 заступати и3 сп7сати бэдныа3. бра1та же моя3 не плачэта 
мене. но плачата себѣ и3 чадъ свои<. Врачеваніа3 же в живҴоӫ не трэбова<. мрт7выи3 бо живоҴ не и3маҴ 
видэти. ни врачевеє могӅҴ въскр7сити. и3сходz же с ниұ в печеру и3скопа гробъ собэ. и3 ре? Сурzнину. 
кто наю3 паче въ 

\Арк. 92\ 

злюби мэсто се. сурzнин же ре?. видэ а3ще хощеши живеши і єще. мене же сдѣ положи. бл7женыи• 
ре?. буди тобэ я3ко же въсхотӫ и3 тако w3стри2гсz. прьбыc плача3сz дн7ь и3 нощь. не престая2. за г7 
мцcи. блж7ныи же uтэшая сего гл7ше. брате петре пои3му тz с со1бою2. w4н же к нему сплачеұ 
хощю да мене пустиши преже. и азъ за тz uмру. ты• же моли за мz. блж7ныи же ре? к нему. 
дръзаи чdаb и буди готовъ. въ третіи бо дн7ь tи2деши. ти тако причастивсz. възлегъ и 
o3прzтавсz почи w4 г7э. блаженыи2 же кн7зь ст7оша. по тоұ пребыc лѣҴ л7 не исходивъ из 
манастырz865. дондеже преставиc и3 в гоd покоа2 єg мӥаӢ не весь граd w3брэтеc и3 се uвидэвъ браҴ єго 
и3зzсла+. Прислав молzсz и3 кланzяc и3гумену.  

\Арк. 92 зв.\ 

просz на блвcніє хрестьца. и2же u пэрэманаткы ношаше. и3 поduшькы же и колбици на неи3 же 
кланzшеc. и3гумен же вдасть є3му рекъ. по вэрэ твоє3и бdӅѶ тоӣ. се• пріиұ чтcно и3мэаше. и3 да 
ігумену г7 грив=ы злата да не туне възмэть, знаменіа2 братнz. семӅ• и3зzслав•Ӆ нэкогда 
разболэвшюc. и2 u3же в нечаяніи3 t вс<э при смр7ти суще того видэвше. присэдzху u него, 
жена є3го і дэти. и3 вси боя3ре. се же мало въсклонивсz въпроси воды печерьскаго кладезz. ти 
тако w4нэме. и3 пославше взzша воды oтерше гробъ ст7го феwdдсbіа. дасть• и3гумена и3 власzницю 
ст7ошину брата єg. и преже дажь не вниде носz и5 воду и3 власzницю. прогл7а кн7зь. изыдэте 
скоро преd граd. на срэтеніє прпdбныма. 

\Арк. 93\ 

а3нтонію3 и николэ. вшеdшю же тому с водою и3 съ власzницею. възопи кн7зь. никола никола 
стоша. и3 давше є3му пити и o3блекоша и3 въ власzнӨиӬ, абіє3 сдравъ быc. и3 вси прославиша ба7 і 
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є3го угодникы. ту же власzницю взимаше на сz єгда сz разболzше. и3 тогда здьрӢвъ бываше. 
во всzкую1 же рать сію власzницю на собэ имэа3ше. и тако без вреда бываше. съгрэшьшю же 
є3му нэкогда, не смэ взzти єz. ти тако у1бієнъ быc на полку. преже заповэда+ в тои 
положитиc. многа• і ина исправленіа w4 тоұ мужи повэдаюҴ. w4 блажэнѣұ кнzзи ст7оши. 

Касіянівська перша редакція Патерика866 

q прпdбнемъ ст7оши2 кнzѕи черниговъскомъ:867 
еи3 бл7же1н8ныи2. и бл7говэрныи5 кн7ѕь ст7ошz и4менемъ нико1лае‘. сн7ъ дв7двъ. Внuкъ ст7осла1вль. 
помы1сли u4бw пре1лесть житіа2 сего2 сu4етнаg и3 я4ко всz2 я1же здҗ ми1мотiкu1ть, и3 ми1мохw4дzтъ. 
бu1дuщаа• бл7гаа не проходи1ма. и3 вѣ1чна сu1ть. и3 цр7ьство нбcное. и3 бесконе1чноє є• u3гото6ва бъ7. 
любz1щиұ є3го6. w3ста1ви кнzже1ніе2. чтcь1 и3 сла1вu и3 вла1сть. и3 всz2 та2 ни въ что4 же вмѣни1въ. и3 
пришеd в пече1рьскыи2 манасты>. и3 быc мни<. в лҴѣ1 ѕх7дi. феврuа1ріа зi7.868 вси• свѣдаю3тъ 

\Арк. 210\ 

тu2 сущиѶ чернори1зцы добрwдѣ1телное его6 житіе2. и3 послuша1ніе. и3 пребcы1 же в пова1рни Г7 лѣ1та. 
рабо1таӢ на бра1тію2. и3 свои1ма рuка1ма дрова сѣчz1ше, на потре1бu со6чивu869. мнw6гажdы же съ бре1га 
на свое1мъ ра1мu ноша1ше дрова2. и3 е3дваи tста1вистӢ бра1та е3го6. и3зzсла1въ, и3 влӢдұиӤръ t такова1гw 
дѣла. се1 и3же и4стин8ныи5 послu1шниҲ, с молбо1ю и3спроси2. да еди1но лѣто е3щcе в пова1р8ни пwрабо4тае1тъ 
на бра1тію870. и3 та1ко сіи3 я4ко и3скu1сенъ. и3 съверъшенъ въ все1мъ. посе1мъ приста1виша е3го6 къ 
врато4мъ манастырz2. и3 тu2 пребcы 

\Арк. 210 зв.\ 

г7 лѣ1та. не tходz ника1мо• др€а1вѣ цркви. и1 tтuду u4бо повелѣ1но бcы1 е3мu2 слuжи1ти на 
трапе1ѕѣ. и3 тако и3гu1менею во4лею и3 все1и братіи5. принu1женъ бcы кѣ1лію и3мѣ1ти себэ. ю1же и3 
сътвори. я• и3 дон7нѣ єc зово1ма ст7оши= и3 w3граd. є3гw• свои4ма рука1ма насади2. гл7ють• w3 не1мъ и3 се2. 
Я1ко всz2 лѣ1та чернечества е3го6. не ви1дѣ е3го никто1же николи1же пра1зdна. но6 всегдӢ и3мz1ше 
рукодѣ1ліе в рука< свои4хъ. и3 си1мъ довw4лнэ бы1ти w3де1жdи е3го6 t такова1го рuкодѣ1ліа2. въ 
u3стѣ1хъ• всегда2 имzше мл7твu i3с7ву беспеста1ни. ги7 іс7е хе7 сн7е бж7іи3 по 

 

866 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., нач. 
ХVІ в., в четверть, 367 л. 
867 Див. Коментар 82. 
868 Див. Коментар 83. 
869 Див. Коментар 84. 
870 Див. Коментар 85. 

С 



 

 

247 
 

\Арк. 211\ 

ми1лuи мz. не вкuси1 же и3но6го ничто6же. то1кмw t манасты1рьскіа я1ди пита1шеc. а4ще и3 много6 
и3мz1ше, но6 та2 всz2 на потре1бу. стра1н8ныұ и3 ни1щиұ подаz1ше. и3 на цр7ко1вное стрwе1ние2. сu1ть же и3 
кни1гы е3го6 мно6гы, и3 дwн7нѣ871 и3мэz4ше• се1и бл7жен8ніи5 кн7ѕь ст7ошz2. є3ще въ кнzже1ніи5 сыѶ. лѣчца2 
хытра велми2. и3менемъ петра2. рw6доұ си1рzнина. и3 пріи3де с ниұ8 в манасты1рь. видѣв же сего2 пе1тръ 
во1лнuю2 ни1щетӅ2 в поварни цыи3 и3же u3 вра1тъ присѣдz1ща. лишивсz єg и3 живzше в ки1е3вѣ. 
врачю1я мно6гы. прихожа1ше же чz1 

\Арк. 211 зв.\ 

сто къ бл7же1н8номu. и3 ви1дz сего2 въ мно6ѕэ злw6страда1ніи5. и3 безмѣрнемъ постѣ2 и3 u3вѣщева1ше 
гл7z. q кнz• досто6и3тъ ти смотрѣ1ти w3 свое4мъ здра1віи5. а3 не та1ко погuби1ти пло6ть свою2 
многымъ трудо4мъ и3 възdржаніемъ. и4же и3ногда2 изнемогшu ти. не1 мощи и4маши понести2 
наложе1наго ти z3рьма. є3го же е3си и3зво6лилъ бг7а ра1ди. не хо6щеть бо бъ7 чре€ си1лu, пwста2 и3ли 
трuда2. но6 то4чію срdца чcта1 и3 крuше1на. ниже w3бы1клъ е3си то1и нu1жdи, ю1же твори1ши рабо6таz2. 
я4ко нu1дныи5 ра1бъ872. но6 и3 бл7гочcти 

\Арк. 212\ 

ваа2 твоz2 бра1тіа2. и3зzсла1въ и3 влади1мерь. вели1кu Ӆ3кори1знu и3мѣ1е3та себѣ твое3ю нището1ю. ка1ко 
t таковы1z чт7и и3 сла1вы въ послѣ1днее2 u3бо•ство пріи3де е3же u3марz1ти тѣ1ло своє2. и3 да1тисz в 
недu1гъ неподо6бныz пи1ща. дивлюсz u3тро6бнѣи3 ти вла1зѣ. и3же и3нwгда2 w3тzгµе1мэ бы1вши t 
слаdкіа2 пи1ща. нн7ѣ же u4бо сuровое зе1ліе. и3 сuхіи5 хлѣ1бъ пріе1млющу. терпи1тъ блюди2 да нѣ1когда 
недu1гъ tтовсю1ду събра1всz. неи3мuщу ти крѣ1пости ско6ро живота2 гоньзне1ши. мнѣ6 же не 
могu3щу ти помощи2. и3 

\Арк. 212 зв.\ 

w3ста1виши пла1чь неu3тѣ1шиұ бра1тома свои4ма. се2 и3 болz1р твои5 слuжившеи5 тебѣ2, мнz1щесz 
и3ногда2 вели1ціи5 бы1ти. и3 сла1вніи5 тебе2 ра1ди. и3 нн7ѣ же лише1ни твоеz‘ любве2. желѣ1твѣ до1мы 
вели1кіа2 сътво4рше. и3 сѣдzть в ни< въ м8ноѕѣ u3ны1ніи5. ты• не и4маши гдѣ6 главы2 пwdклони1ти. 
на сметьи4щи се1мъ сѣдz. мнz1ть тz я4ко и3зъu4мѣ1вшzсz. кіи3 u4бо кн7ѕь се2 сътвори2. и3ли2 
бл7же1н8ныи5 w3ц7ь тво6и дв7дъ. и3ли2 дѣ1дъ тво6и1 ст7осла1въ и3ли2 к8то в болzре< се2 сътвори2. и3ли2 сего6 
пuти2 в8желѣ2, развѣ варла1ма и3гu1мена бы1вшаго здѣ2. І а4ще мене2 преслu1шае3шиc 

 

871 Див. Коментар 86. 
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\Арк. 213\ 

пре1жdе сuда2 сdu1 пріи4меши. се1и33 же многажdы гл7аше е3мu2. w3вогда2 в пова1р8ни с ни1мъ сѣдz1ше. 
и3ногда• u3 врҴа1. наu4ченъ бы1въ братома е3го6. и3 tвѣ2щӢ бл7же1нныи3, бра1те пе1тре. мно6гажdы смотри<. 
и3 разсuдихъ, не пощадѣ1ти пло6ти моеz‘. да не па1кы въста1влю бра1ни на сz2. да съгнэтае3ма 
мно6гыұ трuдо1мъ, смири1тсz. си1лэ бо рече2 бра1те пе1тре. В не1мощи подо6бно свершитиc. не сu1ть 
бо стрcти нн7ѣшнzго вре1мени. то?чни бu1дущеи5 сла1вѣ хwтz1ще и3 z3ви1тисz в нcа1. бл7годарю же 
га7, Я1ко свободи1л8 мz е4сть t мир8скыz рабо6ты. и3 сътвори1л мz є4сть слuгu2 ра 

\Арк. 213 зв.\ 

бо6мъ своиұ. бл7жен8нымъ сұи1 чернори1зцемъ. бра1та моz2 да внима1ета себѣ6. ко1ждо бо своє2 бре1мz 
понесе1ть. и3 довлѣ1е3тъ и4ма и3 моz2 вла1сть. сіа же всz2 ха7 рд7и (sic!) w3стави< и3 женu2 и3 дѣ1ти. 
до1мъ и3 вла1сть и3 бра1тію2 и3 дрuгы2. и4 рабы4ни и се1ла. и3 тогw ра1ди чz1ю жи€ни вѣ1чныа2 наслѣ1дникъ 
бы1ти. w3бнища1хъ• ба7 ра1ди да того6 приw3брz1щу. и3 ты2 u4бо е3гда2 врачю1е3ши. негнuша1тилиc вели1ши 
бра1шенъ. мнѣ6 же Ӆ3мрети за ха7 приw3брэтаніе єc. а3 е1же на смѣтьи4щи сэдѣ1ти. съ іевом сz 
сътворю црcтву. а4ще• ни е3ди1нъ кнz€ сего6 съриӥ (sic!) пре1ж t мене. преdвожdа1и z5, да 

\Арк. 214\ 

z3вляюсz и4мъ. ктw4 же поревнu1е3тъ семu2. да въслѣ1дуе3тъ семu2 и3 мнѣ6. прw6чее• да вни1маи3 
себѣ. и3 наu3чи1вшиұ тебѣ2. І е4гда u3бо разболz1шеc, сіи3 бл7же1нныи2. и3 видэвъ• его6 лѣче1ць 
пригwто6влzе3тъ зе1ліе, на потре1бu врачева1ніа2. како4въ недu1гъ бz1ше когда2 и3ли2 w4гненое ж8же1ніе. 
и3ли тепло6та рҲuчи1н8наz2. и3 пр•е прише1ствіа его6 зdра1въ быва1ше кнz€. ника1ко• дадыи5 себе врачевати. 
и3 се мно6гажdы сътвориc. нѣ1когда• томu2 петро6ви разболѣ1вшӅc. посла2 к немu2 ст7ошz ре?. а1ще не 
піе1ше зе1ліа ско6ро и3сцѣ1е3ши (sic!) а1ще ли• мене преслу1шае3шиc. мно6го и1маши пострада1ти. 

\Арк. 214 зв.\ 

o4нъ• хы1тръ сz творz. и3 болѣзни гwньзнu1ти хотz. ма1ло живота2 не погреши2. растворе1ніа 
вкuси1въ. мл7и1твою• ст7го и3сцѣлѣ. па1кы• є3мu разболѣ1вшuc. нарѣ1чіе посыла1етъ томu2 ст7ыѶ глz 
яҲ: Въ г7 дн7ь и3сцѣлѣ1е3ши. а4ще сz не врачю1е3ши. послу1шавъ• е3го сuрzнинъ въ г7 дн7и и3сцэлѣ2. по 
словеси блаже1н8нагw. призва1въ• е3гw6 ст7ыи2 гл7а е3мu2. велz2 е3мu пострищиc. пw трьхъ бо мcц<ѣ ре? 
tхожu свѣ1та сегw2. сі< ре? наз8наменuz е3мu2 см7рть. сuрянинъ же не разuмѣ хwтzщаz2 е3мu2 
бы1ти сiи• пе1тръ паd преd нога1ма е3го6 съ слеза1ми 

\Арк. 215\ 

гл7z. u3вы2 мнѣ6 гн7е мо6и, и3 добрwдѣ1телю мо6и. и3 драгы2и мои живо6те. кто6 при1зритъ на 
стра1ньствіе моє2 и3 ктw6 напита1е3тъ мою2 чz1дw тре1бuю3щи<. и3 ктw6 застuпитъ w3би1димы<. кто6 
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поми1лuеҴ нищи<. не рѣ1хли ти q кн7же w3ста1вити пла1чь неu3тѣ1шимъ бра1тома си. не рѣх ли 
ти q кнz1же. не та1ко ли мz сло6вомъ бж7іи1мъ и3сцѣли2. и3 си1лою2 я4ко• твоею‘ мл7твою2. гдѣ6 
нн7ѣ tхо6диши па1стырю дw6брыи5. пwвѣжь ми рабu2 свое3мu2 я3зву тu2 см7ртнuю2. да а1ще а4з ъ 
тz не и3зврачю1ю. да бu1деҴ глава2 моz за главu твою2. 

\Арк. 215 зв.\ 

 и3 дш7а1 моz2 за1 дш7у твою2. не1 молча tи3ди t мене2. но6 z3ви ми гн7е tкuду ти се єc такова1z 
вѣ1сть. да да1мъ живо4тъ сво6и3 за тz. а4ще ели• и3 звѣстиӥ ти єc гь7 w3 тоұ. моли2 его6 да я4 u2мру 
за тz. а4ще ли• w3ставлzе3ши мz. тw2 гдѣ2 сz1ду и3 плачюc своего6 лише1ніа2. на сме1и3щи (sic!) ли 
се1мъ, и3ли въ врат<ѣ си1хъ, и3дѣ1же пребыва1е3ши. что6 ли и4маӥ наслdѣ1ствова1ти твое3го и3меніа2. 
самомu ти на1гu сu1щу. но6 и3 tходz1щу ти в сэ и3сплата1ны< рuби1щи< полwж=е1 бu1деши. дарuи3 
же ми твоєю‘ мл7и1твою2 мл7твu (sic!). Я1кw• дре1вле и3ліа2 е3лисѣе3ви ми1лоть. 

\Арк. 216\ 

да разdражu глuби1нu2 срdную2. и3 прои3дӅ2 в мѣста ра1и3скаа2. кро6ва ди1вна бж7іа домu. вѣ1сть же и3 
звѣ1рь пw въз8ше1ствии5 сл7нца събра1тиc. наложи< свои4хъ да лz1гҴu6. И3 бw пти1ца w3брѣте себѣ 
хра1минu. и3 го1рлица гнѣздо2 себѣ. и3дѣ1же пwложити птенца2 сво2z. ты• ѕ7 лҴѣ1, и4маши в 
манастыри2. и3 мѣ1ста твоего6 не позна<. бл7же1н8ныи• рече к немu. добро єc u4пова1ти на га7, н•е1ли 
надѣ1z3тисz на чл7ка. Вѣ1сть же гь7 ка1ко препитати всю2 тва1рь. Могаи5 заступа1ти. и3 спcти2 
бѣ1дныz2. бра1та• моz2 не пла1чита мене2. но6 пла1чите себе2 и3 чdz1 свои<. вра 

\Арк. 216 зв.\ 

чева1нiа• и3 в животѣ не тре1бова<. мр7твіи бо живота2 не и3мҴu видѣти. ни вра1чеве мо1гuтъ 
въскрси1ти. и3сходz• с ни1мъ в8 пече1ру. и3скопа1въ гро6бъ себѣ2. и3 ре? сирzнинu. кто6 па? на1съ възлю1бить 
грw6бъ сіи3. сv2рzнинъ рече Вѣдэ я4ко а4ще кто хw6щеҴ но6 ты2 живи2 е3ще2 а3 мене2 здѣ2 положи2. 
Бл7же1нныи• рече2 буди тебѣ я4ко• хо6щеши. И тако w3стриг81сz. пребыc пла1чzсz дн7ь и3 но4щъ, 
непрестаz за г7 мцcи. бл7аже1н8ныи3 же u3тѣша2а є3го6 гл7аше. брате петре хо6щеши ли да пои3мu 
тz с собою2. w3н8 же с пла1чемъ ре? к немu2 хощу да мене пuсти1 

\Арк. 217\ 

ши. и3 а€ за1 тz u3мрӅ2. т•ы1 же моли2 за1 мz. и3 ре? к8 немu2. бл7же1нныи5. дерза1и3 чz1дw гото4въ 
бu1ди. въ г7 и3бw дн7ь tи4деши. И3 та1кw причасти1всz бжcтвены< и3 животворz1щи< та1и3н бесмр7тны<. 
І възле1гъ на w3дрэ w3прz1тавсz. И3 просте> но6ѕѣ. преда1стъ дш7u в руцҗ гв7и. бл7жен8ныи3 же 
кнz1ѕь ст7оша. потw1мъ пребыc лҴѣ1 л7 не и3сходz2 и3з манастырz2. до6нде• престависz в вѣ1чныи2 
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поко6и873. І въ дн7ь престӢвле1ніа2 е3го6 ма1лw не веc граd w4брѣтесz. и3 се2 u3вѣдэвъ брҴа1 его6874. и3 
присла1въ с молбою2 къ и3гu1менu, гл7z. просz2 себѣ2 на 

\Арк. 217 зв.\ 

блгcве1ніе крcта2. и• u параманди є3го6, и3 възгла1вица. подушки его, и кладкы е3го6, на не1и3же 
кланzшеc.875 и3гuменъ• да1стъ е3мu2. Рече по вѣ1ре твоей бuди тибѣ2. сеи3 же пріи3мъ чтcно и3мzа4ше. 
І вда1стъ и3гu1менu1. три2 гри1вны за1та (sic!). да не тӅ2не възметь зна1меніе брҴане. семu• и3зzсла1вu 
нѣ1кwгда2 разболѣвшӅc. и3 u4же в нечаа1ніи2 t вс<ѣ1 бы1вша при см7рти сu1щаго видѣвше, 
присѣдzхu томu2. жена2 е3го и3 дѣти и3 вси2 болz1ре. Сіи• ма1ло въсклони1всz. прwси2 воды2 
пече1рьскагw манастырz с кла1дzзz, и3 та1ко w3немѣ. посла1вше же взz1ша воды2. 

\Арк. 218\ 

w4те1рше гро4бъ ст7го феwdсіа2. да1стъ• и3гuменъ и3 власzни1цу ст7µшинu2 бра1та е3го6. да w3блекuть 
е3го6 в ню2. пре• да1же не вни1де нwсzи3 прогл7а кнz€. и3зы1де ско6рw преd граd. на стрѣтеніе прпdбныма. 
феw3до6сію2 и3 нико6лѣ. И3 вшеdшu же послан8номu с водою2, и3 съ власzни1цею2. и3 възопи2 кнz1ѕь, 
нико6лӢ. никw6ла, ст7оша2. и3 да1вше е3мӅ2 пи1ти. І w3блекw6шz е3го6 въ власzни1цu. І а1біе зрdа1въ бcы. 
и3 вси2 просла1вишz ба7 и3 u3годникы е3го6. тu• власzницu взима1ше на сz2. е3гда2 разболz1шеc и3 та1ко 
зрdа1въ быва1ше. са1мъ• къ бра1тіи5 ѣхати хwтzше но6 u3дръжа1нъ бы1въ t тогда2 

\Арк. 218 зв.\ 

сuщи< є3пкcпъ876. въ всz1кu же ра1ть сію2 власzни1цу на себѣ и4маше. И3 та1ко без вреда2 бываа1ше. 
И3 та1ко без вреда2 бываа1ше. съгрѣши1вшu• е3мu2 нѣкогда. не смѣ2 взzти2 е‘z на себе2. И3 та1ко 
Ӆ3біе1нъ бы1сть в ра1ти877. и3 заповѣ1да в то6 положи1тиc. мно6га• и4 и4на и4справле1ніа2, w3 тұо мu1жи 
повѣдаю3тъ. и3же и3 дон7нѣ вси2 вcѣдаюҴ. ту сuщи чернори1зци. w3 блажн8немъ кн7ѕи ст7оши. И3 
па1кы w3брz1щу к тебѣ2 сло6во что6 ты таковое2 съдѣz2. бwгҴа1ство ли w3ста1ви. но не и3мѣ е3го6. 
славу ли но6 не постиже еz‘. но6 t u4бо6жьства въ сла1ву пріи3де. и3 въ все2 бл7гое2. помысли сего6 
кнѕz. е3го• ни е3ди1нъ кнz€ 

\Арк. 219\ 

в руси2 съ1твориӥ. Вw1лею бw никто• вни1де в черне1чество. Въи4стин8ну сіи3 боліи3 вс<ѣ1 кн7ѕе1и3 ру1скы<. 
ка1ко же равна2 е4сть твоz u3кори1зна, того2 власzни1цы. ты2 бо в наготu2 по1зва= е3си. и3 си1хъ ра1ди 
w3бнаж=е1 и3маши бы1ти, нетлѣ1н8ныz2 w3де1жdи. Я4ко не и4мѣ6 бра1чны1а2 ри1зы. си2рѣ1чь смэре1ніа2, 

 

873 Див. стор. 79. 
874 Див. Коментар 88. 
875 Див. Коментар 89. 
876 Див. Коментар 90. 
877 Див. Коментар 91. 
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w3суди1шисz. но6 что6 пи1шеть блаже1нныи5 и3іwа=, и4же в лѣ1ствицы. жидови1нъ жада1е3тъ бра1шна, 
да пра1зdнuе3тъ. по зако6нµ878. т•ы1 си1мъ подобcz1 попече1ніе2 твори1ши, w3 питіи5 и3 w3 zде1ніи5. и3 
си1мъ сла1венъ сz творz2. послuшаи бл7же1н8наg е3вагріа2. мни< а1ще съгрѣшиҴ.  

Арк. 219 зв.  

пра1зdника на земли2 не и1мать879. не пита1и3 тѣ1ла свое3го6, да не сu1постҴа1 ти бu1деть. ни вы1ше 
мэры начни2 высо6кыхъ. е3го• не възмогw< u3кори1знu себѣ4 пріи1меши. Бu1ди подрӢжатель ст7ы1хъ 
w3ц7ь. да не бu1деши лише1нъ бжcтвеныz сла1вы тв880оя. а4ще не пости1гнеши съверше1нми вэнчzнъ 
бы1ти. поне съ uгодившими, похвале1нъ бы1ти поҴщиc. Вчера пришӥе е3си в черне1чество и3 u4же 
w3бэщава1е3ши. и3 пре• навыкнове1ніа2. є3пкcпьству хо6щеши. и3 зако6нодавець крѣ1покъ показu1е3шиc. и3 
пре• свое3го6 покоре1нія, всѣ1хъ смири1ти хо6щеши. мu1дръству 

\Арк. 220\ 

е3ши высо4каа2, съ гwрды1нею2 повелѣ1ваа. сіа всz2 навыко< t u4стъ твои<. я• помышлz1е3ши w4 земны<, 
а3 не w4 нбcныхъ. w3 плоҴскы< а3 не w3 дх7о1вны<. w4 похот<э, а3 не w3 въздржа1ніи5. w3 бога1тьствҗ881. 
свѣ1та tступи а3 во тмu2 далсz2 е3си. жи1знь tвергъ. и3 мu1ку вѣ1чнuю u3гото6ва1лъ е3си себэ. 
пріи3мъ w3рu1жіе на врага. и3 то2 въ свое2 срdце вънзи1ль е3си. въспрzни бра1те. и3 разuмэи3 w3па1сно w3 
свое4мъ житіи5. неподви1жнu мы1сль и3мѣ1z. и3 u4мъ t ст7го мѣ1ста того2. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.882 

w2 ст7оши. гла+ г7883,884 
 се разумэвъ бл7женыи3 кн7зь ст7оша. w3ставивъ кн7женіе2. и3 славу и3 чтcь. бг7атество же и3 
слугы и3 весь дворъ. ни въ что же въмэни. и3 быc мнихъ. є3го вси ту сущіи черньци свэдаю3ть. 
добродэтелное3 и3 послушенье3. пребыc uбо в поварници г7 лэта. работая3 на братию3. свои3ма 
рукама дрова сэка. на потребу вареніа горохови885. многажды же и съ брега на свое3ю плеща 

носz. є3гоже два w3стависта брать3а є3го. и3зzславъ и3 володимэръ. t таковаго дэла. се же 

 

878 Див. Коментар 92. 
879 Див. Коментар 93. 
880 Так в оригіналі. 
881 На берегах дописано: а3 не w3 нищетэ. 
882 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
883 Заголовок дописано на берегах. 
884 Див. Коментар 82. 
885 Див. Коментар 84. 
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и3стинныи3 послушникъ. с мол8бою3 и3спроси. да е3дино лэто я3глы886 варьть на братію. и3 тако сего 
я3ко и3скусна въ всемь. и3 свершена. пристави къ вратомъ манастырz. и3 ту̏ пребысть г77 лэта. не 
tходz никамо же развэ цр7кви. и3 tтуда u3бо на трzпезэ повелэнw1 є3му бысть служити. 
и3 тако и3гуменею2 волею2. и3 всеа3 братіа3 принуженъ быc кэлію3 собэ и3мэти ю• и3 сътвори. и3 w4града 
в неи3. є3го же свои3ма рукама насади. гл7ють же w3 немъ и3 се. я3ко всz лэта чернcества 

\Арк. 113 зв.\ 

своє3го. не видэ є3го никто же николи же празdна. и3 симъ доволнэ быти w4дежи є3го. t 
таковаго рукодэліа3. и3ли сэдz и3ли поя3 се руку имzше. не вкуси иного ничегоже. а3ще много 
и3мэяше. та всz на потребу страннымъ бzху. и3 на цр7квное3 строе3ніе. суть же и3 книги мъногии3 
донынэ u3 васъ887. сам же t манастырьскои3 я3ди пи1ташесz. и3мэяше же сии3 бл7жныи3 кн7зь 
ст7оша. въ кн7женіи3 є3ще сыи3 лэчьца велми хитра. и3менемь петра. родомъ сv̏рzнинъ. и3же приде 
с нимь в манастырь. видэв же сего волную3 нищету. в поварници же и3 u3 вратъ присэдzща. 
лишивсz є2го. и3 в киевэ врачю3а2 многы. прихожаше часто къ бл7жному. и3 видz сего въ 
злострbданіи (sic!)  и3 безмэрнемъ постэ. u3вэщеваа3 гл7ше є3му. q кн7же достои3ть ти 
смотрэти. w4 своємъ здравіи3. а3 не тако губити плоть свою3. многымъ въз8дер8жаніе3мъ. иже 
нэкогdа t немогшю3 ти. не мочи понести наложенаго ти я3рема. и3же си и3зволи бг7а ради. не бо 
хощеть бг7ъ чресъ силу трu3дя и3ли пw1ста. но тъчію3 срdца чиста. ниже w4быклъ є3си такои3 нужи. 
ю3же твориши я3ко сэтныи3 холопъ 888 рабораа3. но и3 бл7гочтcваа3 твоа3 брата. и3зzславъ и3 
володимэръ. велику u3коризну творить собэ твою3 нищету. t таковыа3 славы и чcти. в 
послэднеє3 u3божество приде. є3же u3марzти тэло своє3. и3 датисz в недугъ неподобьныа пища. 
дивнои3 и3 u3тробнэи3 ти влазэ. и3же и3ногdа тzжка бывши. t сладкыа3 пища. нынэ же u3бо 
суровое3 зелие3 и3 сухыи3 хлэбъ пріемлю3ще терпить. є3гда когда недугъ tвсю3ду събрасz. не и3мущи 
ти крэпости. скоро живота гоньзнеши. мнэ не могу 

\Арк. 114\ 

щю ти помощи. w4ставиши плачь неутэшиұ братама си. се боя3ре служивше и5 тобѣ мнzщеc 
и3ногда велици быти тебе дэлz. нн7э же лишеніє3 твоє3z любве жалuють. домы великыа3 
сътворше сэдzҴ в ни< въ мнозэ u3ныніи. ты же ни и3маши главы гдэ подъклонити. на сметіи3 
семъ сэдz. и3 мнzть тz и3зумэвшасz. кыи3 кн7зь u3бо сесъ сътвори. и3ли бл7женыи w4ц7ь твои3 
дв7дъ. и3ли дэдъ твои3 ст7w1славъ. или кто въ боя2рэхъ. сего путь въжелэ. развэ варлама 
бывша и3гумена сдэ. а3ще мене преслушае3ши. преже суда судъ пріи3меши. се же многажды гл7аше 

 

886 Див. Коментар 85. 
887 Див. Коментар 86. 
888 Див. Коментар 87. 
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є3му. w4вогда в поварници с нимъ сэдz. и3ногда же u вратъ. наu3ченъ бывъ братома є3го. 
tвэща блж7ныи. брате петре многажды расудихъ не пощадэти плоти моеа3. да не пакы 
въставлю брани на сz. да склэщае3мъ многымъ трудомъ смиритсz. сила бо моа3 в немощи 
вер8шае3тсz. не бо сӅҴ стрcти нынэшнzго времени. и3сточникъ будущіи3 славэ я3витисz в насъ. 
бл7годару и3же га7. я3ко свободил8 мz є3си t мирьскыа3 работы. створил мz є3си слугу рабоұ свои3мъ. 
бл7жнымъ черноризьцемъ. брата же моа3 да внимає3та собэ кождо бо свое3 бремz понесе. 
доволэє3ть и3ма и3 моа3 власть. и3 си всz ха7 ради w4ставихъ. жону и3 дэти и3 домъ и3 власть. и3 
братию и3 другы и3 села и3 рабы. и3 t того чаю2 жизни вэчныа3 наслэдникъ быти. w3бнищах же 
б7га ради. и3 того приw4брzщу. и3 ты u2бо є3гда врачює3ши. не гнушати ли сz брашенъ велиши. 
мнэ же ха7 ради u3мрети прибытокъ є3сть. а2 є3же на смэтьи3щи сэдэти. со и3w4вом \ сz творю2 
црcствуа2. а3ще• ни є3динъ кн7зь не сътворилъ сего преже мене. пэрвожея3 я3влю2сz имъ. кто же ли 
поревнуе2ть сему. 

\Арк. 114 зв.\ 

да въпослэдӅєҴ мнэ. прочеє3 же внимаи3 собэ. и3 наu1чившимъ тебе. є3гда де u3бо разболzшесz. 
сіи3 бл7жныи3. видэвъ є3го. лэчець u3готовае3ть зеліе2. на потребӅ1 врачеванію2. каков же недугъ 
бzше когда. и3ли w4гньное1 вжеженіе3. и3ли теплота кручин8наа2. преже пришествіа2 є3го. здравъ 
бываше кн7зь. никако же дады и3 себе врачевати. се многажды створисz. никогда же сему 
петрови разболэвшюсz. ст7оша пославъ к нему рече. а3ще не пие3ши зеліа3 скоро исцэлэє3ши. а3ще 
ли мене преслушае3ши много имаши страдати. се же хитръ сz творz. болэзни гоньзнути 
хотz. мало живота не погрэши раствореніа2 вкуси. мл7твою2 же сего и3цэливъ. паки же сему 
разболэвшюсz. нар8чеє3. пославъ є3му гл7z. я3ко въ г7.и дн7ь и3сцэлеє3ши. а3ще сz не врачюєши. 
послушав же сvѶрzнинъ. въ г7 и3 дн7ь и3цэлэ по словесн бл7жнаго. призвав же є3го ст7оша. повелэ 
е3му w4стрищисz. по тре< бо мцcихъ. tхожю3 свэта сего. се же рече назнаменуа2 є3му см7рть. 
сvѶрzнинъ же не разумэ хотzщаго є3му быти. сеже петръ падъ предъ ногами. съ слезами 
гл7аше. u3вы мнэ гн7е мои3. добродэтелю2 мои3. драгыи3 мои3 животе. кто призрить на мое3 
страньствие2. кто напитае3ить многую3 чадь требующихъ. кто заступить w3бидимыхъ. кто 
помилуєть нищи<. не рэхъ ли ти q к8нже w3ставити и3маши плачь. неuтэшимъ братома си. 
не тако ли мz и3цэли словомъ бж7іи3мъ и3 силою2. я3ко же твое2ю3 мл7твою3. гдэ нынэ tходиши 
пастырю3 добрыи3. повэжь мнэ рабу свое3му. я3зву ту смр7тную2. да а3ще а3зъ тz не u3зврачю3ю2. 
да будеть глава моа3 за главу 
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/Арк. 115/ 

твою3. и дш7а моа3 за дш7ю твою3. не мол8ча tи3ди t мене. я3ви ми гн7е tкуду ти таковаа2 
вэсть. да дамъ животъ свои3 за тz. а3ще же и3звэстиит гь7 w4 томъ. моли е3го да а3зъ u3мърӅ2 
за тz. а3ще же ли w4ставлzе2ши мz. тогдэ сzду и3 плачю3сz своє3го лишеніа3. на сметьи ли 
семъ. и3ли въ врат<э сихъ идэже пребываніи3. что ли и3мамъ наслэдъствова ти твоего знаменіа2. 
самому ти нагу сющю2. но и tходzщу ти всэхъ. платаныхъ рубища< положенъ будеши. даруи3 
же ми3 твое3ю2 мл7твую3 млт7ву. я3ко же древле іліа2 е3лисэе3ви милоть. да разражю3 гӥубину срdчную2. 
прои3ду в мэсто крову дивна дому бж7іа2. вэсть и3 звэрь по вьшестіи слн7ца. Собратсz на 
ложехъ своихъ лzгуть. и3бо птица w4брэте собэ храмину. и3 горлица гнэздо собэ и4деже 
положи птенца своа3. ты• ѕ7 лѣҴ имаши в манастыри и3 мэста своє2го не позна. Бл7жныи же рече 
к нему. добро є3сть u2повати на га7. неже надэя3тисz на л?овэка. гgь• вэсть како препитаеть 
всю тварь. могаи3 заступати. и3 сп7сати бэдъныа3. брата же моа3 не плачета мене. но плачата 
себе и3 чадъ свои3хъ. врачеваніа3 же въ животэ не требовахъ. мрт7выи3 же живот не и3ма видэти. 
ни врачевѣӤ могуть въскр7сити. и3сходz же с нимъ в печеру. и3скопавъ гробъ собэ. и3 рече сvѶрzнину 
кто наю3 паче въ злюби. сvѶрzнинъ же рече видэ я3ко а3ще хощеши живеши. єще мене положи. 
бл7женыи3 рече. буди же тобэ я3ко же въсхотэлъ є#си. и3 тако w4стригсz. пребысть плачасz дн7ь 
и3 нощь. не престая2 за г7 мцcэ. блж7ныи3 же uтэшаа сего гл7аше. брате петре хощеши ли пои3му 
тz 

\Арк. 115 зв.\ 

съ собою2. w4н же к нему сплачемъ рече хощу да мене пустиши. и3 а3зъ за тz u3мру. дерзаи3 чадо 
буди готовъ. въ третіи3 де дн7ь tи3деши. ти1 тако причастивсz. възлегъ и3 w4прzтавсz. и3 
простеръ нозэ и3 почи w4 г7э. Бл7жныи3 же ст7оша кн7зь потомъ пребысть л7 лэтъ. не и3сходивъ 
и3з манастырz. дондеже престависz889. и3 в годъ покоа2 є3го. мало не весь градъ w4брэтесz и3 се 
u3видэвъ братъ є3го и3зzславъ890 присла молzсz и3 кланzясz. просz на блгвcніе2 хрcтца. и3же u3 
параманоткэ е3го. подушкэ же и3 колбици на неи3 же сz кланzше. и3гумен8 же вдасть е3му. рекъ 
по вэрэ твое3и буди тобэ. се2 пріимъ честно и3мӫzше. и3 дасть и3гумену три гривнэ злата. да 
не туне въз8мэть знаменіа2 братнz. сему и3зzславу нэкогда раз8болэвшусz. u3же въ нечаянъ 
t всэхъ. и3 при смр7ти суща. того видэвше. и3 присэдzху u3 него жена є3го и3 дэти. и3 вси 
болярэ. сеже мало въсклонивсz. вопроси воды печерьскаго манастырz кладzза. и тако w4нэмэ. 
и3 пославше взzша воды. w4терше гробъ ст7го fеw4досьа3. дасть же и3гуменъ. и3 власzницю3 
ст7ошину брата єго. давну w3блеку тіи2. и преже да не вниде носz и2. прогл7а кн7зь. и3зидите 

 

889 Див. стор. 79. 
890 Див. Коментар 88. 
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скоро предъ градъ. на срэтеніе прпdбныма fеw5досью2 и3 николэ. вшедшю же тому с водою2. и3 съ 
власzницею2. въспи кн7зь никола никола ст7оша. и3 w4блекоша и3 въ власzницю2. и3 абіе3 сдравъ 
бысть. и3 вcи прославиша бг7а. и3 е3го u2годникы. ту же власzницю2 взимаше на сz. є3гда сz 
ра€болzше. въ всzкую3 же рать сію3 власzницю3 на собэ и3мэ 

\Арк. 116\ 

я3ше. и3 тако без8 вреда бываше. согрэшьшю же є3му и3ногда и3 не смэ взzти е3z. и тако u3біенъ 
быc на полку891. преже заповэда в тои3 положитисz. многа же и3на и3справленіа2 w3 томъ мужи 
повэдають. w3 блаженомъ кн7зи ст7оши. 

Стишний пролог. Список середини XVI ст.892 

Въ тъ же дн7ь Ст7оши кнzѕа Че[рниговьском]893,894. 
е4и2 бл7жныи2 и3 бл7говэрныи2 кнzзь свzтоша и3менемь нико1ла. сн7ъ дв7довъ. внукъ ст7ославль. 
помысли1 u3бо2 прельсть житиz2 се4го2 суе3тнаго2 я3ко въсz z3же здэ мимҶ1 текu3ть. бл7гаа2 
бu1дущаа2 неприходима1 и3 вѣчна сѫть. и3 цр7ьство небесное2 бескҶнечно. е3же u3готова бъ7 
любzщиұ е3го Һстави кнzженіе. честь и3 славу. и3 власть и3 всz ни въ что2 же вмэнивъ. и3 
пришеd въ печерьскыи2 монастырь быc мни<. в лэтэ ¤ѕх7дi. февруа3ріа2 зi77 895 и3мzше же 

добродэтельнҶе житіе и3 послu3шеніе. пребысть же u3бо2 в поварни г7 лэта. работаа3 на братію. 
и3 свои5ма рuкама древо сэкҶшѫ. на потребz съчиву896. многажdы же съ брега на свое3ю5 раму 
ношаа3ше дрова. и3 е3два5 Ҷ4тстависта брата е3го2. и3зzславъ и3 владимеръ t тако1ваго2 дэла. сеи2 
же и3стин8ныи2 послu3шникъ с молбою5 и5спроси. да е3динҶ лэто е3ще въ повар8ни по1работаеть на 
братию3897 и3 такҶ1 сии2 я3ко быc искu2сенъ и3 съвръшенъ въ всемъ и3 по семь приставиша є3го2 къ 
вратҶмь монастырz. и3 тu2 пребыc г7 лѣта не tходz никамо же развэ црҲви. и3 tтuду u3бо2 
повелэнҶ бысть є3мu2 слuжити на тра 

\Арк. 22\ 

пеѕэ. и3 такҶ и3гѫменовҶ1ю вълею2. и3 всеz3 братиz3. принu3жен бысть келію3 собэ и3мэти. ю3же 
и3 сътвори. z3же и донн7э єc. зовҶма свzтошина и3 Һграd е3го2 же свои5ма рукама наса҉ гл7ють же 
Һ немь и3 сеи2. я3ко въсz лэта чрънечства е3го2 не видэ е3го ни4кто же никҶлиже праздна. нҶ1 

 

891 Див. Коментар 91. 
892 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
893 Текст, поданий у квадратних дужках, в оригіналі написано на берегах. 
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всегd и3мzше рукодѣлиє3 в рукахъ свои3хъ. и3 симь дово1лень быти. Ҷ4дежdи є3го2 t такҶваго2 
рукҶдэліа. въ u3стэхъ же всегdа и3мzше мл7твu3 i3св7у беcпрестани. ги7 іс7v хе7 сн7е бж7ій помилуи2 
мz4. не u3куси же и3нҶго2 ничто же токмҶ1 t монастырьськыz3 z3ди питашесz. а3ще и3 много2 
и3мzше. нҶ та всz на потребu стран8нымъ и3 нищимь подаваше. и3 на цр7квнҶе3 строеніе. сѫть 
же и3 книги е3го2 многыи3 и3 дон7нэ898. и3мzше же сеѶ блаж7ныи кнzзь свzтоша. и3 є3ще въ княженьи5 
сыи3 лѣч8ца хитра вел8ми и3менемь петра, родҶұ сu3риа3нина. и3же пріи2де с нимь в манастырь. 
видэв же є3го2 петръ вълнuю2 нищетu в поварници же u3 вратъ при1сэдzща. лишивсz е3го2 и3 
живzше въ кие3вѣ врачюz2 многы2. прихожdаше же часто къ бл7жнномu. и3 видэ сего2 въ мноѕѣ 
злострdаӢнии5. u3вэщеваше є3го2 гл7z. кнzже достоиҴ ти смотрити4 свое3мь здравии5. а3 не такҶ 
погѫ1бити плъть сьвою5 многимь трудҶмь и3 въздержаніемь. и3же и3ногdа и3знемогшу ти. не 
мощи и3маши понести налҶженнаго2 ти3 z3рма. е3го же е3си и3зволилъ ба7 ради. нехощеть бҶ2 б7ъ 
чресь силu поста и3ли труда. но точию5 срdца. чиста и3 съкрушена. ниже Ҷбыклъ е3си тои2 нuжdи. 
ю3же твориши рабо2таа3 я3ко нuжныи2 рабь899. нѫ2 и1 бл7агочтcиваа3 твоz3 братіа2 и3зzславъ и3 
владимеръ великu uкоризнu и3мѣета се5бѣ. нищетою твое3ю2. какҶ t такҶ 

\Арк. 22 зв.\ 

выz3 славы и3 чcти. въ послэднее3 u3божествҶ пріде. є3же u3морzти тэлҶ свое3. и3 датисz в 
недугъ не подобныz1 пища. дивлю2жесz u3тробнѣи3 иҴ влаѕэ. и3же и3нҶгда Ҷ4тzгченэ бывши 
t слаdкіа пища нн7ѣ uбо сu3ровое3 зеліе3. и3 сu3хіи2 хлѣбъ пріемлющи тръ1пить. блюди да не кҶгdа 
недугь tсuду събравсz. и3 не и3мuщu ти крѣпости скоро живота гон8зеши. мнѣ же не могащу 
ти помощи Һставиши плачь неuтѣшимь братома свои3ма. сеѶ бо и3 болzре твои2 слuжившеи3 
тебѣ мнzщеи2сz и3нҶгdа велиции быти и3 славни тебе3 ради. нн7ѣ же лишени твоеz3 любве 
желэтвѣ. домы великы4 сътворив8ше. и3 сѣдzть в ни< въ мноѕѣ u3ныніи. ты же не и3маши 
где4 главы пwdклонити. на смѣтіи5щи семъ сѣдz. и3 мнzт8 тz4 я3ко и3зѫмшасz. кіи2 u3бо2 кнz2зь 
се5 сътвwри ли бл7жныи2 w7ць твои2 дв7дь. и3ли дѣдъ твои2 ст7Ҷславь. ли кт7о въ болzрехь се4 
сътвори. и3ли се5го пuти въжеdлѣ. развѣ5 варлама и3гѫ1мена бывшаго2 здэ. и3 а3ще мене 
преслuшае3шисz. преже сѫда сѫd пріимеши. се5 же многажdы гл7ше е3мu. Һвw1гда в поварни с ниұ 
сѣдz. и3ногда1 же врать. наu3ченъ бывь братома е3го2. и3 tвѣща бл7жныи2 брате петре многажdы 
смотрихъ. и3 разсудихъ не пощадѣти пло1ти мое3z2. да не пакы въставлю1 брани на сz. да 
съгнѣтаема многымь трудҶмь смиритьсz. силѣ бо рече брате петре. в немощи подобнҶ 
съвръшитисz. не сҴu бо страсти нн7ѣшнzго2 времене. точнҶ бѫдущей славѣ хотzще и3 я3витиc 
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в насъ. бл7годарю3 же га7 я3ко спободилъ мz еc t мирскыz2 рабо6ты. и3 сътвориль мz еc слu3гѫ 
рабwұ свои5мь. бл7женымь симь чръноризцэмь. брата 

\Арк. 23\ 

жа3 моа2 да внимае3та собѣ. кwжdо бо свое3 времz п=оӤсеть. и3 довлѣе2ть и5ма моz3 власть. сиа2 же 
всz х7а ради w4ставихъ. и3 женu3 и3 дѣти дwмь и3 влаcть и3 братію5 другы и3 рабы и3 се4ла. и3 того2 
ради чаю2 жизни вѣчныz2. наслѣдникъ быти. w4бьнища< же б7а ради. да тwго приwбрящu. и3 
ты2 u3бо2 е3гdа врачюе3ши. не гнушати ли сz велишь брашень. мнѣ же uмрети за х7а приw4брѣтеніе 
еc. а4 е3же на сметіи5щи семь сэдѣти съ і3е3вҶмь сz творю3 црcтвuа2. а3ще ни е3динь кнzзъ се3го2 не 
створилъ прежdе мене. преdвҶжdаа2 да zвлюсz и3мъ. кто2 же ли поревнuе3тъ се5мu3. и3 да въслѣдӅе3ть 
мнѣ. прочее3 же внимаи2 себѣ и3 наu3чившимь тебе4. и3 е3гdа u3бо разболzшесz сіи2 бл7жныи2. и3 
видѣвше же е3го2. лѣчець приго2товлzшеть ѕелие3 на потребѫ врачеваніа. на кіи2жdо недугь кwгда2 
бѣа3ше. и3ли w4гненое3 жеженіе, и3ли теплота крuчиннаа2. и3 преже пришест+иz3 е3го2 здравь бываше 
кнz2зь. никако же дады и3 се4бе врачевати. и3 се4 многажdы сътьворисz. нѣкҶгда же томu3 
петро1ви разболzвшu3сz. посла к немu3 свzтоша. рече а3ще не піе3ши ѕелиz2 скоро и3сцѣлѣеши. 
а3ще ли мене преслuшае2шисz много2 и3маши поҵрадати, Ҷ4нь же хитрь сz творz и3 болезни3 
збыти хотz4. малҶ живота не погрѣши, раство1реніе вкuсивъ. мл7твою3 же ст7го и3сцѣлѣ. пакы4 
же семu разболѣвшu3сz. нарѣчи1е3 посылае3тъ к томu свzтоша. гл7z я3ко въ тратіи2 дн7ь 
и3сцѣлѣе3ши. а3ще не врачю2е3шисz. послu2шав же его2. сµ5риа3нинъ. въ г7 дн7ь и3сцэлэ по словесн 
бл7жнаго2. призвав же е3го2 ст7ыѶ гл7а е3мu. велz е3мu Ҷ4стрищисz. по трехъ бо2 

\Арк. 23 зв.\ 

мcцехъ рече tхожu3 свѣта се4го2. сеѶ же рече назнаменuz2 е3мu см7рть. сv4риа3нин же разѫмѣвъ 
хотzщаа3 емu3 быти. сіи3 же петръ паd преd но1гами е3го2. съ слезами гл7z. u3вы мнѣ, гн7е мои2. и3 
добродѣтелю2 мои2. и3 добродэтелю2 мои2. и3 драгыи2 мои2 животе. кто3 призритъ на странствіе 
мое2. и3 кто напитае3ть многѫю чаd требую3щихъ. и3 кто заступить o4бидимыхъ кто3 помилuе3ть 
нищихъ. не рѣх ли ти Ҷ4 княже900. Һставити и3маши плачь неu3тѣшимыи3 братома сі. не 
рѣх лѶ ти Ҷ4 кнzже не такҺ ли мz словҶмь бж7іимъ и3сцѣли. и3 силою5. я3ко же твое3ю мл7твою5. 
гдѣ5 нн7ѣ tходиши пастырю3 добрыи2. повѣжь мнѣ5 рабѫ свое3мu1 я3звu1 смертьнuю4. да аще азь 
тz2 не и3зврачю3ю5. да бѫдеть глава моz2 за главу твою5 и3 дш7а моz2 за дш7ѫ твою5. не молча 
tи3ди t мене. нѫ3 z3ви ми3 гн7е tкѫду ти такҶ1ваа2 вѣсть. даұ живҶҴ свои2 за тz5. а3ще 1 же 
и3звѣстилъ ти еc гь7 t (sic!) томь моли е3го2 да а3зъ u3мру за тz4. а3ще ли1 же Һставлzе3ши 

 

900 На берегах явно пізніше дописано іншою рукою: «Њхъ мнэ што помнэ: Коли нэ машъ свого2 прі мнэ». 
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мz3 то гда4 (sic!) сzду. и# плачю2сz свое3го2 лишеніа3. на смѣтии5щи ли семь. и3ли1 въ вратѣхъ 
сихъ и3деже пребывае3ши. что2 ли и3маұ наслѣдовати твое3го и3мѣніа2. самому ти нагѫ сѫшu. нҶ 
и tходzщu3 ти в сихъ и3сплатаныхъ рубища< полҶжень бѫдеши. даруи3 ми твою5 м7лҴву. я3ко 
же древле іліz. і е3лисеѶви милҶть. да разд>ажу глu3бинu3 сръдечнu3ю2. и3 прои2ду въ мѣста 
раи3скыа. крову дивьна домu3 бж7іа. вѣсть же и3 звѣрь по въсшествіи5 слн7ца. събратисz на 
лҶжихъ свои3хь. Да лzгѫть. и3 бо2 птица Ҷ4брѣте се5бѣ храминu. и3 горлица гнѣздо себѣ. 
и3дѣже полҶжить птен8ца своz2. ты3 же ѕ7 лҴѣ и3маши в мҶнастыри. и мѣста твое3го2 

\Арк. 24\ 

не Һпознахъ. бл7жныи2 же рече к немu3 добро еc u3повати на га7. нежели надѣz2тисz чл7ка. вѣҵь 
же гь7 какҶ1 препитати всю3 тваръ. могыи2 заступати. и3 спасати бѣдныz2. брата же моz2 не 
плачите мене, нѫ6 плачита се4бе и3 чадь свои3хъ. въра2чеваніа1 же и3 ж+ивҶтѣ не трѣбова<. мр7твіи2 
бо2 живҶта не и1мuҴ видѣти. ни4 врачеве могѫть въсҲрсити. и3сходz и3же с нимъ в пещеру. и3ско1па 
гробь се5бѣ. и3 рече сvѶриа3нинu. кто3 наю3 паче възлюбить гробь сеѶ. си4ріа3нинь же рече. вѣдаю2 а3ще 
кто3 хощеть. нѫ3 ты живи е3ще. а5 мене здѣ2 полҶжи. бл7жныи2 же рече бѫди тобѣ. я3коже 
хощеши. и3 такҶ Һстригьсz. пребыc плачасz дн7ь и3 нощь не престаа3 за г7 мц7и бл7жныи3 же 
uтѣшаz2 е3го2 гл7ше. брате петре хощеши ли да пои3му тz4 и3съ собою2. Ҷ4н же с плачемь рече к 
немu3. хощу да мене пu1стиши. и3 а3зъ за тz4 u1мру. ты5 же мҶ1ли за мz. и3 рече к немu3 
бл7жныи3 дръзаи3 чадо го3товь бu1ди. въ г7 тіи2 бо2 д7нь tи1деши къ гu7. по прореченію2 же ст7го. по 
тре< дне< причастивсz. бжcтвены< и3 живҶтворzщихъ таи1нъ бесм7ртны<. и3 възлегь на Ҷ4дрѣ 
Ҷ4прzтавсz. и1 простеръ нҶѕѣ предасть дш7у в руцѣ гв7и. бл7жныи3 же кнzзь сьвzтоша. 
потомь пребысть лҴѣ л7 не и3сходz и3з манастырz дондеже престависz въ вѣчныи2 живt901 и3 
въ дн7ь преставленіа2 е3го2. маӥҶ не веc граd w3брѣтеc на провҶженіе е3го2. и3 сеѶ u1вѣдэ братъ е3го2 
и3зzславь князь902. приславъ с мольбою3 и3 къ и3гѫменu гл7а. просz собѣ на блcвніе крcта. и3же u3 
парамандіи5 еg. и3 възглавница. и3 кладькы е3го2. на неи3 же кланzшесz903. и3гѫмень же даеть е3мu2. 
рекъ по вѣрѣ твоеи2 бѫ1ди тобѣ. се2и3 же пріимь чтcнw и3мzше. и3 вдасть и3гѫменu3 г7 гривны. 
зл7ата. да не тu1не въ 
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зметь знаменіе братьне семu3 же и3зzславу нѣкҶгда5 разбо2лѣвшuсz. и3 u3же+ нечаz3ніи2 t всѣхъ 
бывшz. и3 при смр7ти суща того2 видѣвши. присѣдzхu3 е3мu2 жена е3го2 и3 дѣти и3 вси боляре. 
сии же малҶ1 въсклw1нив8сz проси въды5 печерскаго2 кладzзz. и3 такw1 Ҷ1 немѣ. пославше же 
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взzша въды. и3 терше гробь ст7го феҶ4досиz2. дасть же и3гѫменъ и3 власzницу. свzтошинu3 
брата е3го2. да ҶблекuҴ е3го2 в ню3. и3 преже даи2 же не вніи2де носzи1 вwду и3 власzницу ст7гҶ. и3 
а3біе прогл7а кнz2зь. и3зыдите скwро1 преd граd на стрѣтеніе прdпbбныма fеw4досію3 и3 никwлѣ. въшеdшu2 
же посланнwмu3. с водою3 и3 съ власzницею3 и3 възопи кнzзь никwла святоша. и3 давше е3мu2 
пити. и3 wблекw1ша е3го2 въ власzницу. и3 а3біе и3 здравъ быc. и3 вси прославиша бг7а и3 u3го2дникы 
е3го2. тu2 же власzницу взимаше на сz. е3гда4 ра€болzшесz. и3 такw здравъ бываше. сам же къ 
братu и5хати хотzше. но u3дежань бывъ t тогда2 сѫщи< е3пcпъ2.904 въ всzкu3ю5 же рать сію5 
власzницю2 на събѣ и3мzше. и3 такw1 безъ вреда пребывавше. съгрѣшившu3 же емu нѣкwгда5 
не смѣ взzти сz2 на се4бе2. и3 такҶ1 u3биен бысть в рати905. и3 заповѣда в тои2 де положитисz. 
многа же и3на и3справленіа е3го2. и3же и3 донн7ѣ свѣдаю3тъ тu1 сѫщии2 чрънҶризци w4 блаженѣмь 
кнz2ѕи ст7оши. 

Патерик Йосифа Тризни906 

Житїе прпdбнаго tцA нaшего Ник0лы с™оши кн7ѕz черни1го+ского. 
дв7двіча. с™ославича сн7а Kрослaва вели1кого влади1меровича. ћко бhти 

є3мY пя1тому t Влади1ми1ра вели1каго.907 
eі бл9енны8. и3 бlговэрны8 кнz€ свzтошA и4менемъ Николае. сн7ъ дв7довъ. внyкъ свzтослaвль. 
помыcли Ӆ3бо прeлесть житиz сего2 сӅеҴнаго2. и3 kко всz и3же и3здэ ми1мотекyтъ и3 
мимох0дzтъ. будущаz же бlгаz непроходи1ма вэчна сyть. и3 цRство нбcное бесконечно. 
є3же Ӆ3гот0ва бGъ лю1бzщимъ є3го; њстави кнzжeние чеcть и3 славу. и3 влaсть ї всS та 
нивочт0 же вмэни1въ. И# пришеd в печeрскиі мнcтрь и3 быcть мни<. В_ лэто ¤ЅХ&ДI&. 

февруaриz ЗI&908 . Еже вси свэдають ту сyщиі чернори€цы добродэтелное єго житие и 
послушaние. пребысть же убо в повaрни. Г& лэта раб0таz на брaтию. и свои1ма рукама дрова 
сэкaше на потребу с0чиву909. многажды же и съ брeга на своею рaму ношaше дрова и3 єдвA 
остaвиста брата єg Изzслaвъ и Владимиръ910 t таковaго дёла. Сей же истинныи послyщникъ 
съ молб0ю испроси2, да єдино лэто єщE в повaрни пораб0таеҴ на брґтию.3911 и тaко си1й zко 

 

904 Див. Коментар 90. 
905 Див. Коментар 91. 
906 Публікується за: РГБ, ф  304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
907 Див. Коментар 82. 
908 Див. Коментар 83. 
909 Див. Коментар 84. 
910 Спершу написано «Владимеръ», потім переправлено. 

911 Див. Коментар 85. 
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искyсенъ и съве>шeнъ во всемъ. и по сeмъ пристaвиша єго2 ко вратоұ мнcтырz, и ту пребысть Г& 
лэта, не tходz никам•оӤ, 

\Арк. 259 зв.\ 

ра€вэ цRкви. и tтyду убо повелэно быcть ємY служити на трапеѕэ. и тако игуменовою волею 
i всеz братиі, принуженъ же быcть кeлию себэ имэти, ю4же сотвори2, ћже и дон7нэ єcть зовома 
свzтоша. и о3 граdе єго же свои1ма рукaма насади2. гlю же о неұ и се, zко всz лэта чернeчества 
єго не видэ єго николи1 же никт0 пра€дна, но всегдA имzше рукодэлие в руках свои<. и симъ 
довӥони быти одeжи єго2 t таковаго рукодэлиz. во устэхъ же всегда имzше мlтву Исcовu 
бе€престaни. ГDи И©е Хтcе сн7е б9иі помилӅ8 мz; не вкуси1 же иного ничт0 ж, токмо t мнcтрскиz 
ћди питашеc, аще и много имsше. но та всz на потрeбу стрaшным (sic!) и ни1щим подавaше 
и на цRк0вное строeние. сут же и кн7ги єго2 многиz до нн7э912. имёz же бл9енны8 кнz€ 
свzтоша, єще во кнzжeниі сhі лэчца хи1тра вельми2, и4менемъ петра родомъ с>иѶанина, иже 
прии4де с ни1мъ в мнcтрь. видэв же сего петрь в0лную нищетY в пова>ницы же и у враҴ присэдsща. 
лиши1всz єго и живsше в8 ки1евэ врачуа многи. прихождaше же часто ко бlженному. видz 
сего во мн0ѕэ злострадaниі і бе€мэрнемъ пощeниі увэщавaше єго2 гlz. кн•zӤ 

\Арк. 260\ 

дост0иҴ ти смотри1ти о своемъ здрaвиі да не тaко погубиши плоҴ свою. мн0гимъ труд0мъ и 
во€де>жaниемъ. иже иногдA и€немогшу ти. не мощи и1мати понести2 наложeннаго ти z>ма єг0 же 
єси и€волиӥ бGа рdаѶ. не х0щеҴ бо бGъ чре€силу поста. или трудA. но т0чию с®ца чтcа и сокрушeнна. 
нижE nбыҲлъ єси тое нyжды ю• твори1ши работаz. ћко нужныѶ раӣ.913 но и бlгочести1ваz твоz 
брaтиz. изzслaвъ и влaдиме>. вели1ку Ӆ3кори€ну имэета себэ ніщетою твоею. тако t таковhz 
славы и чести во послёднее уб0жеcтво прии4де. є4же уморzт8 тэло свое и дaтисz в недgу 
неподобныz пи1щи. дивлю1сz утробнеи ти влаѕэ, и3же иногдA отsгченъ бhвши t слaдкиz 
пи1щи. нн7э же убо суровое зелие. и сухыі хлѣӣ приeмлюще те>питъ. блюди2 да не когда недyгъ 
всю1ду собравсz и3 не могyщити крэпости скоро животA гонзнеши. и3 мнэ же не могущу ти 
помощи2, и остaвиши пла? неутёшимъ братома свои4ма. се бо и3ногда и3 болsре иногдA служившиі 
тебэ мнsщесz вели1циі быти. и славниі тебE ради, нн7э же лишени твоеz люӣве желётвэ. 
д0мы велики сотворъше и сэдzҴ в ни< в мноѕэ уныниі914. Тh же не имаши где гlвы поdклонҴиѶ. 
на смэти1щи семъ сэдz. и мнzҴ тz zко и€мэни1вшаc. киі убо  

 

912 Див. Коментар 86. 
913 Див. Коментар 87. 
914 Спочатку було написано: «унынhніи», потім зайві літери затерто. 
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\Арк. 26  зв.\ 

кнz€се сътвори ли бlженны8 оц7ь твой дв7дъ. или2 дdэ тво8 с™осла+. или кто въ болsре< сE сотвори2 
или сего пҴӅѶ во•делэ ра€вэ ва>лаaма игумена бывшаго здэ. и аще менE преслyшаешиc пре•де суда 
сdу приімеши. сe же и мн0гажды гlаша є3мY. џвогда в пова>ни с нимъ сэдz. иноgда же у враҴ. 
научeнъ бhвъ братама єго2. и tвэща бlженны8 брате пеҴре многажды смотрэхъ. и ра€суди1хъ не 
пощадэти пл0ти моеz да не пaкы воставлю брaни на сS. да согнэтаема мн0гым трудомъ. 
смири1тсz. силъ бо рече брaте пеҴре в немощи подобно съве>шитиc не сӅ7 бо стrти нн7эшнzg врeмени. 
точны бyдущеи слaвэ хотsще8 zвитиc в наc. бlгодарю же гDа. zко спободиӥ мz єтcь t ми>скиz 
работы и сотвориӥ мz єcть слугY раб0мъ своимъ. бlженныұ симъ чернори€цемъ. брата• моz да 
внимаета себэ кождо бо своE бремz понесеҴ. и довлѣеҴ има моz власть. сиz же всz хаc ради 
oстґви< жену и дэти домъ i влaсть и братию и други рабы и села. и тоg рaди чаю жи€ны 
вэчныz насLэникъ бҴыѶ. Oбьнища< же БGа рaди. да того2 приоӣрљщу. и ты убо єгда вручaеши 
(sic!) не гнушатилиc вели1ши брaшенъ. мнэ же умрҴеѶ ѕа хаc. приоӣрэтение єcть. а€же на мcэтищи 
семъ сидэти со И$ов0мъ сz твору цrтвуz аще ни єди= кнz€ не соҴвориӥ прeже мене преdво•даи да 
zвлюсz и1мъ. кто же ли поревнӅеҴ сему и да вослэдӅеҴ 

\Арк. 261\ 

сему и мнэ. прочее же внима8 себэ и научи+шиұ тебе. и єгда ра€болzшеc сиі бlженны8 и видэвше 
єго2 лэчeцъ приготовлzеҴ ѕeлие на потреӣнаz врачевaниz. на ки1ждо недgу когдA бэzаше. или 
џгненое ж8жeніе. или теплотA кручи1ннаz. и прeжде пришествиz єго2 здра+ бывaше кнz€. никaко 
же дадыи себE врачевaти. и се мн0гажды сотвориc. нэкогда же томY петр0ви ра€болёвшусz. 
посла к нему с™оша речE. аще не пиeши ѕeлиz скоро исцелёеши аще ли мене преслушаешиc. много 
и4маши915 пострадҴаѶ. o= же хи3тръ сz творS и болэѕни го=ѕнҴӅѶ хотz, мaло животA не погрэши2. 
растворeниz вкуси1въ. мlтвою• с™аго исцэлэ. паки же семY ра€болэвшcу. нарэчие посылаеҴ к тому 
с™ыи гlz. zко во Г& дeнь исцэлэеши ѓще не врачюешиc. послуша+ше єго2 сириzни1нъ. и3 въ Г& де= 
исцэлэ по словеси бlжeннаго. при€вавь• єго с™ыи. при€вав же є3го2 свzтошA повелэ єму nстрищиc. 
по тре< бо мcце<. рече. tхождY свэта сего2. се же рече. на€нaменуz ємY сме>ть. сириsнин же не 
раѕум+э хотsщаго ємY бҴыѶ. Сеі же петръ паd преd ногами єго2 со слеѕaми гlz увы мнэ гDне 
м0и. доӣродэтелю мои. и драги1і мо8 животе. кто приѕриҴ на стра=ствие моеұ. и кто2 напитaеҴ 
многую чаd требующи<. и кто застyпиҴ t оби1димы< кто поми1лӅеҴ нищи<. не рэхъ ли њ кн•zӤ 
оставити имaши пла? неутэшимыѶ братома си2. 

 

915 В оригіналі спершу було написано: «и4машэ», потім переправлено. 
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\Арк. 261 зв.\ 

не р<э ли ти w кнsже. не тако ли мz словомъ б9иiұ исцэли и си1лою. zко же твоею мlтвою. 
гдэ нн7э tх0диши пастырю доӣрыѶ, повѣждь мнѣ рабµ своемµ, я€ву сме1ртную. Да а4ще а€не 
и€врачу1ю, да будеҴ глава моz ѕа главµ твою, и дш7а моя ѕа1 дш7у твою. не молча2 tиди2 t 
мене2, но zви1 ми гдcне, tкµду ти таковая вѣсть, да да1мъ живоҴ сво8 за тz2. а4ще же и€вѣстиӥ 
ти єcть Гдcь o3 то1мъ моли2 єго2 да а€ умрµ за тя2. а4ще ли же оста+лzеши мz, то гдѣ сz1дµ 
и пла1чюся своего лише1ния. На смети1щи ли семь, или во вратѣхъ си<, идѣже пребыва1еши. Что1 
ли и4мамь наслѣдовати твоего имэния самомµ1 ти нагµ сущµ, но и tходя1щу ти всэхъ 
исплатаныхъ рубища< положенъ бµдеши. Дарµи ми твою мл7твµ якоже дре2вле Илия ИЕлисеови 
млcть, да ра€дражµ глµбинµ срdчнµю, и пройдӅ2 в мѣста раіская кро1ва ди1вна домµ Бж7иz. Вѣсть• 
и звѣ1рь по во€шествиі сл7нца, собра1тися и на ло1жа< свои< лzгӅҴ. ибо пти1ца обрѣ1те себѣ хра1мину, 
и го>лица гн€ѣдо себѣ идѣже положи птенца своz2, ты же ѕ7 лѣҴ и4маши в мнcтри, и мѣста 
твоего не по€на2. Бл7жены8 же рече к нұеӧ доӣро єcть уповҴаѶ на Гдcа, нежели надѣzтися на чл7вка. 
вєсть же Гдcь ка1ко препита2 всю тва>, могиі ѕастµпати и сп7ти бѣнdыя. Бра1та же моz не 
пла3чита себе2 и чаd свои<. врачева1ни•zӤ в животѣ не тре1бова<. ме>твиі бо живота не и4мµҴ 

\Арк. 262\ 

видҴѣѶ ни вра1чеве мо1гӅҴ воскресҴиѶ. исходя же с нимъ в пещерµ ископа гроӣ себѣ, и рече сириzнинµ, 
кто наю паче во€любитъ гроӣ си1і. сириzнин же рече2 вѣдэ яко аще кто хо1щеҴ, но ты живи єще 
а мене здѣ положи. Бл7женныі же рече2 буди тебѣ яко• хощеши. И та1ко остригся пребыcть 
плачаc день и нощъ непрестаz за г7 мцcа. Бл7женныи же утѣшая его2 гл7ше. брате петре хо1щеше 
ли да поимµ1 тz с собою, o= же со пла1чемъ рече к нему, хощю да мене пустиши и а€ ѕа тz 
умрӅ2 ты1 же моли за мя и рече к немµ бл7женны8, де>ѕа8 чадо гото+ бµди до г7 бо день tидеши. 
И тако причасти+сz бж7ественны< животворя1щи< таи1нъ бе€сме>тны< і во€легъ на оdрэ и опря1тавсz, 
и просте> ноѕѣ предаcть дш7у в рµ1цэ гвcи916. Бл7женныи же кнz€ св7zтоша потомъ пребысть 
лэтъ л7 не и€ходz и€ мнcтрz дондеже преста1вися в вѣчныи живоҴ. и в де= преставлениz єго 
мало не веc обрѣтесz. и се увѣдавъ браҴ єго917 послаӥ с моӥбою ко игµ1менµ гл7z, просz2 себэ на 
бл7гословение крcта, иже у парама=диі єго2, и во€гла1вница и кладки єго2, на не8 же кла1нzшесz918. 
Игумен же даcть ємµ ре1къ, по вѣрэ твое1и бµди тебэ. Сеи же приє1мъ чтcно имz1ше. и д+асть 
игµменµ Г7 гривны зла1та, да не тµ1не во€метъ знамение бра1тне. Семµ1 же иѕяславµ нѣ1когда 
ра€болѣвшµся, и уже в неча1zниі t всѣхъ бывша, і при см7рти су1ща того ви1дѣвше 

 

916 Див. стор. 79. 
917 Див. Коментар 88. 
918 Див. Коментар 89. 
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\Арк. 262 зв.\ 

присѣдzхµ єму жена єго и дѣти, и вси болz1ре, сеі же мало во€клони1вся, прося воды2 печерскаго 
кладzѕя и тако oнемѣ2. посла1вше же і вѕяша воды oте>ше гроӣ ст7аго Феодо1сия. дастъ же 
игуменъ и власяни1цу святошину брата єго2, да облекӅҴ єго2 в ню2, пре1же да1же не вни1де нося1и. 
И прог7ла кн7ѕь. Иѕыиди1те ско1ро преd граd на с8рѣтение прdпныма Феодо1сию и Нико1лѣ. вшеdшу же 
посланномµ с водою и со власяни1цею, і воѕопи кнz€ Никола Никола святоша і вдаше ємµ 
пити, и облекоша єго и во власяни1цу і абие здравъ быcть, і вси прославиша бг7а и угоdники 
єго. Тµ же власяни1цу вѕима1ше на ся, и егда ра€боля1шеся, и тако ѕдра+ быва1ше. сам же ко 
брату ѣхати хотяше но удержанъ бывъ t тогда2 сущи< єпcкпъ919. во всяк•у рать сию власяницу 
на себѣ имэzше и та1ко бе€ вреда пребыва1ше. Согрѣши1вшу же єму нѣкогда не смѣ вѕяти 
еz на себе2 и тако убиенъ быcть в ра1ти920; и ѕаповѣда в то8 положи1ти ся. Многа же и4на 
исправлениz ина o3 том мужэ повѣдаюҴ иже и дон7нѣ свѣдяҴ ту сущиz чернори€цы, o 
бл7женнѣмъ кнѕэ святоши921. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.922 
Нi3кола Пова1ръ, сла1вы насыще1нъ, Свzтоша3: Кнz1зю Вра1тару, Нб7о Кнz1зи tверзоҶ1ша 

ЖИ3ТІ3Е ПРПБ: TЦА НА1ШЕГО НІ3КОЛЫ Свzтоши3, 
кнzзz Че3рнэговскогw923,924 

И3же быҵ Пова1ръ Пече1рскій три лѣ1та, Вра1таръ три лѣ1та: и3сцэлz1zже и3 Пррbчеству1z Петра2 
вра1ча сп7се2: с8 ни1мже см7рть свою2 и3змэни2 на живо1тъ. и3 посем три1десzт8 лѣ1тъ поdвиза1сz 

неисходz2 и3з8 Монастыра2. 

\Арк. 245\ 

рехо1дитъ o4бразъ мi1ра сегw2.925 Црcтво є3гw2 t z3зы1ка въ z3зы1къ прено1ситсz926. Прcто1лъ 
кнzзе1й мнw1гажdы низложи2 Гь7, и3 посади2 смире1нныz в8 нихъ мѣ1сто. Помы1сли сi1ю и3змѣ1ну 
o3блада1нія на земли2 мимотеку1щаg, Бл7же1нныѶ и3 Бл7говѣ1рныи Кнz€Нiко1ла Свzто1ша, сынъ 

Дв7да Свzтосла1вича Кн7зz Чернѣ1говскагw, вну1къ Свzтосла1ва Я4росла1вича, Кн7зz Кi1евскаго 

 

919 Див. Коментар 90. 
920 Див. Коментар 91. 
921 Далі пропуск для двох рядків тексту. 
922 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
923 На берегах: Мцcа w3кто+: ДІ7 днz. 
924 Див. Коментар 82. 
925 На берегах: а7 кo>: З7 (1Кор 15:49). 
926 На берегах: Сира<: І7 (Сір 10:8).
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и Чернѣ1говскаго927, w3снова1вшаg Ст7у1ю Бг7ом8созда1нную Пече1рскую Цр7ковъ. Разумѣ1 же до1брэ, 
я4кw на Нб7си2 то1чію, w3бразъ v2поста1си Бж7iz928, сло1во є3гw2 прcносу1щное, неми1мо и3деҴ: и3 та1мо 
Црcтво точію Црcтво вс<э в?э, и3 Влdчество въ всz1коұ рw1дэ и3 рw1дэ929, є4же u3готова2 Цр7ь 
Цр7є1мъ, и3 Гдcь Го1сподемъ, любz1щимъ є3гw2930. тѣ1м8же w3ста1ви сла1ву и3 бога1тство, честь и3 
власть Кн7же1ніz свое1гw зе1мнагw мимотеку1щагw, Црcтвіz ра1ди Нбcнагw вѣ1чнагw: (а4ки o4нъ 
дре1вле І3ндi1йскій Цр7евичъ І3wаса1фа1тъ) и3 прише1дъ в8 Пече1рскій Монасты1рь, w3блече1сz въ ст7ы1й 
И3ноческій o4бразъ931, сопроти1вныѶ всz1ко o4бразу мi1ра сегw2, преходzщему а4ки с=э в8 небы1тіе, 
соo4бразыѶ же єли1ко мо1щно, O4бразу Sпоста1си Бж7iz неи3змѣ1нному.  

\Арк. 245 зв.\ 

Та1же просіz2 жи1тіz свѣ1тлостію толи1ко, я4кw всѣ1мъ ви1дэти є3гw2 до1браz дѣ1ла, и3 просла1вити 
w3 не1мъ Бг7а ѕѣ1лw. Пре1жде же всѣ1хъ в8 Послуша1ніи преӅ3спэ: И3бw пе1рвэе работа1ше на бра1тію 
в пова1рни932, свои1ма рука1ма дрова2 сэкiѶ, и3 на сво1ею ра1му съ бре1га мно1гажdы z5 носz2, и3 и4на я4же 
на потре1бу варе1ніz нелѣ1ноҵно творz2933. По тру1дэх8 же дово1лных8, u3вѣ1давше w3 то1мъ бра1тіz 
є3гw2 І3зzсла1въ и3 Влади1мер8, є4два tста1виста и5 t тако1вагw дѣ1ла. Но сей и4стинный по1слушниҲ 
съ слеза1ми и3спроси2, да є3ще2 є3ди1но лѣ1то та1може на бра1тію поработа1ет3934. И3 та1ко потруди1сz 
в8 пова1рни три лѣ1та, съ всz1ким прилежа1ніем8 и3 бл7гоговѣ1ніем8. Посе1мъ а4ки и3ску1сен8 сый и3 
соверше1нъ въ всеұ, приста1вленъ бысть блюсти2 врат8 монасты1рски<935: и3дѣ1же та1кожdе пребы1сть три 
лѣ1та, не tходz2 ника1може развэ Цр7кви. Tту1дуже взzт8 бысть на тра1пезэ служи1ти936, 
и3 совершаше и3 сi1е я4кwже бэ лѣ1по, съ всѣ1хъ бл7говоле1ніем8. \ 

Та1кw u4бw сте1пени послуша1ніz бл7гочи1но проше1дъ, принужде1нъ быҵ совѣ1то ұ и3гу1мена и3 всеz2 
бра1тіи, в8 ке1ліи u3же2 безмол8ствоа1ти, и3 спcнію сво1ему в8 тишинҗ внима1ти. o4нъже послуша1ніе и3 
в8 тоұ сотвори1въ, насади2 рука1ма своима при ке1ліи свое1й вертогра1дъ. 

 

927 На берегах: сҴ: Нiко1ла свzто1шӢ кнz€ че>ни1говскі t вели1каго Владi1мiрӢ пzтыѶ быҵ. 
928 На берегах: є4вр: а7 (Євр 1:3:4). 
929 На берегах: Pал: рм7д (Пс 144:13). 
930 На берегах: АпоҲ: FІ7 (Одкр 19:16). 
931 На берегах: поcтрыжӤсz в8 лҴ: t со€: ѕх7дi. t ро•: ар7ѕ. фев>: зi7. Див. Коментар 83.
932 На берегах: пова> быc г7 лѣ1та. 
933 Див. Коментар 84. 
934 Див. Коментар 85. 
935 На берегах: врӢта> быҵ г7 лѣ1та. 
936 На берегах: трапе€ныи бысть. 
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\Арк. 246\ 

И3 по всz2 лѣ1та И3ночества свое1гw, нико1лиже ви1дэнъ бысть пра1зденъ937: но всегда2 в8 рука1хъ 
свои1хъ имэz1ше рукодѣ1ліе, въ u3стѣ1хъ же безпреста1ни мл7тву Іс7ову сi1ю: Гдcи І3с7 Хе7 Сн7е Бж7ій 
поми1луй мz. 

Невкуси1 же и4нагw ничто1же938, то1кмо ма1ло t w4бщіz пи1ща Монасты1рскіz на тра1пезэ. 

А4щели когда2 случи1сz є3мӅ2 и3мѣ1ти что и3 нево1лею939, а4ки Кн7зю t свои1хъ си: то а4біе всz 
раздаz1ше на потре1бу стра1ннымъ и3 ни1щимъ, и3 на Цр7ко1вное строеніе: я4кw бы1ти t тогw2 въ 
Цр7кви Кни1гамъ мнw1гимъ940. 

И3мэzше же сей Бл7же1нный Кнz1зь, є3ще2 w3блада1z Кн7женіемъ свои1мъ, вра1ча хи1тра ѕѣ1ло, 
и4менемъ Петра2, ро1домъ Сvріани1на, и4же и3 прійде с8 ни1мъ в8 Монасты1ръ. Ви1дэв8же сей врачъ 
Гдcи1на свое1гw во1лную нищету, w3ста1ви є3гw2, и3 живz1ше в8 Кi1евэ, врачу1z мнw1гихъ. Њба1че 
мнw1гажды прихожdаше къ Бл7же1нному: и3 видz2 тогw2 въ мнw1зэмъ злострада1ніи, и3 безмѣ1рноұ 
поще1ніи, служа1ща въ пова1рни, и3 u3 вра1т8 присэдzща: Ӆ3вѣщава1ше є3гw2 гл7z2:941 q Кнz1же 
досто1ит8ти смотрѣ1ти w3 здра1віи сво1емъ, да некогда2 и3стии1ши плоть свою2 мнw1гимъ тру1доұ и3 
воздержа1ніем8, и3 та1ко и3знемо1гшу ти и4ногда, неӅ3до1бъ 

\Арк. 246 зв.\ 

носи1мо будеҴ И3гw, є4же взz1ти на себе2 Ха7 ра1ди и3зво1лилъ є3си2. Нехо1щеть бw Бъ7 выөше си1лы 
по1ста и4ли тру1да, но точію срdца чcта и3 смире=на. Работа1еши Чернори1зцемъ а4ки ку1пленыѶ рабъ942, 
неw3бы1кл8 є3си2 таков•й ну1жdэ, ни1же досҴити Кнz1зю су1щу. Бл7горо1днаz же бра1тіа твоz2, І3зzсла1въ 
и3 Влады1меръ, вели1кою u3коризны ско1рбію содержи1мы су1ть w3 тво1ей нищетэ, я4ко t тако1выz 
сла1вы и3 че1сти въ послѣ1днее пришеӥ є3си2 u3божество: є4же Ӆ3морz1ти тѣ1ло свое, и3 в8да1тисz в8 
не1дугъ не подо1бныz ра1ди пи1ща. Дивлю1жесz и3 и3змэне1нной ти u3тро1бэ, я4же и4ногда t 
сла1дкихъ бра1шенъ и3знемага1ше, нн7э же суро1вое ѕе1ліе, и3 сухi1й хлэб8 пріемлющѶ терпи1тъ: Но 
блюди2, да некогда2 є3ди1ною tсю1ду не1дугъ събереҴсz, и3 ты2 неи3мыѶ крэпости, воскорэ живота2 
гонзне1ши, ни1же мнэ могу1щу ти помощи2: и3 та1ко w3ставиши плачъ неӅ3тэши1мъ бра1тіи твое1й. 
Се Болz1ре служи1вшіи тебэ, и4же вели1цы бы1ша и3 сла1вны тебе2 ра1ди, ны1нэ лише1ны сво1еz 
наде1жды жа1лэютъ по тебҗ, и3 въ мнw1зэ су1т8 Ӆ3ны1ніи: o3ба1че ты1же не и4маши где главы2 

 

937 На берегах: нико1лиже бэ пра€де=. 
938 На берегах: пища ст7го. 
939 На берегах: нестzжа1ніе є3гw2.
940 Див. Коментар 86. 
941 На берегах: петръ врач8 ра€врӢщашӤ ст7го. 
942 Див. Коментар 87.
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подклони1ти, смѣ1тищу то1чію присэдz2 o4всгdа в8 пова1рни o4вогда при вра1тэхъ. Кто t Кнz€ 
Рw1сски< 

\Арк. 247\ 

та1ко сътвори2 ? є3да2 Бл7же1нныѶ tц7ъ твоѶ Дв7дъ? и4ли прcнопа1мzтный дѣ1дъ Свzтосла1въ? но ни1же 
t Болz1ръ кто, пути бе€сла1внагw сегw2 жи1тіz вожделҗ, ра1звэ є3ди1нагw Варлаа1ма, И4гу1мена 
бы1вшаg здэ. Тѣ1м8же а4ще совѣ1та мое1гw непослуша1еши, пре1жде су1да см7рть прi1ймеши. Сi1z и3 
сице1ваz мнw1гажdы гл7ше Бл7же1нному врачъ, o4вогда в8 пова1рнэ с8 ни1мъ сэдz2, o4вогда же u3 
вра1тъ, наӅ3щенъ сый братома є3гw2. 

Бл7женный же tвэщава1ше є3мӅ2 глаголz2:943 Бра1те Пе1тре, до1брэ смотрѣ1хъ w3 здра1віи дш7а 
мое1z: и3 разсуди1хъ, z4кw нѣ1сть лѣ1по щадѣ1ти пло1ти, да непохот8ству1ет8 на дх7ъ, и да 
невоста1вит8 на1ма брани. Возdержа1ніем8 же томи1ма и3 тру1доұ, смири1тсz неи3знеможет8: но а4ще бы 
и3 и3знемогла2: сила моz2 въ не1мощи соверша1етсz, рече2 Апcтолу Гь7944. Недостойны [рече2] стра1сти 
нн7эшнzго вре1мени къ хотzщей сла1вэ я3ви1тисz в8 наc945. Хо1щеҴ же Бг7ъ срdца чи1ста и3 смире1нна, 
но безъ по1ста и3 тру1да, невозмо1жетъ си1цево бы1ти: зане2 по1стъ мт7и цэломdріz и2ли чcтоты: и3 
смири1сz въ тру1дэхъ срdце и4хъ, ре1чено бы1сть946. Блгdрю же Бг7а, яко свободи1лъ мz є4стъ t 
мi1рскіz работы2, и3 сотвори2 раба2 рабо1м8 своиұ, 

\Арк. 247 зв.\ 

Бл7же1нным8 си1мъ Чернори1зцемъ: и4бw та1кw Кн7зь сы1й, работа1ю Цр7є1ви Цр7емъ в8 o4бразэ тѣ1хъ. 
Бра1тіz же мои2 да внима1ютъ себҗ: ко1йждо бо свое2 бре1мz понесе1тъ947. довлѣ1етъ и4ма моz2 
вла1сть, ю4же тогw2 ради w3ста1вих8 въ кн7же1ніи зе1мномъ да наслэдствую въ Црcтвіи Нбcномъ: 
w3бнища1хъ бо Ха7 ради, да Ха7 приw3брz1щу948 . Ты1же в8нищетҗ мое1й, воздержа1ніемъ и3 
неподо1бными бра1шны, почто2 u3корzеши мz смр7тію ми претz2? и3 ты бо є3гда2 врачу1еши не1дугъ 
теле1сный, не повелэва1еши ли бо1лному воздержа1тисz, и3 нѣ1коихъ гнуша1тисz бра1шенъ:949 
мнѣ1же дш7евныz не1дуги врачева1ти си1це тре1бэ є4ст8. w3ба1че теле1снэ а4ще и3 u3мрӅ2, мнэ є4же 
Ӆ3мрѣ1тѶ Ха7 ради, приw3брэте1ніе є4ст8950. А4 є4же смэтищу присэдѣ1ти, что1 мz твори1ши ху1ждша 

 

943 На берегах: Бл7горӢзӅұныи tвѣҴ ст7го. 
944 На берегах: в7 Ко>. ВІ (2Кор 12:9). 

945 На берегах: Риұ: и7 (Рим  8:18).

946 На берегах: pалм, рѕ7 (Пс 106:12). 

947 На берегах: Галат, ѕ7. (Гал 6:4-5). 

948 На берегах: ФiлиӦ: г7 (Флп 3:8-11). 
949 На берегах: Поҵ врачева1ныю u3подоби2.
950 На берегах: филиӦ, а7 (Флп 1:21). 
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t Болz1ръ? се1бо съ І3wвомъ [и4же Цр7ъ бы1ти гл7етсz]951 црcтвова1ти ми є4ст8. А4ще де и3 ни є3ди= 
t Кн7зь Рwссійскихъ сего сотвори2 пре1же мене2, а4зъ послэду1z Цр7ви Нбcноу, преdводи1тел8 да 
я3влю1сz и4мъ, да поне2 tсе1лэ кто поревну1ет8 семӅ2, и3 вослэду1етъ мнҗ. Про1чее же внима1й себэ 
съ научи1вшими тебе2. 

Бы1ст8 же мнw1гажdы и се, я4кw є3гда2 разболz1шесz когdа се1й Бл7женыи Кн7зь, тружdаzсz 

\Арк. 248\ 

в8 работҗ послуша1ніz: тогда2 u3вѣ1дав8 Пе1тр8 вра1чъ, а4біе приуготовлz1ше є3му ѕе1ліе, врачева1ніz 
ради бы1вшагw не1дуга коего1жdw, и4ли o4гненнагw ж8же1ніz, и4ли во1днагw ко1егw вре1да: w3ба1че 
всегда2, прежdе прішествіz є3гw съ ѕеліем8952, Бж7iею по1мощію здра1в8 быва1ше Кн7зь, и3 никакоже 
даz1ше себе врачева1ти. 

Е4ди1ною же случи1сz само1му разболѣ1тисz тому вра1чу953, посла2 u4бw к8 не1му бл7же1нный, гл7z2: 
А4ще не пi1еши зе1ліz, ско1ро исцэлѣ1еши: а4ще ли мене2 непослу1шаеши, мно1гw и4маши пострада1ти. 
o4н8же хи1т8рсz творz, непослуша2: но растворе1ніz своz2 и3спи2, и3 а4біе хотz2 лиши1тисz бо1лэзни, 
ма1ло нелиши1сz животӢ. Пото1м8 же мл7твою ст7о1гw и3сцэлҗ. 

Па1ки въ и4но вре1мz разболѣ1сz то1йже вра1ч8954, Бл7же1нній же посла2 к8 немӅ2 w3бэща1ніе сi1цево: въ 
тре1тій дн7ь [рече] и3сцэлѣ1еши, а4ще не бу1деши врачева1ти себе2. Вра1чъ u4бw [наказа= сы1й 
преслуша1ніем8 пе1рвыұ] послуша2 бл7ж=наго, и по словесн2 є3гw2 въ тре1тій дн7ь и3сцэлҗ. 

Призва1же исцэлѣ1вшагw Бл7же1нный, [u3 враҴ тогда2 послуша1ніе свое2 скончева1а] и3 гл7а2 є3мӅ2955: 
Петре подоба1ет8 ти пострищи1сz въ И3нwческiѶ o4бразъ, и3 работа1ти Гдcеви, и3 є3гw2 Прчcтой 
Мт7ри в8 монастырҗ се1мъ, въ мѣ1сто мене2: 

\Арк. 248 зв.\ 

а4з8 бо потре1хъ Мцcехъ tидӅ2 t мi1ра сегw2. 

Пе1тр8 же врачъ сi1z слы1ша+ педе2 на но1гу є3гw2, и3 съ мнw1гими слеза1ми возопи2:956 Ўвы мнҗ 
Гдcи1не мо1й, бл7годѣ1телю мо1й, и3 дра1гій мо1й живо1те! кто при1зритъ на стра1н8ствіе мое2? кто 
препита1етъ си1рыхъ и3 u3бо1гих? кто засту1питъ w3биди1мыхъ? кто помилуетъ мнw1жество 

 

951 На берегах: Іwвъ в7 (Йв 2:11). 

952 На берегах: не даz1шє себе2 врачева1ти. 
953 На берегах: прbрче1ніе стгw w3 вра1чэ. 
954 На берегах: и3сӨэли вра1ча. 
955 На берегах: совэтова врӢчу поҵры1щисz, и3 и€вэстi єұ Ӆ2 свою2 с>меҴ.
956 На берегах: сэтованiӢ врачӢ w3 смӤртi ст7го. 
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требу1ющи< по1мощи? не рѣ1х8 ли ти q Кн7же, я4кw w3ста1вити и4маши бра1тіzмъ свои1мъ пла1чъ 
неутэши1мъ? Нерѣ1хъ ли ти q кн7же, пощади2 живота2 свое1гw, поне1же мнw1гимъ мо1жеши 
бы1ти на по1лзу, и въ тво1емъ животҗ мнwгихъ живоҴ. Не ты1ли исцэлиӥ мz є3си2 си1лою Бжiею, 
и3 твое1ю мл7твою, гдэ u4бо tходиши Па1стыру до1брый? гдҗ сам8 болѣ1еши и3сцэли1телю мо1й? 
повѣ1жdъ ми, рабӅ2 свое1му я4зву см7ртную, и3 а4ще а4зъ неуврачу1ю тz, да бу1дет8 глава2 моz2 за 
главӅ2 твою2, и3 дш7а моz2 за дш7у твою2. Не молча2 tи3ди2 t мене2, но я3ви1 ми Гдcи1не мой, 
tку1ду ти єҵ такова1z вѣ1сть, а4ще t чл7вкъ? а4зъ дамъ живоҴ сво1й за1 тz: а4ще же сам8 Гь7 
и3звэстиӥ ти є4стъ w3 се1мъ? мл7и є3гw2 да а4зъ за1 тz Ӆ3мрӅ2. А4ще бо w3ста1вишѶ мz, то где сz1ду 
и3 плачусz свое1гw лише1ніz ? на смѣ1тищи ли семъ въ вра1тех си1хъ, идэже пребываеши? но и3 здҗ 

\Арк. 249\ 

затворе1но бу1деҴ. Что1 ли и4мам8 наслэдова1ти t им имѣ1ніz твое1гw? само1му ти на1гу су1щу: сi1z 
ли и3сплатаныz ру1бища я4же на тебҗ? но и3 в8 тѣ1х8, tходz2 t мi1ра положе1нъ бу1дешѶ. дару1й ми 
поне2 твою2 мл7тву, я4коже дре1вле И3ліz2 Е4лисе1еви ми1лоҴ, да раздэлю2 глубинӅ2 ср7чную, и3 во1ды 
ди1вна да1же додо1му Бж7iz957, тамw а4може ты хо1щеши tити. Вѣ4сть бо и звѣ1ръ по 
возше1ствіи сл7нца собира1тисz и3 на ложа1хъ свои1хъ лещи2958, но а4зъ по твое1м8 возше1ствіи не 
вѣ1м8 ка1мw и3дӅ2? и4бw и3 пти1ца w3брэте2 себҗ храминӅ2 и Го1рлица гнэзdо себҗ959, и3дѣ1же поло1жит8 
пте1нца своz2; ты1 же шесть лѣ1тъ и4маши в8 монастырҗ, и3 мѣ1ста себэ не w3брѣ1лъ є3си2: где 
u4бw w3ста1виши мz? 

Бл7же1нный же Кн7зь960, воздви1гъ вра1ча пла1чущасz, рече к8 немӅ2: Не стужи2 Пе1тре, Бл7го є4ст8 
u3пова1ти на Га7 нежели u3пова1ти на кн7зz. Вэсть Гд7ь какw сохрани1ти всю тва1ръ, и4же самъ 
созда2, то1й попечеҴсz препита1ти а4лчущыz, заступа1ти бѣ1дныz, и3 сп7сти2 напаству1емыz: бу1деҴ 
же прибѣ1жище и3 тебэ. Бра1тіz же мои2 по пло1ти, да не пла1чутъ мене2, но себе2 да пла1чутъ и3 
дѣ1лъ свои1хъ, в ю3до1лэ плаче1внэ мi1ра сегw2: да во грzду1щоұ 
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бл7же1нствэ u3тѣ1шает8сz. А4з8же живота2 ради вре4меннагw нетребу1ю врачева1ніz, и4бw дре1вле 
вре1меннім8 всѣ1мъ uмро1х8: мр7твыи же [по є4стеству гл7ющи] живота2 не и1мутъ ви1дэти, ниже 
вра1чеве въскр7сz1тъ, я4коже Исаіz вопіє1тъ961. 

 

957 На берегах: pаӥ: ми7 (Пс 41:5). 

958 На берегах: pаӥ: рг7 (Пс 103:22). 

959 На берегах: pаӥ: пг7 (Пс 83:4). 

960 На берегах: tвѣ1тъ ст7го на сэтовӢніе вра1ча. 
961 На берегах: Іса1іа КЅ7 (Іс 26:14). 
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Сi1z ре1къ Бл7же1нный, и3де2 съ вра1чемъ ко Пеще1рэ962, и3 u3готова2 себҗ мѣ1сто на гро1бъ. Къ 
Вра1чу же рече2: Кто t насъ па1че лю1битъ мѣ1сто се? Вра1чъ же съ пла1чем8 tвэща2: Вѣ1мъ я4, w 
а4ще восхо1щеши, u3мо1лиши Гдcа да живе1ши ты є3ще2: мене1 же здҗ положи2. Бл7же1нный же рече2 
к8 не1му: буди тебҗ, я4коже хо1щеши, а4ще та1кw Гдcь восхо1щеҴ. въ є3ди1ноұ u4бw o4бразэ И3ноческом8 
да помл7имсz є3мӅ2. 

Тогда вра1чъ по совѣ1ту Бл7же1ннаg пострыже1сz въ И3нwческій o4браз8963, и3 пребы1ст8 три мцcы, 
дн7ь и3 но1щъ безпреста1ни сле1зы на мл7твэ пролива1z. Та1же бл7же1нный u3тэша1z є3гw2 рече: Брате 
Петре, хо1щеши ли да поймӅ2 тz с8 собою? Џнъ же съ плачем8 [я4коже и3 пре1жdе] tвеща2: ХощӅ2 
да мене2 пу1стиши за 1тz u3мрѣ1ти, ты1же здэ w3ста1ни и3 моли2 за1 мz964. Гл7а u4бw є3мӅ2 
Бл7же1нный: Дерзай бра1те, и3 гото1в8 буди, въ тре1тій бw дн7ь u3же2 по жела1нію твое1му, tи1деши 
t жи1тіz сегw2. 

\Арк. 250\ 

И3 та1кw Петръ причасти1в8сz Бжcтве1нных8 и Животворz1щихъ Хрcто1выхъ Та1инъ 965 , 
Приспѣ1вшу времени прорече1нному возлеже2 на o4дрэ, и3 преда1сть дх7ъ свой в8 руцэ Гдcеви. 

По см7рти же вра1ча, Бл7же1нный Кнz1зь Свzтw1ша подвиза1сz три1десzтъ лѣ1тъ966 неи3сходz2 
и3з8 Монастыра2: и3 соверше1ннэ ст7о по и4мени жи1тіе стzжа1въ, преста1висz на вѣ1чный живоҴ, къ 
всѣ1хъ ст7ы1х8 ст7ѣ1йшему, Кн7зю смире1ніz I3сӅ7. 

В8 дн7ь же преставле1ніz сегw2 ст7а1гw Кн7зz, ма1ло не весъ гра1дъ Кi1ев8 сотече1сz, послѣ1днее 
цэлова1ніе воздая2, и3 w3 мл7тву є3гw2 просz2 съ мнw1гими слеза1ми. 

Найпа1че же Братіz Бл7же1ннагw, Ізzсла1въ и3 Влады1меръ, u3вѣ1давше w3 см7рти є3гw2, пла1каша 
по не1мъ неи3сповэди1мым рыда1ніемъ. T ни1х8 же Ізzсла1въ967, присла2 съ мо1лбою къ И3гу1мену, 
просz2 да да1стъ є3мӅ2 на блcве1ніе же и3 u3тэше1ніе, Крcтъ u3мершагw, во€гла1вницу и3 кла1дку, на 
не1й же колэнопреклоне1ніz творz1ше. И3гу1менъ же даде2 є3мӅ2, рекъ: По вѣ1рэ твое1й бу1ди тебҗ, 
на не1же вожdелѣ1еши по1мощи t ни<. o4нъ же пріемъ, в8 чcти вели1кой и3мz1ше то: и3 присла2 на 
монасты1ръ мно1го зла1та, да не ту1не прійметъ знаменіе Бра1тне. 

 

962 На берегах: и€мэни2 съ врӢчеұ мcрть свою2 на живо1тъ. 
963 На берегах: по совэту єg поҵры•есz вра? и3 плӢкаc г7 мц7и.
964 На берегах: прbречӤ врӢчӅ де= см7ртi. 
965 На берегах: Пет> вра? u3мре за свzтошӅ. 
966 На берегах: свzтоша по не1мъ в8 Л7 лѣ1то преста1висz. 
967 На берегах: ко1е наслэдіе посем8 Кнz1зэ брату єg Ізzcла1ву. 
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\Арк. 250 зв.\ 

Сей І3зzсла1въ нѣ1когда лю1тэ разболѣ1всz, и3 Ӆ3же в8 нечаz1ніи живота2 бэ: є3гw1же ви1дэвше 
при см7рти су1ща, присэдz1ху є3мӅ2, жена2 є3гw2 и3 дѣ1ти, и вси болz1ре. o4нъ же по нѣ1коемъ 
вре1мени, ма1ло нэчто возбну1въ, восклони1сz и3 проси2 пити воды2 t кла1дzзz Пече1рскагw. сіz 
же реҲ, а4біе w4немҗ, и3 к томӅ2 про1чее ничто1же можа1ше прогл7ати. Посла1вше u4бw в8 Пече1рскiѶ 
Монасты>, взz1ша та1мw воды2, є3и1же w3мыша Грoӣ Прпdбнагw Fеoдwсіz: Да1ст8 же И3гу1мен8 
и3 власzни1цу Прпdбнагw Свzто1ши, да w3блекӅҴ бра1та є3гw2 вню2. Тогда2 пре1жде да1же не прійде 
посла=ныѶ носzѶ во1ду и3 власzни1цу, прогл7а Кн7зь І3зzсла1въ968: и3зыидѣ1те [рече2] скоро преd градъ 
въ стрэте1ніе Прdпбнымъ Fеoдwсію и3 Нико1лэ. та1же посла1нному с8 водо1ю и3 власzни1цею 
вше1дшу, па1ки возопи2 Кнz€: Никола Нiкола Свzто1ша. Да1ша u4бw є3мӅ2 пи1ти ту во1ду, и3 
w3блекw1ша є3гw2 въ власzни1цу, o4нъ же а4біе здра+ бысть: и3 вси просла1виша Ба7 и3 Ӆ3го1дникwвъ 
є3гw2. 

Tто1лэ u4бw Ізzсла1въ всегда2 взима1ше на сz ту власzни1цу, є3гда2 разболzшесz когда2, и3 
а4біе здравъ быва1ше. К8 си1мъже и3 всz1кой бра1ни969, ту1южdе власzни1цу на себҗ и3мэz1ше, и3 та1ко 
бе€ вре1да пребыва1ше. 

\Арк. 251\ 

Нѣ1когда же согрэши1въ, не дерзнӅ2 взz1ти є3z2 на себе, и3 тогд2а u3біенъ бысть на бра1ни: o3ба1че 
пре1жде заповэда2, положи1ти себе2 вней, надэz1сz да поне2 t вѣ1чныхъ и3сцэлэетъ бо1лэзней и3 
я4звъ, вре1менныхъ же и3 вѣ1чныхъ, бл7года1тію Кн7зz смире1ніz ку1пно же и3 Цр7z2 сла1вы, Га7 Ба7 
и3 Сп7са нш7егw Іс7а Ха7, є3му1 же сла1ва съ Бг7омъ Tц7є1мъ и3 Ст7ы1мъ Дх7ом8, нн7э и3 прcнw и3 
въ вѣ1ки вэкw1мъ, А4ми1нь. 

Житіє прп. Еразма 

Основна редакція Патерика970 
И се ти скажю подобно твоему тщанию Еразмъ-

черноризци 

ысть черноризець именем Еразмъ, имѣя богатство много, и все, еже имѣ, 
на церковную потребу истроши, иконы многы окова, яже и донынѣ суть у 
вас над олтарем. И сий, обнищавъ велми и небрегом бысть никым, в 
нечаяние себе ввергъ, яко не имѣти ему мзды истощенаго дѣля ему 
богатства, еже въ церковь, яко не въ милостыню сотвори. Сия диавол 

 

968 На берегах: вода2 t грo1ба сҴ: Fеoдо1сіа и3 влӢсzнѶцӢ ст7ошѶ иcцэлӤ кн7зz ІзzслӢва. 
969 На берегах: влӢсzнѶца ст7ошt бэ Ізzсла1ву в8 мѣ1сто бро1ни.
970 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999). 

Б 



 

 

271 
 

вложшу ему въ сердце, нача неродом жити, во всяком небрежении и бесчинно 
дьни своа препроводи. И разболѣвся велми, наконецъ пребысть нѣм и не зря 
8 дний, и мало дыханиа в персѣх имый. Въ 8 же день придоша к нему вся 
братиа, и, видяше страшное его издыхание, чюдящеся, глаголаху: «Горе, горе, 
души брата сего! Яко в лѣности и во всяком гресѣ пожить, и нынѣ нѣчто видит, 
и мятется, не могущи изити». Сий же Еразмъ, яко не болѣ, въста, и сѣде, и рече 
имъ: «Братие, послушайте, воистинну тако есть. Якоже свѣдаете, яко грѣшник 
аз есмь и не покаахся и доныня. И се днесь явиста ми ся святаа Антоний и 
Феодосий, глаголюща ми971: «Молиховѣся къ Богу, и дарова тебѣ Господь время 
покаанию». И се видѣх святую Богородицю, имущу на руку сына своего, 
Христа, Бога нашего. И глагола ми: «Еразме, понеже ты украси церковь мою и 
иконами возвеличи, и аз тя прославлю во царствѣ сына моего, убогыя бо всегда 
имате с собою». Но, встав, покайся и приими си аггельскый образ, и въ день 
пойму тя чиста к собѣ, возлюблешаго благолѣпие дому моего». И си рече 
братии, и нача исповѣдати грѣхы своа, елико сотвори, пред всѣми нестыдно, 
радуяся о Господѣ. Ти тако встав, иде сам въ церковь, и пострижен бысть въ 
скиму, въ 3-й день ко Господу отъиде в добрѣ исповѣдании. Се слышав от тѣх 
свидѣтель святых и самовидец, блаженых старец. Да се вѣдый, брате, слышав, 
не мни, яко всуе истрошив, еже имѣ, яко все пред Богомъ истощеное есть и до 
мѣдници. 
Чай от Господа милости за труд твоего дѣла. Двои двери доспѣлъ еси той 
святой великой церкви Богородичинѣ, и та отверзет ти двери милости своеа, 
о таковых бо всегда о той церкви иерѣи вопиют: «Освяти любящаа благолѣпие 
дому твоего, тыя въпрослави божественою твоею силою!» 972  Помяни оного 
патрекѣа, иже крестъ скова от злата чиста; ему же возревнова юноша, мало 
своего злата приложив, наслѣдник бысть всему стяжанию его973. Ты же, аще 
изнуриши сущее на славу Божию и его Матере, не погубиши мзды своеа; но 
рци съ Давидом: «Приложу на всяку похвалу твою»974, — да и к тебѣ речет: 
«Прославляющаа мя прославлю»975. Понеже сам ми еси реклъ: «Уне ми есть, 
еже имѣю, то все на церковную потребу истрошу, да не напрасно ратью , или 
татьми, или огнем взято будет». Похвалих добраго волениа твоего. 
«Обѣщайтеся, — рече, — и воздадите»976. Уне бо есть не обѣщатися, нежели, 
обѣщався, не въздати. Аще ли что такоему случится, егда ли ратию, ли татми 
окрадену быти, никакоже не хули, ни смутися, но благохвали о сем со Иевом: 
«Господь дал, Господь взял»977. Тому слава с Отцом. 

 

971 Див. Коментар 94. 
972 Див. Коментар 95. 
973 Див. Коментар 96. 
974 Пс 70:14. 
975 1Цар 2:30:31. 
976 Пс 75:12. 
977 Йв 1:21. 
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Арсеніївська редакція Патерика978 

o Еразмэ черноризцэ 
ыc черноризець нэкто. іменеұ Е3размъ. імэа3 ба7тьство мнbго, и все є3же и3мѣ. на потребу црк7вную3 
истрощи. и3 и3ко 

\Арк. 93  зв.\ 

ны многы окова . си же w3бнищавъ велми. неб рего ұ бы c . в нечая 3ньє 2 же себе ввергъ 
яко не імѣти єму мзdы и 3 ст bщен 8наго дѣлz ба 7тьства є 3же въ црк 7овь . я 3ко не 
мл cтню сътворивъ. си діа 3волу вложьшю въ ср dце є 3му. нача нерод + и b жити во 
всяко ұ  небреженіи 3 . и 3  бещинно дн 7и своz 3 препроводи . и 3  разболэвсz велми. 
наконецъ пребы c нѣмъ. и не ѕрz и 7 дніи 3 . и 3  мало дыханіа 3 в перс <э и 3мыи 3 . Въ 
и 7 , и • д 7нь пріи 3доша к нему бра Ҵя . и 3 видzще того страшноє 3 и 3здыханіє  чюдzще c  
гл 7аху. горе горе дш7и бр Ҵа Ӣ с е го. я 3ко в лэности и 3  во всzко ұ  небреженіи 3  пожи Ҵ .  и 
н 7нэ что си види Ҵ и 3 мzтеть c не могущи изити. се • Еразмъ я 3ко не болэвъ 
въста и седэ. і ре ? и ұ  бра Ҵая послушайте. въи стину тако є 3 сть . якоже свѣдає 3те . 
яко грэшникъ 

\Арк. 94\  

 а 3з є 3 смь . и 3 не п Ҳ о Ӣяхсz и дон 7нэ и 3 се дн cь я 3виста ми сz. а 3нтоніи 3 и fе dw b с іи 3  
гл 7ща 979. молиховэсz къ бг 7у. и дарова тобэ гь 7 времz покая 3нию. и 3 се вид <э 
пр cтую г cжю бц 7ю. имэющи на рукы сн 7а своє 3 го и ба 7 нашего. и 3 вси ст 7 іи с нею 3 и 3 
гл 7а Е 3разме понеже ты u 3кра си црк 7вь мою и 3конами . и 3 възвеличи. аз тz 
прославлю въ цртc віи сн 7а моє 3го. uбг 7ыя 3 бо всегда и 3мате съ собою. но въставъ 
покаи 3 сz. и пріими а 3 гг 7ль скыи 3 o 3б раѕъ. и въ Г7 и дн 7ь пои 3му тz чтcа к собэ. 
възлюбльшаго бл 7голэпіє 3 дому моє g . и 3 си р екъ бра Ҵи . нача и 3 сповэдати грэхы 
своа 3 є 3лико сътвори. пре d в сэми нестыдно ра d µясz г 7и . ти тако въставъ. и 3де са ұ  
в цр 7 квь . и постриженъ бы c  в скиму. въ Г7 и 3 дн 7ь к бг 7у tиде в добрэ исповэда  

\Арк. 9 зв.\ 

ніи 3 . се слыша < w 4 т <э ст 7ых свидэтель . и самовидець т<э бл 7жны < старець .  

 

978  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
979 Див. Коментар 94. 
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Касіянівська перша редакція Патерика980 

Њ5 Ер€а1мэ, и4же и3строши2 и3мэніе2 свое2 къ ст7ыұ и4ко6наұ. и3 т<э рdаѶ сп 7сеніе 
w3брэтӤ. 

\Арк. 220 зв.\ 

 се2 ти бра1те скажu2, подw3бно твое3мu2 тща1нію2.w3 е3размэ чернори1зцэ. бы1стъ чернори1зець 
и4менемъ е3ра1змъ. В тоұ пече1рскоұ монастырҗ. и3мѣ1z богатьство мно6го. и3 е4же все и4мэ на 
цр7ко6внuю потре1бu и3строz4ше. и3коны мно6гы w3кова2. и•же и3 дон7нэ сu1ть u1 ва1съ наd 
w3лтаремъ. и3 сіи3 w3бнища2 велми. и3 небрегоұ бcы1 ники1мъ же. І в нечаа1ніе себе2 вве1ргъ. Я1ко 
не и4мѣ1ти е3мu2 мъзды2. и3строзан8наго е3мu2 ра1ди бога1тства є4же въ цр7ковь. Я1ко не въ 

милcтню сътвори2. діа1волu вложи1вше е3мu2 въ срdце. начz2 нераче1ніе3мъ жи1ти въ всz1коұ небреже1ніи5. 
и3 бесчи1н8но дн7и 

\Арк. 221\ 

своz2 препроводи2. и3 разболэвъсz ѕэло6. и3 наконе1ць пребыc нѣ1мъ, и3 не зрz2 и3 и7 дн7іи. и3 мало 
дыха1ніе2 в8 персе< и3мы2. Въ w5смыи4 же дн7ь пріидо6шz к немu2 всz2 бра1тіа2. и3 видz1щи страшно4е 
и3здыха1ніе е3го6. чюдz1щисz гл7хu. Гw1ре гw1ре дш7и2 бра1та сего6. Я1ко в лѣ1ности и3 въ всzкоұ 
грэси2 пwжи1тъ. и3 нн7э нѣ1что ви1диҴ и4 мzте1тсz. не могы2 и3зы1ти. сіи4 же е3ра1змъ я4ко николи1 
же болѣ1въ. въста1въ сэдеи3 и ре? и1мъ. бра1тіа2 и3 w3ц7ы послу1ша и3 те въ и4стин8нu та1ко єc. Я1ко• 
вси2 вѣ1сте. я4ко грѣ1шниҲ є4смь, и1 не пока1z3жесz и33 донн7э. и3 се2 днcь z3ви1ста миc стаа3 а3нто6 

\Арк. 221 зв.\ 

ніи3 и3 феwdсbіи3. гл7ющи ми981, молиховэсz къ бг7u. и3 дарова тебэ гь7 времz покаа1нію2. и3 се2 вид<э 
ст7uю2 бц7ю, и3мu1щу на рукu2 сн7а своего6 ха7 б7а на1шего, і вси2 ст7іи5 с нею2. и3 гл7а ми е3ра1зме. Поне• 
ты1 u3краси2 цр7квь мою2. и3 и3конами възвели1чи. І а1зъ тz просла1влю въ црcтвіи5 сн7а мое#го6. uбw1гыя 
бо всегда2 и1мате с собою2. но въста1въ пока1и3сz, и3 пріи1ми а3гг7льскыи2 w4бра€. І въ г7 дн7ь поѶмu тz 
чcи1та к8 себэ. възлюби1вшаго бл7голѣ1піе до1му мое3го6. i3 сіа2 ре1къ бра1тіи5. и3 начz2 и3сповѣ1дати 
грэхы2 своz2, е3ли1ко сътвори2 преd всѣ1ми несты1дно раdуz3сz w3 ги7. и3 та1ко 

 

980  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
981 Див. Коментар 94. 
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\Арк. 222\ 

въставъ и3де въ цр7квь. и3 постриже1нъ бcы1 въ схи1мu. и3 г7 дн7ь къ гu tи4де въ до6брэ и3сповэданіи5. 
Се2 слы1шахъ t тѣ1хъ свэдетель ст7ы1хъ. и3 самови1дец бл7же1н8ны< ста1рьцевъ да се2 вэдыи2 бра1те. 
не мни6 всu1е и3строши+ є4же и3мѣ2. Я4ко все2 преd бг7омъ и€чтено2 єc и3 до мdѣ1ницы. чz1и3 и3 t бг7а 
млcти и трuда2 ра1ди твое3го6. двои5 дверэ доспѣ1лъ е3си, то1и ст7ѣ1и вели1цэи цр7кви ст7ыа бц7а 
пече1рьскіа2. и3 та1ко tве1рзеҴ ти двери2 млcти твоеz. и3бо іерэи5 вӦію1тъ. w3 таковы< всегда2 в то6и3 
цр7кви. ги7 w3ст7и любzщи< бл7голѣ1піе до1мu твое3го6. и3 ты1z просла1ви бжcтвеною2 твоею3 си1лою2982. 
Помzни• и3 w3ного2 патре 

\Арк. 222 зв.\ 

кіа2. и4же крcтъ повелэ скwва1ти t зла1та чтcа. є3мu• възревнова1въ ю4ноша. и3 ма1ло свое3го6 зла1та 
приложи1въ. І наслѣ1дникъ бcы1 всемu2 и3мэнію е3го983. ты• а4ще и3знuри1ши сu1щее2 на сла1вu бж7ію2, 
и3 пречcтои3 е3го6 мт7ри не погuби1ши мзdы2 своеz. нw6 рци2 съ дв7доұ приложu2 на всz1ку пwхвалу 
твою2984. да и3 к тебэ ре?ть гь, прославлz1ю3щаа3 мz прwсла1влю985. пwн•е самъ ми е3си ре1къ. u3немие• 
и3мэю то2 все2 на цр7ковнuю потре1бu и3строши2. да не напрасно ра1тію2, и3ли2 татми. и3ли w3гнемъ 
взz1то бu1деҴ. а4зъ• пwхвали< до1брое2 прwи3зволе1ніе2 твw2є 

\Арк. 223\ 

w3бэща1и3те бо сz рече2 и3 въздади1те986. u3не бо єc w3бэща1тисz. не•ли w3бэща1вшuсz не възда1ти. 
а4ще ли2 чтw3 тако1мu случи1тисz тогда2 ли2 ра1тію2, и3 татми2 w3кра1денu бы1ти. ника1ко• не похули, 
ни смuтиc. но6 бл7гохвали2 б7а w3 се1мъ. и3 съ іе3вомь рци. гь7 дастъ, гь7 взҴ987 томu2 слӢва въ вэкы 
вѣ1комъ, а3минь. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст988 

Њ Е3раз8мэ. гла+ є7. 
ыc черноризець нэкто. и3менемь є3раз8мъ. и3мэа2 бга7тество много. и3 все є3же и3мѣ на црк7вную3 
потребу и3склоци. и3 и3коны многы w3кова. и3 сіи w4бнищавъ вел8ми. небрегомъ бысть. в нечая3ніи2 
же себе въвер8гъ. яко не и3мэти є3му мьзды. и3стощенаго ради богатества. є2же въ црк7вь 

 

982 Див. Коментар 95. 
983 Див. Коментар 96. 
984 Пс 70:14. 
985 1Цар 2:30-31. 
986 Пс 75:12. 
987 Йов І:21. 
988 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
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я3ко не млcтыню2 створивъ. се діавулу вложше є3му въ срdце. нача неродомъ жити въ всzкомъ 
небреженіи3. и3 бещин8но дн7и своа3 препроводихъ. Зболэвсz велми. и3 наконецъ пребы нэмъ. и не 
зрz и7 дн7іи. и3 мало дыханіа3 в персэхъ и3мыи3. въ к7 и3же д7нь придоша к нему всz братьа2. и3 
видzще єго страшное3 и3здыханіе2. чю3дzщесz и3 гл7аху. горе горе дш7и брата сего. я3ко в лености 
и3 въ всzкомъ небреженіи3 поживъ. и3 нынэ что си видэть и3 мzтетсz. не могуще и3зити. се 
же є3размъ я3ко не болэвъ въста въсэде. и3 рече и3мъ братие3. послушаи3те вои3стину. тако є3сть 
я2коже свэдае3те. я3ко грэшникъ а3з8 є3смь. и3 не покаясz и донынэ. и3 се днcь я3виста ми сz. 
а3нтонэи3. глю7ща ми989 молиховэсz бг7у. и3 дарова тебэ гь7 времz покая3нію. и3 се видэхъ прcтую 
гcжю дв7у бц7ю2. и3мэющу на руку сн7а своє3го. и бг7а нашего. и3 всэ ст7іи с нею3. и3 гл7а є3разме. 
понеже ты u3краси цр7ьковь мою3 и3конами. възвеличю3 и3 а3з тz и3 прославлю3 въ цртcвіи сн7а мое3го. 
u3богыа3 бо всегда и3мате со собою3. но въставъ покаи3сz. и3 пріи3ми а3ггcльскыи3 w4бра€. и въ третіи3 
дн7ь пои3му тz к собэ чтcа. възлю3блеша 

\Арк. 116 зв.\ 

го бл7голэпоту дому твоего990. си рекъ братіи3. начатъ и3сповэдати грэхы своа2. є3лико створи 
преd всэми нестыдно. раdµя3сz w3 гэ. ти тако въставъ и3де въ цр7квь. и3 постриженъ бысть в 
скиму. и въ тратіи3 дн7ь къ б7у tиде. в добрэ и3сповэданіи3. се слышахъ t т<э бл7жныхъ 
старець. 

Патерик Йосифа Тризни991 

Њ5 Ера1змэ чернори1зцэ, и4же істроши2 імѣ1ніе сво2е ко сты1мъ 
ико1намъ, и# тэхъ ради спасе1ніе оӣрѣ1те. 

ыcть че>нори1зецъ именемъ єра1змъ, в томже печерскомъ мнcтри, имѣz богатства мно1га, 
і4 все єже имѣ на цр7ковную потребµ истроши2, и3 и3ко1ны многи o3кова, иже и донн7ѣ сӅҴ 
у ваc наd oлтаремъ. И си1й oбнища2 вельми, и небрегомъ ники1м же в неча1zние себе вве>гъ, 
яко не имѣти єму мѕды истрошеннаго ради емµ бога1тства, єже въ цр7ковь, яко не в 
млcтню сотвори2. Сия дия1волу ему вложивщу въ срdце, нача нерадэниемъ жити, во 

всякомъ небреже1ниі, и бе€чинно дни своя препроводи2, ра€болѣвся ѕѣло и наконе1цъ пребыcть 
нѣмъ, и не р€z осмь д8ниі, и мало дыхание въ персѣхъ имый. во и7 же день приидоша к нему 
вся братия, і видzще страшное и€дыха1ниє его, чюдящесz гл7аху, го1ре го1ре дш7и бра1та сеg, яко 

 

989 Див. Коментар 94. 
990 На берегах переправлено на «моего». 
991 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 

Б 



 

 

276 
 

в лѣности і во всzкомъ грѣсѣ пожит, и нн7ѣ нѣчто видить и мяте1тся,не гұиbі иѕҴыѶ. Се8 же 
Ера1змъ, яко• николи1 же болѣвъ, воста+ и сѣде, и рече имъ. Бра1тия и оц7ы послµ1ша8те во 
истинну тако есть, яко же вси1 вы вѣсте ако грѣшникъ есмь, и не покаяхся и дон7нѣ и се 
днеc яви1ста миc (sic!) ст7а1z, анто1ние и феодосие, гл7юще ми992; молихомася къ Бг7у, и да 

\Арк. 263 зв.\ 

рова2 тебѣ Гд7ь время покая1нию. И се видѣхъ ст7ую Бц7Ӆ имущу на рукµ сн7а своего2 хрcта Бг7а 
нш7его, і вси ст7иі с нею, и гл7а ми, ера€ме понеже ты украси цр7ковь мою, и ико1нами во€величи. И 
а€тz прославлю во црcтвиі сн7а моего, убогия бо всегда и4мате с собою. Но воставъ и покаясz 
и приими великиі анг7льскиі оӣра€, і во Г7 день поимµ тz чтcна к себѣ во€любльшаго бл7голѣпие 
дома моего. И# сия рекъ бра1тиі, нача исповѣдҴаѶ грѣхы своz ели1ко сотвори2, преd всѣми бе€сты1дно, 
ра1дуясz о4 Гдcѣ, и постри1же= бысть в схимµ, \ і4 въ Г7 день ко Гдcу tиде в добрѣ исповѣданиі. 
Се слы1шахъ t тѣхъ свидѣтель ст7ы<, и самовидецъ бл7женныхъ ста1рец993. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.994 
Еразмъ u3краше1й Цр7ковъ невозмо1глъ u3мрѣ1ти, до1ндеже пріz1ть вре1мz дш7у u3краси1ти. 

\Арк. 253 зв.\ 

Жи1тіє прпdбнаго tц7а на1ше3го Ера3зма995.И4же и3строши2 и3мѣ1ніе 
свое2 на u3краше1ніе Цр7кви, и3 w3 се1м8 раска1zвсz бе€ покаz1ніz не умре2, за 

мл7твами Прпdбныхъ Њц7ъ Анто1ніz и3 Fеwдо1сіz. 

\Арк. 254\ (sic!) 

эне1цъ премdрыхъ бога1тство и4хъ [Прито1чникъ гл7етъ]996. Но сi1е наѶпа1че, и4мже u3краша1ютъ 
Невѣ1сту Цр7z2 Нбcнагw Цр7ковъ Хв7у: с8 ни1мъ же w3бе1щници Црcтвіz Нбcнагw быва1ютъ. 

T сице1выхъ бҗ Прпdбный Tц7ъ на1шъ Е3ра1зм8 Чернори1зеӨ Пече>скій: се1й бw тогw2 ра1ди 
вэне1цъ црcтвія нбcнаго, t руки2 Вэнча1ющаго млcтію и3 щедрwта1ми получи2: я4кw и3мѣ1z 
богаҴство мно1го t бога1таго tчествіz свое1го, разсмотрҗ до1брэ, не лѣ1ть сiz И4ноку 

содержа1ти, и3 возлюби1въ бл7голэпіе до1му Гдcнz, всz2 я4же и3мэ, на Ӆ3краше1ніе црк7о+ное и3строши2, 

 

992 Див. Коментар 94. 
993 Далі пропуск на пів сторінки. 
994 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
995 На берегах: Мцcа февруа>: кд7 днz. 
996 На берегах: Притч: ДІ7 (Пр 14:24).
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и3 И4кwны мно1ги сре1бромъ и3 зла1тоұ в8 Цр7квэ Пече1рской w3кова2:997 на сi1zже взира1z Ӆ3краша1ше и3 
свою2 дш7у, а4ки Цр7квъ Бг7а жи1ва и3 o4бразъ того1жdе, не сре1бром8 и3 зла1том8 веществе1нныұ, но 
чcтото1ю и3 любо1вію, и3 всz1кими добродѣ1тели И3ноческагw за1кона, гл7z2 w3 бл7голэпіи свое1мъ съ 
Прbркоұ:998 Бл7гъ мнҗ за1конъ u4стъ твои1х8, па1че ты1сzщъ зла1та и3 сре1бра. 

СемӅ2 Прпdбному случи1сz и3скуше1ніе сицево2999: Е3гда2 w3бнища2 ѕѣ1ло, небрего1м8 бы1сть t вс<э. 
злохи1трый же пре1лестникъ діа1волъ, нача1т8 влага1ти є3мӅ2 въ срdце, я4кw неи4матъ мзды2 
никое1zже, истроше1ннагw ра1ди свое1гw 

\Арк. 254 зв.\ (sic!) 

бога1тства на u3краше1ніе Цр7кви: но лу1чше бҗ [рече] и3строши1ти тw2 въ млcтыню ни1щимъ.  

Њнъ же неразсуди1въ и3скуше1ніz, в8 нечаz1ніе себе2 въверже2, и3 нача2 въ нераде1ніи и3 всz1комъ 
небреже1ніи жити, безчи=но дни2 своz2 проводz21000. 

Но Бг7ъ ще1дрый и3 Првdный, помина1z прежdнzz Бл7женнаго Добродэтели, спасе2 є3гw2 t поги1бели 
o4бразомъ сицевы1мъ: 

Наведе2 на1нь бо1лэзнь лю1ту, въ не1й же бо4лныѶ на конецъ жи2тіz прише1дъ1001, лежа1ше нэм8 и3 
незрz1щъ сеdмъ днi1й, токмо ма1ло нѣ1что дыха1ніz и3мы1й. Въ w4смыѶ же дн7ь прійдо1ша к8 немӅ2 
всz2 Бра1тіz, и3 видz1ще тогw2 стра1шное и3здыха1ніе чужdахусz, и3 гл7аху: Го1ре го1ре дш7э Бра1та 
сегw2, я4кw в8 лѣ1ности и3 въ грэсе1хъ поживе, нн7э же нѣ1что ви1дит8 и3 мzт8етсz, немогущи t 
тѣ1ла и3зыйти21002. 

И3 се Бл7же1нный Ера1змъ а3ки нико1лиже болэ, а4біе воста1въ сэде2, и3 рече2 къ ни1мъ: tц7ы и3 
бра1тіz, вои4стинну та1ко є4сть я4кwже гл7ете, грэшенъ є4смъ и3 непокаzхъсz. Но се нн7э я3ви1ста 
ми сz Прпdбныи tц7ы2 нш7и А3нтw1ній и3 Fеwдо1сій, гл7ю1ще1003,1004 Мл7ихом8сz къ Гд7у w3 тебҗ, 
и дарова2 ти Гд7ь вре1мz покаzніz. Посеұ вид<э и3 Прcту1ю ГпcжӅ2 Бц7у а3ки на И4конэ, и3му1щую 
на рука1хъ Сн7а свое1гw Хрcта Бг7а 

 

997 На берегах: сҴ: Ера€м8 и3строшѶ бога1тство на Иконы. 
998 На берегах: pал, РНІ7 (Пс 118:72). 

999 На берегах: иcкуше1ніе сӤму Е3ра€: 
1000 На берегах: прелще= бэсоұ рака1zсz Ҷ3 ра€даноұ. 
1001 На берегах: болэ З7 днiѶ нечӅ+стве=.
1002 На берегах: я3вле1ніе видѣ2. 
1003 На берегах: сҴ анҴ fеоd покаzніе и3спросiста є3мӅ2. 
1004 Див. Коментар 94. 
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\Арк. 253\ (sic!) 

на1шегw, и3 снw1жество Ст7ы1хъ съ не1ю. и3 та гл7а ми: Е3ра€ме, поне1же ты u3краси2 Цр7ко+ мою2, и3 
во€вели1чи И4кwнами, и3 а4зъ тz Ӆ3крӢшу5 и3 возвели1чу сла1вою въ Црcтвіи Сн7а мое1гw1005: Ни1щіz 
бw и4мате съ собо1ю на всz1коұ мѣ1стэ, Цр7кви же мое1z не и4мате. Воста+ Ӆ3бо покаѶсz, и3 прійми2 
вели1кій А4гг7лскій o4бра€, в8 тре1тій же дн7ь поймӅ2 тz чcта къ себҗ, възлю1б8лшагw Бл7голѣ1піе 
До1му мое1гw. Сi1z всz2 и€гл7а1въ Бл7же1нный Е3ра1зм8 Бра1тіzұ, нача1 исповэда1ти грэхи2 своz2 преd 
всѣ1ми несты1дно. 

Та1же воста1въ и3де2 въ Цр7ковъ, и3 постриже= быcт в8 схи1му. Въ тре1тій же дн7ь ра1дуzсz tи4де 
къ Гд7у1006 и3 къ Ро1жdшей Тогw2, по прbрече1нію є4z. 

И3 та1кw показа1сz всz1кому Бг7опроти1вному я4вэ, я4кw u3краше1ніе Цр7кви И3кwнами, бг7уго1дно 
є4ст8, и3 въ Ли1ку Ст7ыхъ вчинz1ет8: Е3z1же Блгdти, мл7твами сегw2 Прпdбнагw Е3ра1зма, бу1ди 
всѣ1мъ на1мъ Правоѣ1рнымъ сподобити1сz, w3 Хрcтҗ І3сѣ7 Гд7э нш7емъ: є3му1 же сла1ва съ Бг7омъ 
Tц7емъ, и3 ст7ы1м8 Дх7ом8, нн7э и3 прcнw, и3 въ вѣ1ки вэкw1мъ, А4минь. 

Житіє прп. Арефи 

Основна редакція Патерика1007 

Се видѣх тамо сущу ми в печерѣ1008 
ысть черноризец именем Арефа, родом полочанинъ. Много богатство 
имый в кѣлии своей, никогдаже не пода ни единоя вѣкши1009 убогому, ни 
хлѣба, и тако скупостию одръжим, яко гладом самому ся умаряти. Во 
едину же нощъ татие, пришедше, все взяша. Сий же Арефа хотѣ ся сам 
погубити от тугы, и тяжю велику воздвиже на неповинныа, и многы 

мучивъ бес правды. Мы же вси моляхомся ему престати от взисканиа, сей же 
никакоже послушаше. Старци же блажении ти, увѣщающе его, глаголаху: 
«Возверзи на Господа печаль свою, и тъй тя препитаеть»1010. Сей же жестокы 
ми словесы всѣм досажаше. По малех же днех паде в недуг лют, и уже при 
конци бы въ, нитакоже преста от роптаниа и хулениа. Но, иже всѣх Господь 
хотяй спасти, показа ему видѣние: аггельское видѣние и бѣсов полкъ. И начат 
звати: «Господи, помилуй! Господи, согрѣших — твое есть, не жалю си». 
Устрабив же ея от болѣзни, сказа нам видѣние. «Егда, — рече, — приидоша 
аггели, внидоша же и бѣси, нача та ся стязати о краденом богатствѣ. И 
глаголашя: «Яко не похвали, но похули, и се нашъ есть, нам предан бысть». 

 

1005 На берегах: Прҵ Бц7а w3бэщӢ еұӅ2 ѕа и4коны слӢву б7ію повелэ пріzтi схѶму и3 прорече2 сме1рть. 
1006 На берегах: преставѶсz сҴ: Е3ра€м8. 
1007 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999). 
1008 Див. Коментар 97. 
1009 Див. Коментар 99. 
1010 Пс 54:23. 
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Аггелом же глаголющ им: «О окаанный человѣче! Аще бы благодарил Господа 
о сем, и се бы ти вмѣнилося, яко Иеву. Аще ли кто милостыню дасть — велие 
есть пред Богом, но своею волею сотвори; а взятое насилием, аще благодари 
Господа — болии милостыни есть: хотѣл убо диавол в хулу воврещи человѣка, 
се створив, тъй же Богови все преда, и сего ради паче милостыни есть со 
благодарением». Сии аггелом рекшим ко мнѣ, аз возпих: «Господи, помилуй! 
Господи, прости! Согрѣших, Господи, — твое есть, не жалю си!» И ту абие бѣси 
ищезоша, и аггели възрадовашася и вписаша же ми въ милостыню погыбьшее 
сребро». И се мы слышавше, въславихом Бога, извѣстившаго нам сиа. И 
разсудиша старци ти блажении, и рѣша: «Воистину достойно и праведно при 
всем благохвалити Господа». Того мы по вся дни видяще, славяще и хваляща 
Бога, дивихомся премѣнению того ума же и нрава: иже преже никтоже можаше 
отвратити его от хулы, нынѣ же присно Иевскы глас зовет: «Господь дал есть, 
Господь отъят; яко годѣ Господеви, тако и бысть. Буди имя Господне 
благословено ввѣкы»1011. Аще не бы видѣл аггельскаго видѣниа и слышал такых 
словесъ, не бы престал ропща. И мы вѣровахом истиннѣй быти вещи. Аще бы 
се мало, не бы он старец молился, иже в Патерицѣ, да приидут на нь разбоници 
и вся его возмут, и услышанъ же быв, вся сущаа в руцѣ их предасть1012. 
Се уже, брате, всяцѣми наказании наказах тя. Проси у Господа Бога, да ту 
жизнь свою скончяеши в покаании и послушании игумена своего Анкудина. 
Сиа три вещи болии всѣх добродѣтелий, якоже Афонасий Затворник 
свидѣтльствова. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.1013 

Њ А3рефэ чернецэ. 
3 се видэхъ тамо ми сущю3 в п?ерэ1014. бэ нэкто черноризэць и3менемъ а3рефа. родомъ 
полочzнинъ. много бг7атество и3мыи въ своеи3 кельи3. и ниҲгbда же давъ вэкшю21015 u3б7гому. 
ни е3дино а3ни хлэба. и3 тако скупостью3 w4дер8жимъ. я3ко гладомъ самому u3марzтисz. 
въ е3дину же нощь татие3 пришедше все взzша. сеѶ же а3рефа хотz сz самъ погубити t 
туги. и тzжю велику въз8движе на неповинныа.3 и3 многы мучивъ бес правды. мы же вси 

молzхоұ є3му. престани t възысканіа3. се же никако же не послушаше. стар8цэ же блаженэи2 тэ. 
u3тэшаю3ще и3 гл7ху. възвер8зи на га7 печаль свою3 и3 тиѶ тz препитае3ть1016. се Ѷ же жестокыми 
словесы всѣұ досажаше. по малэх же дн7ехъ. впаде в недугъ золъ. и3 u3же при конци бывъ. ни 

 

1011 Йв 1:20-21. 
1012 Див. Коментар 100. 
1013 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
1014 Див. Коментар 97. 
1015 Див. Коментар 99. 
1016 Пс 54:23. 
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тако преста t роптаніа2 и3 хулы. но и3же гь7 всэхъ хотz спcти. и3 показа є3му видэніе. а3гг7льское3 
пришествіе3. и3 бэсовъ полкъ. и3 начатъ звати ги7 помилуи3. ги7 съгрэшихъ. твое3 є3сть не жалю3 
си. u3страбивжесz t болэзни. сказа намъ я3вленіе. є3гда рече придоша а3гг7ли. внидоша же и3 
бэси. я3ко не похвали но п1017 и3 начаша стzзатисz. w3 u3краденомъ и3мэніи2 гл7ша бэси. я3ко 
не похвали но похули. и3 се нашь єc. намъ преданъ бысть. а3гг7ломъ же гл7ющимъ. o3 w4ка 

\Арк. 117\ 

ан8ныи3 чл7че. а3ще бы блг7одарилъ га.7 w4 семъ и3 се ти быти вминилосz я3ко и3е2ву. а3ще бо кто 
милостыню3 дасть. велико є3сть предъ бъ7мъ. но свое3ю2 волею3 се створи. а3 взzтое3 в насиліе2. а3ще 
бл7годарить боле млcтнz єc. хотэвъ u3бо діа3волъ въ хулу въврещи чл7ка сего. створи то же бъ7 
и3 все прdесӢть. и3 сего ради паче милостыни є3сть. съ бл7годареніе3мъ. сиа3 а3гг7ломъ къ мнэ рекшимъ. 
и3 а3зъ възоспи< ги7 помилуи3. ги7 прости съгрэшихъ. твое3 є3сть не жалю си. и3 ту а3біе2 бэси 
и3щезоша. и3 а3гг7ли възрадовашасz. и3 вписаша въ млcтню2. погибшее3 ми сребро. се слышавъше 
въславихомъ. и3звэстившаго намъ си. и3 расудивше стар8цэ тэ бл7женэ и рэша. во и3стину 
достои3но и3 правед8но. при всемъ бл7гохвалити га7. того мы по всz дн7и видzщи. хвалzща и3 
славzща б7га. и3 дивихомсz того премэненію2. uма же и3 нрава. и3же є3го преже никтоже tврати 
t хулы. нынэ же прcно иевьскыи3 глаc зоветь. гь7 далъ є3сть. гь7 tя3тъ. я3ко гв7и годэ є3сть 
такои бысть. 

Арсеніївська редакція Патерика1018 

Q А3рефэ. 
5 се вид<э тамо ми сущю в пещерэ 1019  бэ нэкто черноризець и3менеұ а3рефа. родоұ 
полочzнинъ. много бҴа8ство и3мыи въ свое3 кэльи3. и никогда же ни є3диноє3 вэкши1020 и 
давъ Ӆ3б7гому. ни хлэба. и3 тако скупостію w4держиұ бэ. я3ко гладоұ и3 самому u3марzтиc. 
въ є3дину же нощь татіє3 пришеdше все възzша. СеѶ же а3рефа хотz сам сz погубити t 
тугы. и тzжю велику възdвиже на неповин8ныа3 і многы мучивъ бес правды. мы же вси 

молzхомсz є3му престати t взисканіа3. сеѶ же никако же послушаше. старци же бл7женіи ти 
uтэшающе є3го гл7ху. възверзи на га7 печаль свою3 и тъи3 тz препитає3ть1021. сеѶ же жестокыми 
словесы 

 

1017 Так в оригіналі. 
1018  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712, (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1019 Див. Коментар 97. 
1020 Див. Коментар 99. 
1021 Пс 54:23. 
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\Арк. 95\ 

всѣұ досажаше. по малэх же дн7е< впаде в недугъ лютъ. и u3же при конци бывъ. ни тако преста 
t роптаніа2 хулы. но и• вс<э гь7 хотz спcти и5. и показа єму видэніа агг7льскоє3 пришествіе3. и3 
бэсовъ полкъ. и3 начаҴ звати ги7 помилуи3 ги7 съгрэши<. твоє3 є3сть не жалю си. u3страбивжесz t 
болэзни. сказа наұ явленіе3. Егdа ре? пріи3доша а3гг7ли. внидоша же и бэси. начаша стzзатисz 
o3 укрӢденомь бат7ьствэ. гл7аша бэси. я3ко не похвали но похули нашь є3сть. и намъ преданъ 
быc. а3гг7лwм же гл7ющиұ. o3 w4канныи3 чл7че. а3ще бы блгодариӥ га7 o3 сеұ. и се ти бы вмэнилос zко 
іwву. а3ще бо кто млтcню дасть. веліє єсть преd гмcь. но своє3ю волею3 се створи. а3 взzтоє3 в 
насильє3. а3ще бл7годариҴ, боле млcтни є3сть. 

\Арк. 95 зв.\ 

хот<э u3бо діа3волъ в хулу воврещи чл7ка се створи. тоѶ же бв7и все предасть. и сего рdаѶ паче 
млтcнэ є3сть съ бл7годаренієұ. сиа3 агг7ломъ ко мнэ рекшиұ. и а3зъ възопи< ги7 помилуи3. ги7 прости 
согрэши<. твоє3 є3сть не жалю си. и3 ту абіє2 бэси ищезоша. агг7ли же възраdвbашаc. и вписавша в 
млcтню погыбшеє3 ми сребро. се слышавше славихоұ ба7. извэстившаго наұ се. и3 разсудивше старци 
ти бл7женіи3, и рэша во и3стину достои3но и праведно. при всеұ бл7гохвалити ба7. того мы по всz 
дн7и видzще. славzща и3 хвалzща ба7. И3 дивихоұсz того премэненію. u3ма же и нрава. и3же 
преже никто• є3го tврати t хулы. нн7э же присно и3єскыи глаc зоветьсz. гь7 далъ є3сть гь7 же 
tя3тъ. я3ко гоcнго дэтаи и быc1022. 

Касіянівська перша редакція Патерика1023 

Њ Аре1фе чер8нори1з8цы е3мu• же татми2 u3кра1дено5е имѣ1ніе въ 
млcтню вмэниc. и3 сего рdаѶ сп7се1сzѶ. 

е ви1д<э та1мо сu1щу ми в8 пече1рэ1024. Быc u3бw чернори1зець, в то4мъ• пече1рскоұ манастыри2, 
и3менеұ а3ре1фа. ро4дwмъ полочzни1нъ. мно6гw бога1 

\Арк. 223 зв.\ 

т8ства и3мыи5 в кѣ1ліи2 своей. и3 никогда• же подаде2 ни е3диноz2 цаты1025 u3бо1гомu. ни1же 
хлѣ1ба. И3 толма2 бэ скu1пъ, и3 не млcрдъ. Я1яко самомu2 сz гла1домъ u3мирz1ти. въ 

е3ди1нu• но4щь пришеdше та1тіе. покрадоша все2 и3мѣ1ніе е3го6. Сіи1 же а3рефа t мно6гіа2 ско6рби. є3же w3 

 

1022 Йв 1:20-21. 
1023 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
1024 Див. Коментар 97. 
1025 Див. Коментар 99. 
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зла1тэ, хwтz са1м сz погuби1ти. и3 тz1жу вели1кu възdви1же на непови1н8ныа2. и3 мно6гы мu1чивъ 
бес пра1вды2. м•ы1 вси2 молихомсz е3мu2 преста1ти t взыска1ніа2. o3н же ника1кw послu1шаше. ста1рци• 
бл7жнніи5 тҗ u3тэша1ю3ще е3го гл7ху. Бра1те възве1рзи на г7а печz1ль своӬ. и3 тъѶ тz препита1е 3тъ1026. 
сіи•  

\Арк. 224\ 

жестwкы1ми словесы2 всэм8 досажdаа1ше. пw малэхъ• дне< впаd в неду1гъ люҴ. u4же при конци2 бы1въ. 
и3 ни та1ко преста2 t ропта1ніа2, и3 хuлы. но6 и1же вс<ѣ1 г7ь, хотzи5 всѣ1хъ спcти2. и показа2 е3мu2 
видѣ1ніа2. а3гг7льскоє2 прише1ствіе, и3 бэсо1въ по1лкъ, и3 начzҴ зва1ти ги7 поми1лuи3. ги7 съгрэши<, твое2 
єc не жалю2 си. u3страби1в8жеc t болѣ1зни. сказа1ше на1мъ z3вле1ніе. є3гда2 рече пріи3дw6шӢ а4гг7ли. внидо6ша 
же и3 бэси. и3 на?шz стzза1тиc w3 u3краденоұ бwга1тьствэ. и3 гл7ахu я4ко не похвали2, но6 похули2. 
и3 се2 на1шь єc, и3 на1мъ преданъ бcы1. І а1гг7лоұ же гл7ющиұ ко мнѣ2. w3ка1нныи2 

\Арк. 224 зв.\ 

чл7че, а4ще бы е3си бл7годари1лъ б7а w3 семъ. И се2 бы1 ти вмэнилосz я4ко• іе1вu. а4ще бо ктw6 млcтыню 
твориҴ. Веліи5 преd бг7омъ єc. но6 своею3 во3лею2 сътвори2, а3 взzто1е наси1ліемъ. а4ще ктw6 бл7годари1тъ 
ба7 бwлэи5 млcтни єc. хотѣ1лъ u4бw діа1вwӥ въ хулu2 въврещи2 чл7ка сего2 сътвори1въ тъ• и Бг7ви 
все2 преда1стъ. и3 сего2 ра1ди паче ми1лтcыни єc, съ бл7годаре1ніемъ. сіа2 а3гг7лwұ ре1кшиұ ко мнѣ2, І а1зь 
въз8пи<. ги7 поми1лuи3, ги7 прости2 согрэши< г7и твоє2 є4сть, не жалю1 си. и3 тu2 а4біе бѣ1си и3щезо6ша. 
І а1гг7ли възрадовашесz, и3 в8писа1ша ми въ млcтыню. погы1бшее3 ми сре 

\Арк. 225\ 

бро6. мы• сіа слы1шавше. прwсла1виша б7а и3звэвшаго наұъ. си2 ра€сuди1вше бл7же1нніи5 ти стӢрцы. и3 
рэша въ и4стин8нu досто6ино и3 пра1веdно, при все1мъ бл7годари1ти б7а. мы• того2 по всz2 дн7и видz1ще 
сла1вzще б7а. u3диви1хомсz премене1нію2 тоg. u3ма• и3 нра1ва. и3же пре1жде никто3 же можа1ше е3го6 
tврати1ти t хулы2. н7нѣ1 же прcно1 Іе3вwвь глаc зоветь. г7ь да1стъ. гь7 взzҴ.1027. Я1кw гвcи го1дэ, 
та1ко и быc. бu1ди и4мz гнcе блcгве1но в8 вѣкы. а4ще не бы2 ви1дэлъ а1гг7льскаго z3вле1ніа2. и3 слы1шаӥ 
т<ѣ1 слове1съ. ника1кw• бы престӥа4 роп8ща, и3 мы2 вѣ1ровахоұ. и4стин8нэи3 бы1ти ве1щи. и  

\Арк. 225 зв.\ 

а1ще бы се2 бы1ло ма1ло не бы o4нъ ста1рець. и4же в патери1цэ моли1лсz бг7ви. да пріи1дuть на1 нь 
разбо6и3ницы. и3 всz2 е3гw6 въ1змuтъ. u3слы1шанъ же бы1въ, и3 всz2 сu1щаа2 в рuцҗ и< преда1стъ1028. 
и3 се2 u4же бра1те всzцэми наказа1нми наказа< тz проси2 u3 г7а б7а да тu2 жи1зн8 свою2 скончz1е3ши 

 

1026 Пс 54:23. 
1027 Йв 1:20-21. 
1028 Див. Коментар 100. 
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в пwка1аніи5. и3 послuша1ніи5 и3гu1мена своеg Іа4кидина. сіа2 три2 ве1щи бwлэ всѣ1хъ добродѣ1теліи3 
сu1ть. Я1ко• а4фона1сеи3 затво6рниҲ свэдѣ1телствова.  

Стишний пролог. Список середини XVI ст.1029 

Въ т•ъ дн7ь w3 А3ре1fѣ чръ1норизцѣ е3му1 же таҴми Ӄкра1дено и3мѣ1ніе въ 
млcтинѫ въмѣнисz и3 се1го рdаѶ сп7сесz. 

\Арк. 134 зв.\ 

ыc u3бо че1рнори1зецъ въ пе1черьскwұ ма1настыри и3менеұ аре1fа. ро1дwұ полоча1нинь. мнw1го 
бога1тьство и3мѣ1 въ ке1ліи своей. и3 никогда1 же пода1де ни е3ди1ныz2 ца1тыѶ1030 u3бо1гомu, 
ни2же хлѣ1ба. и3 тлъма бѣѶ скu1пь и3 немилосердъ. я3ко и3 са1мому сz гла1дҶұ u3морити въ 
е3ди1нu же но1щь пришеdше та1тіе покра1доша въсе2 и3мѣ1ніе є3го2. СъѶ же аре1fа t мнw1гыz2 
скръ1би я3же Һ зла1тэ. и3 хо1тэ сұа1 сz погу1бити. и3 тz1жѫ вели1кѫ възло1жи на 

непови1нныz2. и3 мнw1гы мuчи1вь бес8 пра1вды. мы же въси2 мо1лzхҶұсz е3мu2 прэстати t 
възы1сканіа. o3н же ника1ко же послu1шаше. ста1рци же бл7же1нніи тіи u3тѣша3ще е3го2 гл7аа1хѫ. 
бра1те възверзи на г7а пе1чаль твою2 и3 тъѶ тz6 припитае3ть1031. съѶ же, жестокыми2 сло1весы въсѣұ 
доса1жdаа1ше. по ма1лѣ< же дн7е< впа1де въ недугь лю1ть. и3 u3же2 при кон8ци бы1вь. и3 ни та1ко прѣ1ста 
t ро1птаніа и3 ху1лы. нѫ3 и3же въсѣ< хо1тz ис7ъ. и3 въс<ѣ спcти. пока1за е3мu2 а3гг7льское2 прише1ствіе. 
и3 бѣ1совьскыѶ плъкь. и3 на1чzҴ зва1ти г7и пом7лuи. ги7 съгрѣ1ши<. твое2 єc не жалю сиѶ u3стра1бивжесz 
t болѣ1зни ска1заше наұ я3вле1ніе. е3гда1 ре? пріи1доша аг7гли. вънидоша же и3 бѣ1си. и3 начz1та 
и3стz1за 

\Арк. 135\ 

тисz w3 u3кра1депнwұ бо1гаҴствѣ. и3 гл7аа1хѫ я3ко не похва1ли, нѫ3 поху1ли2. и3 сеѶ нашь єc и3 на1мь 
прэда1нь быc. и3 а3гг7лоұ же гл7zщиұ къ мнѣ6. һ w3канныи2 чл7че, а3ще быѶ е3си бл7года1риль б7а w3 сеұ. и3 
сеѶ бы1ти въмѣ1нӥиbсz я3ко же2 i3е3ву. а3ще бо6 кто6 млcти1нѫ тво1риҴ ве1ліе прѣd бг7wұ єc. нѫ6 своеѫ во1леѫ 
сътво1ри. а3 взzтое2 наси1ліемь а3ще кто3 бл7годариҴ ба7 боліи млcти1ни єc. хо1тѣль u3бо2 діа1воль и3 
хулu въврѣ1щи чл7ка. сеѶ сътво1ривь. тъѶй же бв7и въсе2 продаль єc. съ бл7годаре1ніемь. сіz2 а3гг7лwұ 
ре1кшиұ къ мнѣ6 и3 а4зъ възъ1пи<. ги7 пом7луи. ги7 про1сти. ги7 съгрѣ1ши<. ги7 твое3 єc. не жалю сиѶ. и3 
агг7ли възра1довашаc. и3 въпи1саша ми въ млcти1нѫ погы1бшее2 сре1бро. мы1 же сіе слы1шавше просла1вихwұ 
ба7. и3звѣ1стившаго наұ. сиѶ рас8сѫдивше бл7же1ніи тіи ста1рци. и3 рѣ1ша въ и3сти1нну дwcн8нои3 пра1вdено 
при въсеұ бл7года1рити ба7. и3 Ӆ3давихwұсz прэмененію то1го Ӆ3ма1 же и3 н8ра1ва. и4же прэжdеѶ никто1 же 

 

1029 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
1030 Див. Коментар 99. 
1031 Пс 54:23. 
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мо1жаше є3го2 tвра1тити2 t хулы2. нн7ѣ же прcно i3е3вовъ глаc зъ1веҴ. гь7 даc. гь7 възz1ть. я3ко гв7и 
го1дѣ та1ко и3 бcы. бѫ1ди и3мz гн7е блcве1но и3 въ вѣ1кы1032. и3 а4ще не бы2 ви1дѣвь а3гг7льскаго я3вле1ніа. 
и3 слы1шаль тѣ< сло1весь ника1ко же бѣѶ прэстаӥ ро1п8ща. и3 мыѶ вѣро1вахҶұ. и3сти1ннѣ бы1ти ве1щи. и3 
а4ще быѶ сеѶ бы1ло ма1ло не бы1 w3нь ста1рець и4же въ па1терици мо1лильсz бв7и. да пріи1дуть на1 нь 
разбои1ници. и3 въсz2 е3го2 възмuҴ. u3слы1ша иже бы1вь. и3 пріи1доша на1 нь разбои1ници. и3 въсz2 
сѫ1щаа2 въ рѫ1цѣ и< прэдcа1033: 

Патерик Йосифа Тризни1034 

Њ5 А3реfэ чернори1зцэ, е3мµ1 же таҴми µ3кра4деное імэние въ 
милостыню вмэни1сz, і сего рdаѶ спасесz. 

ы1сть убо чернори1зецъ, в том же пече1рскомъ мн7три, именем а3ре1фа, ро1домъ полочани1нъ, 
много богатство имѣz в кѣ1лиі свое8, и никогда же подаде ни едыныz ца1ты1035 
убо1гимъ, ниже хлѣба. И тоӥма бѣ ску1пь и немилосе>дъ яко и самомµ гладоұ умирати. 
Во єди1нµ же но1щь пришеdше та1тие и покрадо1ша все имѣние єго3, се1и же аре1фа t многия 
ска>би и туги яже о ѕла1тэ хотя са1м ся погубҴиѶ, и тяжесть велику во€ложе на 

неповин=ыz, и многи му1чивъ бе€пра1вды. мы1 же вси2 молихомся ємµ преста1ти t вѕыска1ния. oн 
же никако же послу1шаше. Старц•ыӤ бл7же1нниі тіи утѣшающе єg гл7ахµ, брате, воѕве>зи на1 Гдcа 
печаӥ свою, и тои тz препитаеть1036. Сиі же жестоки1ми словесы2 всѣмъ доса•да1ше. по ма1лѣх 
же дне< впаде2 в недgу люҴ, и уже при концы2 бывъ, и ни тако преста2 t ропта1ния и хулы2, но 
иже всѣхъ Гдcь, хотяи спасти2, и покаѕа єму ан8глское прише1ствие, и бѣсо1вскиі поӥкъ и начаҴ 
ѕва1ти, Гдcи поми1лу8, Гдcи согрѣши< твое есть не жа1лю си8. устра1бивжеся t болѣ€ни скаѕа1ше 
на1мъ явле1ние. Егда2 рече приідо1ша ан7гли, внидо1ша• и бѣси и нача1ша 

\Арк. 264 зв.\ 

стяѕатиc w укра1де=нbм богаҴствѣ и гл7аху, яко не похвали но похули и се на1шь єcть и наұ преданъ 
быcть. Анг7ломъ же гл7ющимъ ко мнѣ q oкаz1нныи чл7вче, аще бы єси бл7годариӥ Бг7а о семъ, 
и се быти вмѣнилося яко• Иову. аще убо кто мл7тню твориҴ ве1лие преd Бг7омъ єcть, но своею 
волею сотвори2 а взя1тое наси1лиемъ, аще бл7годарить Бг7а. Болиі милостыни єcть, хотѣӥ убо 
диа1воӥ в хулµ2 воврещи2 члка се сотвори1въ. Тои же Бг7ви все предаcть, и сего ради па1че млcтни 

 

1032 Йв.1:20-21. 
1033 Див. Коментар 100. 
1034  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
1035 Див. Коментар 99. 
1036 Пс 54:23. 
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есть. Со бл7годаре1ниемь. сия ан7глоұ рекшимъ ко мнѣ. И а€воѕопи<, Гдcи помилµ8 Гдcи прости 
Гдcи согрѣши<. Гдcи твое єсть не жа1лю си2. И ту абие бѣси ищеѕо1ша, и а=гели во€зра1довашаc, і 
вписа1вше ми в ми1лостыню погибшее сере1бро. мы• сия слыша+ше просла1вихомъ Бг7а и€вѣстившаg 
намъ сие. и ра€судивше бл7жениі ти1і ста>цы и рѣша воистинну досто8но и праведно при всеұ 
бл7годарҴиѶ Бг7а. Мы же того по вся дни видяще, славяще и хваляще Бг7а. и удивихомся 
премѣне1нию тоg ума же и нра1ва, иже прежде никто же можа1ше єго tвратҴиѶ t хулы. Нн7ѣ же 
прcно Иово+ глаc, зоветъ, Гдcь даcтъ Гдcь вѕяҴ, яко Гдcви го1дѣ, тако и быcть1037. Буди имя 
Гдcне во1 вѣки блг7ослове1но. 

\Арк. 265\ 

И4 аще не бы видѣӥ анг7льскаго явле1ния, и слышаӥ тѣхъ словеc никако же бы престаӥ ропща, и 
мы вѣровахомъ истиннѣі быти ве1щи. І аще бы се было мало, не бы o4нъ ста1рецъ, иже в 
патерицѣ мл7ился Бг7ви. Да приидӅҴ на1нь ра€боиницы, і вся єго2 во€мµть. услы1шанъ же бы+, і 
вся сущая в руцѣ их предасть1038. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.1039 

\Арк. 255 зв.\ 

А3РЕFА дасть w3 взz1томъ татми, сла1ву Бг7у: 

И3дѣ1ж тать некра1детъ, пріz1ть сла1ву снw1гу. 

Жи1тіе прпdбнагњ tц7а на3шегњ Ареfы1040. Ему1 же та1т8ми u3кра1деное 
и3мѣ1ніе, в8мэни1ша А4гг7лы въ млcтыню, бл7годаре1ніz ра1ди. 

\Арк. 256\ 

ои1стинну досто1йно и3 првdно всегда2 блгdри1ти Бг7а, нето1кмо w3 бл7ги1хъ, но и w3 
злоключи1мыхъ. Се бw нето1чію Првdному u3мнwжа1етъ блгdть, я4кw же І3wву бысть: нw 
и3 Вели1кагw грѣ1шника прелага1етъ въ съверше1ннагw ст7а1гw, я4кw же на се1мъ Прпdбнэмъ 
и3звэсти1сz. Њ не1мъ же самови1децъ сы1й Бл7же1нный Епcкопъ Сi1мwнъ тако 
свэдителству1етъ1041. 

 

1037 Йв 1:20-21. 
1038 Див. Коментар 100. 
1039 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
1040 На берегах: Мцcа w3кто+: кд7 днz. 
1041 Див. Коментар 97. 
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Бэ нѣ1кто в8 Пече1рскомъ Монастырҗ Чернори1зецъ, и4менемъ Аре1fа1042, рw1домъ з8 Гра1да 
По1лоцка. И4же мнw1гwє бога1тство в8 ке1ліи сво1ей и3мэz1ше w3та1й1043,1044 и3 то1лма ску1постію 
w3держи1мъ бэ, я4кw нико1ли же подаде2 и3 є3дины1z цz1ты1045 въ млcтыню u3богому: ни1же 
само1му себҗ и3строши2 чтw на ну1жdнаz. 

Въ є3дину же но1щь1046, прише1дше та1тіє покрадw1ша все и3мѣ1ніе є3гw2. 

Тогда2 o4нъ, t мнw1гіz ско1рби и3 туги2, ма1лw са1мъ себе2 непогуби2. И3 нача1тъ напаствова1ти 
непови1нныхъ, мнw1гихъ же и3 му1чити безъ правды: Бра1тіz же вси2 молzху тогw2, да 
преста1нетъ t тако1вагw взыска1ніz, и3 Ӆ3тэша1ху гл7ю1ще: 

\Арк. 256 зв.\ 

Бра1те, возверзи2 на Гд7а печа1ль твою2, и3 то1й тz препита1етъ1047. o4нъ же ника1коже послуша1ше, 
и3 жесто1кими словесы2 всѣ1мъ досажда1ше. 

По нѣ1кіихъ же днехъ в8паде2 в8 не1дугъ лю1т81048, и u3же2 близь смр7ти бы1сть, w3ба1че ни та1кw 
преста2 t ропта1ніz и3 хулы2. 

Нw чл7вэколюби1вый Гдcь, и3же всѣ1мъ чл7вѣ1комъ хо1щетъ сп7стисz, µ3диви2 млcть свою2 нане1мъ1049. 
Еди1ною бw лежа2 в8 болэзни то1й а4ки мр7твъ, по мно1зэмъ негл7а1ніи свое1мъ, в8неза1апу всѣ1мъ 
въ слу1хъ нача1тъ зва1ти съ мнw1гимъ во1племъ1050: Гдcи помл7уй, Гдcи прости2, Гдcи съгрэши1хъ, 
твое2 є4стъ, не жалю2 си. И3 посе1мъ а4біе въста1въ t бо1лэзни, сказа2 бра1тіzмъ винӅ2 бы1ти во1плz 
сво1егw, я3вле1ніє си1цевw1051: Ви1дэхъ [рече2] я4кw прійдо1ша къ мнҗ А4гг7ли, и3 бэсо1вскій по1лк8. 
и3 нача1ша стzза1тисz w3 u3краде1нномъ ми бога1тствэ. Глагола1ху u4бw бѣ1сы, я4кw непохвали2 
Бг7а w3 се1мъ, но похули2: тѣ1мъ же нашъ є4стъ, и3 на1мъ преда1нъ бы1ти и4матъ. А4гг7ли же 
рекw1ша къ мнҗ: q w3каz1нный чл7вѣ1че, а4ще бы є‘си2 блdгри1лъ Бг7а w3 похище1нномъ и3мѣ1ніи 
твое1мъ, 

 

1042 На берегах: Аре1fа бэ поло?чани= (sic!). 

1043 На берегах: и3мэ богаҴство w3та1й. 
1044 Див. Коментар 98. 
1045 Див. Коментар 99. 
1046 На берегах: та1тіе w3крӢдо1ша єg. 
1047 На берегах: pаӥ: НД7 (Пс 54:23). 

1048 На берегах: ра€болэсz лю1тэ. 
1049 На берегах: а7 тиұ: (1Тм 2:1-4). 

1050 На берегах: виде1ніем8 Ӆ3вэща= ко ГӅ7 возопѶ. 
1051 На берегах: А4гг7ли и3 бэси стzзашdсz w нем. 
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\Арк. 257\ 

се ти в8мэни1лобысz в8 млcтыню, я4кw же Іwву. А3ще бо кто тво1рить млcтыню, ве1ліе предъ 
Бг7ом є4стъ, я4кw свои1мъ бл7ги1мъ произволе1ніемъ тво1ритъ1052. Но похище1нное наси1ліемъ, а4ще 
кто съ бл7годареніемъ терпи1тъ, в8мэсто бл7га1гw произволе1ніz и4матъ и3скуше1ніе діа1волское: 
хотz2 бw діа1волъ в8 хулӅ2 въврещи2 чл7вѣ1ка, тво1ритъ є3мӅ2 то, блгdрный же все Бг7ови предает, 
сегw2 ра1ди ра1внw млcтыни є4сть. Сi1а А4гг7лwмъ ре1кшим8 къ мнҗ, а4з8 [рече] возопи1хъ, є4же 
слыша1сте: Ги7 помл7уй, Гдcи, прости, Гдcи, съгрэши1хъ, твое2 є4стъ не жалю1 си. И4 ту а4біе бѣ1сы 
и3щезо1ша: А4гг7ли же возрадова1шасz, и3 в8мэни1в8ше ми погибшее сре1бро въ млcтыню, tи3дw1ша. 
Сіz слы1шавше бра1тіz, просла1виша Бг7а наставлz1ющагw на пу1ть покаz1ніz съгрэша1ющихъ, 
и3 и3звэстивагw и4м8 си1лу блгdре1ніz тако1вую. 

Бл7же1нный же А4ре1fа Бг7ом8 наставле1нъ, tто1лэ всz1ко премэни1сz в бл7го1е1053, Ӆ3мом же и3 
нра1вом8: я4ко всѣ1мъ диви1тисz, и3 гл7ати w3 не1мъ съ Апcлом8. И4де1же Ӆ3мнwжи1сz грѣ1х81054, 
преи3збыточествова2 бл7года3ть. Е4гwже бw пре1жде никтw1 же мwжа1ше tврати1тѶ t ху1лы2, 

\Арк. 257 зв.\ 

сей пото1мъ никогdа же tврати1сz t хва1лы1055, повсz дни2 славz2 и3 бл7годарz2 Бг7а, Іwвлимъ 
гла1сомъ: Гд7ь дастъ, Гдcь и3 взz1тъ, я4кw же Гдcеви u3го1дно, та1кw и3 бы1сть, бу1ди и3мz2 Гд7не 
блcве1нно1056. 

Та1кwжде и3 прw1чіихъ прегрэше1ній1057 свои1хъ ка1zшесz u3се1рднw, прилежа2 нищетҗ ктомӅ2 
нелицемѣ1рной, послуша1нію не преd o3чи1ма то1чію, чcтотэ внѣ1шней и3 вну1треней: поdвиза1zсz 
мл7еніемъ непреста1ннымъ, поще1ніемъ безмѣ1рнымъ: и3 въ и4ныz мнwгіz добродѣ1тели теле1сныz 
же и3 дш7евныz, [и4же всz2 съв8веде2 є3мӅ2 добродѣ1тель вблгdре1ніz,] па1че не1жели въ сре1бро и3 зла1то 
богатѣ1z: съ добродѣ1телми же и3 в8 сама1гw Бг7а. К нему1же по тру1дэхъ дово1лныхъ 
Преста1висz1058 на вѣ1чный покой. и3 положенъ є3стъ чcтнw в8 Пеще1рэ: и3де1же Чудотво1рнымъ 
мw1щей свои< нетлѣ1ніемъ, Бл7же1нство свое2 ра1вное млcтивымъ 1059 , я4кw помл7ованъ є4стъ, 
свэдителству1етъ. 

 

1052 На берегах: о3краде1ніе те>пѣ1ти с8 блгdре1ніеұ вмэнӢєҴсz в8 млcтню агг7лѶ рэша. 
1053 На берегах: сҴ Аре1fа премэнисz t зла1гw нра1ва. 
1054 На берегах: Рим: є7 (Рим 5:20-21). 
1055 На берегах: блгdрz1ше Ба7 вы1ну. 
1056 На берегах: Іw+: а7 (Йв 1:21). 

1057 На берегах: поdвизашеc ѕѣ1ло. 
1058 На берегах: преставѶсz.
1059 На берегах: МаӮ: є7. Порівн: Мт 5:7. 
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Е3гw1же ст7ы1ми мл7твами, бу1ди и3 на1мъ бг7ода1рнэ пожи1вшимъ помл7ова1нным8 бы1ти, и3 с8 ни1мъ 
ку1пнw въ Црcтвіи Нбcномъ блгdри1ти Ба7 въ Трbци, въ безконе1чныz вѣ1ки, А4минь. 

Житіє прп. Тита 

Основна редакція Патерика1060 

И се и еще ино дивно скажу, еже сам видѣх1061, сице 
убо сотворися в том святьм манастыри  

ва брата бѣяста по духу: Евагрий — дьяконъ, Титъ же попъ. Имѣяста же 
любовь велику, нелицемѣрну, яко всѣм дивитися единоумию их и 
безмѣрней любви их. Ненавидяй же добра бѣсъ, иже всегда рикает, ища 

кого поглотити, и сътвори има вражду; и тако ненависть вложи има, яко не 
видѣти има себе в лице и укланятися другу от друга. Многажды моливше ею 
смиритися, ни слышати не въсхотѣста. Егда же стояше Евагрий, идущу Титови 
с кадилом, отбѣгаше темиана Евагрий. Егда же ли не бѣгаше, проминоваше его 
Титъ, не покадив. И пребыста убо много время во мрацѣ гнѣвнем: Титъ убо 
служаше, прощениа не возма, Евагрий же комкаше гнѣваяся, — на се врагу 
вооружшу. Нѣкогда сему Титови разболѣвшуся велми и уже в нечаании быв, 
нача плакатися своего лишениа. И посылает мольбу братови, глаголя: «Прости 
мя, брате, Бога ради, яко без ума гнѣвахся на тя». Се же, жестосердый, 
проклинаше и. Старци же ти, видѣвше Тита умирающа, влечахут Евагриа 
нужею, да прощение подаст брату. Болный же, видѣв брата, мало восклонися, 
паде ниц пред ногами его, со слезами глаголя: «Прости мя, отче, и 
благослови». Он же, немилостивый, лютый, отврьжеся пред всѣми нами, 
глаголя: «Николиже прощениа хощу с ним, ни в сий вѣкъ, ни в будущий», — и 
исторгъся от рукъ старець тѣх, и абие падеся. И хотѣвшим нам воставити его, 
и обрѣтохомъ и мертва и стывша, и не могохом ему рукы пригнути, ни устъ 
свести, яко давно умерша. Больный же скоро вставъ, яко се не болѣвъ. 
Мы же ужасшеся о напрасной смерти того и скорѣм исцѣлении сего. И, много 
плакавше, Евагрия погребохом, отвръсти имый уста и очи и руцѣ протяженѣ. 
Тита же вопросихом: «Что се сотворися?» Титъ же сказаше нам: «Видѣх, — 
рече, — аггелы отступлеша от мене и плачющася о души моей, бѣсы же 
радующася о гневѣ моем. Тогда начах молити брата, да прощен буду. Егда 
же, — рече, — приведосте и ко мнѣ, и видѣхъ аггела немилостива и дръжаща 
пламенное копие. Егда же не прости мя, удари его, и падеся мертвъ. Мнѣ же 
пода руку и востави мя. Мы же, услышавше, убояхомся Бога, рекшаго: 
«Оставите — оставится вамъ»1062. «Яко всяк, гнѣваяйся на брата своего без ума, 
повинен есть суду»1063. Ефрем же рече: «Аще кому лучится во враждѣ умрети, 
неизмолим суд обрящут»1064. Аще же сий святых ради Антониа и Феодосиа 
отрады не приимет, лютѣ человѣку сицею страстию побѣжену. От нея же ты, 

 

1060 Публікується за виданням Л. Ольшевської: (Древнерусские патерики 1999).
1061 Див. Коментар 102. 
1062 Лк 7:37. 
1063 Мт 5:22. 
1064 Див. Коментар 103. 
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брате, блюдися, не дай же мѣста гнѣвному бѣсу: емуже убо кто повинится, тому 
поработится. Но скоро пад, поклонися враждующему на тя, да не предан 
будешъ аггелу немилостивому, да и тобѣ Господь сохранит от всякого гнѣва. 
Тъй бо рече: «Солнце да не зайдет о гневѣ вашем»1065. Тому слава со Отцем. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.1066 

\Арк. 117\ 

W3 Евагріи3. и3 w3 Ти1тѣ2. 
но дивно и• самэ видэхомъ. в том же ст7омъ манастыри. два брата бzста. друга по 
дх7у. є3вагріи3 діz3конъ, титъ же попъ. и3мэяста же лю3бовъ велию3 и3 нелицэмерну. я3ко 
всэмъ дивитисz. є3динuю и3маұ. и3 безмэрніи3 лю3бьви. ненавидzи3 же добра бcэ и3же всегда 
рикае3ть и3ща кого поглотити. и3 створи и3ма вражду. и3 тако ненависть вложи и3ма. я3ко 
не хотzщимъ видэти себе в лице u3кланzтисz другу t друга. многажды моливше є3го 

смирэтисz. ни слышати не въсхотэста. є2гда же стоа3ше є1вагріи3. идущю же титови с 
кадилницею3. tбэгаше 

\Арк. 117 зв.\ 

тимьяна є3вагріи3. є3гда же ли не бэгаше преминоваше титъ е3го не кадивъ пребыста много 
времz въ мрацэ гнэвнэмъ. титъ u3бо служаа3ше прощеніа2 не вїзмz. є3вагріи3 же комкаше 
гнэвая3сz. и3 на се врагу въw4ружьшю2. Нэкогда титови разболэв8шю2сz. и3 uже в нечая3ніи 
бывшю2. нача плакатисz своє3го лишеніа3. и посла молбу братови. гл7z прости мz брате ба7 ради. 
я3ко безума гнэахсz на тz. се• жестосердыи3 проклинаше и3. старцэ же тэ видzще тита 
u3мирающа. влечаху нужею3 є3вагріа2. да прощеніе2 подасть брату. болныи3 же брата видэвъ. 
восклонивсz паде ницъ преd ногама е3го. съ слезами гл7z прости мz w3ч7е и3 блcви. w3н же немлтcвыи3 
лютыи3 tверзесz. преd всими нами. гл7z николиже прощеніа3 с нимъ не хощю. ни в сэи33 вэкъ ни 
в будущіи3. и3 исторгъсz t руку старець тэхъ падесz. и3 хотэвшимъ намъ въставити. и 
w4брэтохомъ и5 uмерша. и3 и3стывша. не могохъмъ е3му руку протzгнути. ни u3стъ свести. я3ко 
давно u3мерша. болныи3 же скоро въставъ я3ко не болэвъ. мы же uжасшесz. w3 напраснэи3 смр7ти 
е3го. и3 скоремъ и3сцэленіи3 сего. и3 много плакасz. є3вагріа3 погребохомъ. tверьстии3 и3муща w4чи, и3 
u3ста. и3 руцэ растzженэ. тита же въпросихомъ. что се сътворисz. w4н8 же сказа намъ. вид<э 
и3 рече а3гг7лы tступлеша t мене. и плачю2ща сz w4 дш7и моеи3. бэси же рduю3щасz w3 гнэвэ 

 

1065 Еф 4:2 6. 
1066 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
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мое3мъ. тогда начахъ молити брата да прощенъ буду. є3гда то рече приведоста и3 ко мэ. 
видэхъ агг7ла немcлтва держаща пламzнно копие3. є3гда не прости мене. u3дари и3 падесz мр7твъ. 
мнэ же подасть руку и3 въстави мz. мы•  

\Арк. 118\ 

слышавше u3боя3хомсz бг7а. рекшаго w3ставите w4ставитсz вамъ1067. я3ко всzкъ гнэвая3сz на 
брата свое3го безума. повиненъ е3сть суду1068. єфрэм же а3ще кому лучитсz въ вражdэ u3мрети. 
неи3змолиұ судъ w4брzщють1069. 

Арсеніївська редакція Патерика1070 

О 3 Евагріи3. і w3 Титэ. 

\Арк. 96\ 

4но дивноє3 же самъ вид<э. в тоұ ст7мь манастырэ. два брата бэста друга по дх7у. є3вагріи3 
діа3къ. тіт же попинъ. имzста же любовь велію нелицэмерну. я3ко всѣұ дивитисz 
є3діноумію и3ма. и безмэрнэи любьви. ненавидzи3 же добра бэсъ и3же всегда рыкаєҴ. и3ща 
кого поглотити. и сътвори и3ма вражду. и3 тако ненависть вложи има. я3ко не хотzщема 
ни видэти себе в лице. и3 u3клонитиc другъ t друга. многажды моливше є3ю смирэтиc. 

ни слышаҴ не въсхотэста. є1гда же стояше є1вагріи3. идущю же титова с кадилницею3. tбэгаше 
темьяна євагріи3. є3гdа же ли не бэгаше. преминоваше титъ не покади+ є3го. и тако пребыcта 
много времz въ мрацэ гневнѣұ. 

\Арк. 96 зв.\ 

титъ убо служаа3ше прощеньа не взеұ. є3вагріи3 же комкаше гнэвая3сz. на се врагу въw4ружьшюc.1071 
и3 uже в нечая3ніи бывъ. нача плакатисz своє3го лишеніа3 и посла молбу братови гл7z. прости 
мz брате ба7 рdаѶ. я3ко безума гнэа<сz на тz. сеѶ же жестосердыи3 проклинаше и3. старци• ти 
видэвше тита uмирающа. влечаху нuжею є3вагріа. да прощеніе подасть брату. больныи3 же 
видэвъ брата. мало въсклонивсz. паде ницъ преd ногама єg съ слезами гл7z. прости мz wч7е и3 
блcви. w4н же немлтcвыи3. и лютыи3 tвержесz преd всэми нама гл7z. николи• прощеніа3 хощю с ниұ 

 

1067 Лк 7:37. 
1068 Мт 5:22. 
1069 Див. Коментар 103. 
1070  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1071 На берегах дописано: «нэкогда сему титови разболэвшюc». 
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ни в сіи3 вэкъ ни в будущіи3. исторгъсz t руку старець т<э падеc. и хотэвшиұ наұ въставитіи. 
w4брэтохоұ и5 uмр7ша и3 стывша. 

\Арк. 97\ 

не моgхbо ұ є3му рукu протzгнути. ни uстъ свести я3ко давно uмрьша. болныи3 же скоро въставъ 
яко се не болэвъ. мы• uжасшеc w3 напраснэи3 смр7ти того. и3 скорwұ и3сцэленіи сего. и3 мно1го 
плакавше є3вагрія3 погребохоұ tверьстэи3 и3муща o3чи и u3ста. и руцэ растzженэ. тита• въпросихоұ 
что се сътворисz. o3н же сказаше наұ вид<э ре? агг7лы tступлъша t мене. и плачющаc w4 дш7э 
моєи3 бэси же радующаc w4 гнэве моєұ. тогда нача< молити брата да прощенъ буду. є3гда• ре? 
приведосте и3 ко мнэ. вид<э агг7ла нем7лтва держаща пламенъно копьє3. єгда• не прости мене. 
uдарі и5, и3 падесz мр7твъ. мн•э подасть руку и3 въстави мz. мы же слышавше uбояхомсz 
га7 рекшаго. w4ставите o3стави 

\Арк. 97 зв.\ 

тсz вам1072. я3ко всzкъ гнэваяи3сz на брата своє3го без ума повиненъ є3сть судѫ1073. єфрэм 
же ре? аще кому лучитьc въ враждэ uмрети. неизмолимъ сdӅ o3брzщюҴ1074. 

Касіянівська перша редакція Патерика1075 

Њ5 двою2 брӢтu, w3 Ти1тэ попэ2. І Е3вагріи5 діа1кwнэ. и3мѣ1вшиұ 

междu собою2 вражdu2. 
3 се7 ти, и3 е3ще2 и4ноди1 в ночю1 до скӢ 

\Арк. 226\ 

жu2. є• са1мъ вид<э. си1це u4бо сътвориc в то4мъ• манастыри2 пече1р8скомъ дваѶ бра1та бѣ1ста 
по1 дх7у. є3вагріи3 діа1кw=. ти1т8 же по1пъ. и3мz1ста• любо6въ вели1кu нелицемѣ1рнu межdu2 собою2. 
Я4ко всѣ1мъ диви1тиc е3ди1ноӅ3мію и<, и3 безмѣ1рнои любви2. ненавидz• дwбра2 діа1вwӥ. всегда2 
рыка1е3тъ я1ко ле1въ. и3 и1ща2 кwго2 пwглоти1ти. и3 сътвори2 и4ма вражdu и3 такu2 не1нависть 

вложи2 и4ма. яҲ и3 в лицҗ не хwтz1ху ви1дэти друg дрu1га. и3 u3клонzхuc дрu1гъ t дрµга. 
мно6гажdы же бра1тіа2 моли1вше е3ю. е3же смири1тисz и4мъ межdu2 собою2. w3ни• и слы1шати не хотz1 

 

1072 Лк 7:37. 
1073 Мт 5:22. 
1074 Див. Коментар 103. 
1075 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
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\Арк. 226 зв.\ 

хu. є3гда• стоz4ше є3вагріи3 въ цр7кви. и3ду1щu• ти1това с кади1лницею2. tбѣ1гаше є3вагрій теміана. 
є3гда• ли не бѣ1гаше то2 преминова1ше є3го6 ти1тъ не1 покади1въ. и3 пребы1ста мно6го вре1мz въ мрацэ 
грэхw6внъұ. ти1тъ u3бо слuжа1ше проще1ніа не възмz2. є3вgаріи3 же комкаше гнѣ1ваа3сz. и3 на се2 
врагu2 въw3ружи1вшу и5. нѣ1когда• семu2 ти1тови разболѣ1вшuc вельми2. и3 u4же в нечаа4ніи5 бы1въ. 
начz2 пла1катиc свое3го6 лише1ніа2. и3 посла2 с моле1ніемъ къ діа1конu гл7z. прости1 мz бра1те б7а рdаѶ, 
я4ко безuма2 гнѣ1вахсz на1 тz. Се1и3 же жестwкы1ми словесы2 прwклина1ше е3го6. ста1рци• тѣ1 

\Арк. 227\ 

видэвше ти1та u3мира1ю3щӢ. влечz1хu є3вагріа2 нuжdею2 да прости1тсz з бра1тоұ. болныи4 же видѣ1въ 
бра1та ма1ло въскло6нсz. паде2 ни1ць преd нога1ма е3го съ слеза1ми гл7z. прости1 мz w4ч7е и3 благослови2. 
o4н8 же не млcтивыи5 и3 лютыи5 tвръжесz преd всѣ1ми на1ми гл7z. николи1 же хwщӅ2 с ни1мъ прw1ще1ніа2 
и3мѣ1ти. ни в сіи5 вѣ1къ ни в бu1дущіи5. и3 и3стw4рг8сz t рукu2 старецъ т<э. i3 а1біе паде1сz. и3 
хотѣ1вшимъ на1мъ пwста1вити е3го6. и3 w3брэто6хwұ е3го6 u3мр7ша. и3 не мого6хоұ е3мu1 ни рu1кu 
протzгну1ти. ни u4стъ свести2. Я1кw давно6 u4же u3ме1рша. Болныи• же ско6ро въста1въ я1ко николи1 
же 

\Арк. 227 зв.\ 

болѣ1въ. мы• u3жасо6хомсz w3 напра1снои см7рти е3го6. и3 w3 скороұ и3сцэле1ніи5 его6. и3 мнw6го пла1кавше 
погребо6хwұ є3вагріа2. tве1рстэ и3мыи5 u3ста и3 w4чи и3 рuцҗ растzже1ннэи5. въпросихом же ти1та. 
что6 се2 сътвори1сz ти1тъ• сказа1ше намъ гл7z. вид<ѣ1 ре? а4гг7лы tстuпи1ша t мене2. и3 пла1чющаc w3 
дш7и моеи3. бѣ1си• ра1дuютсz w4 гнэвэ мое3мъ. И3 тогда2 начz< моли1ти бра1тію2 да прости1т мz. 
є3гда2 же привdеbсти е3го6 къ мнѣ2. и3 ви1дэхъ а1г7гла немлcтива дръжа1ща пламен8ное копіе2. u3дари1въ 
е3го6 и падесz мр7твъ. мнѣ2 же пода1 

\Арк. 228\ 

стъ ру1ку и3 въста1ви мz. мы• сіа2 слы1шавше. u3боz4хомсz б7а ре1к8шаго. w3ста1вите w3ста1ватсz 
ва1мъ1076. ре? бw г7ь гнѣ1ваа3и3сz на бра1тӢ свое3го6 без uма2. пови1ненъ єc сuдӅ 21077. є3фрэмъ• ст7ыи3 ре? 
а4ще комu2 слuчи1тсz въ вражdҗ u3мр7ети2. неи3змоли1мъ сud w3брzщуҴ таковіи51078. а4ще ли• сіи5 ст7ы1хъ 
рdаѶ а3нто6ніа2 и3 феw3до6сіа2. tра1ды не пріимеҴ. лю1тэ члкu томu2 си1цевою стрӢстію пwбэже1нu бы1ти. 
T нея• ты2 бра1те блюдиc. не да1и3 же мѣ1ста гнэвно6мu бѣ1сu. є3мu• бw кто6 пwвине1тсz томu2 
и3 порабо6тиҴсz. но6 ско6ро па1дъ поклониc. вра 

 

1076 Лк 7:37. 
1077 Мт 5:22. 
1078 Див. Коментар 103. 
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\Арк. 228 зв.\ 

жdu1ю3щомu на тz. да не прӤда1нъ бu1деши, а4гг7лu неми1лтcивомu. да и3 тебе2 съхра1нить г7ь t 
всzкоg гнѣ1ва. тъѶ бо ре?. да не за1и3деть сл7нце въ1 гнэвэ ва1шемъ. томu сла1ва съ w3ц7емъ, и3 съ 
ст7ыұ дх7омъ. нн7э и3 прcно и3 въ вэкы2 вѣ1комъ, а3ми1нь. 

Патерик Йосифа Тризни1079 

О5 двою братµ о3 Титэ попэ. і Евагриі діz4конэ, 

имэвшиұұұ враждµ мэждµ собою 
ва бра1та бэста по духу, Еваgриі диа1конъ, тиҴ же поӦ имэста любо+ велику и 
нелицемѣ>ну ме•дµ собою, яко всѣұ дивитиc единоӅ4мию и< и бе€мэрно8 люӣви, ненавидяи• 
доӣра диаволъ, и• всегда2 рыкаеҴ яко ле+ ища коg поглотҴиѶ, и сотвори има вра•дµ, и та1ко 
ненавиcть вложи има яко і в лице не хотяху видѣти дрgу друга. многа•ды жь 
братия моливше єю, єже смиритиc имя ме•ду собою. qни же 

\Арк. 274\ 

ни слы1шати хотя1ху. є3гда1 же стояше є3ва1гриі в цр7кви идущу титови с кадилницею, tбегаше 
євагриі Fимиама, егда же ли не бэжаше, то преминоваше его титъ не покадивъ, и пребысть 
много врѣмz во мрацэ грэхо1внэмъ. титъ убо служаше прощениz не во€мz, євагриі же 
ком8каше гнэваяc на се2 врагӅ2 воо5ружившу ихъ. 

экогда же семӅ2 титови ра€болѣ1вшcу велми и уже в нэчаяниі лежащу, нача плакатися 
своего лишения, и посла со умилениемъ къ дьякону гл7я прости мя брате Бг7а ради яко 
гнэваӭ на тя2. Се8 же жестокими словесы2 проклина1ше его. ста>цы же тиі видѣвше ти1та 
умира1юща, влеча1ху євагрия нуждею да простит8ся со братомъ. болныі же видѣвъ брата 
мало воcклон8ся паде ницъ преd ногама єго, со слеѕами гл7я. прости мя tче и бл7гослови. 

w= же немилостивыі и лютыі tве>жеся преd всэми нами гл7z, николи же хощу с ниұ прощениz 
имѣти ни в сиі вѣкъ ни в8 будущиі, і исто1ргъся t руку старецъ т<э, и абие паде1сz, и 
хотэвшиұ намъ воста1вити єго2. и3 o3брэтохоұ єго уме1р8ша, и не мого1хоұ емӅ2 рукы протя1гнути, 
ни утcъ свести2, я4ко давно2 уме1рша. болныі же скоро ста+, и яко николи же бол+э. мы же 
ужасохомся о напрасно8 сме>ти єго, и3 o3 скороұ исцэлениі сего, и мнgоb плакавше погребохомъ 
євагрия, tве>сты имы2 уста и4 очи, и руцѣ ра€тяженѣ. Вопросихоұ же тита что се \\ 

 

1079  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
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\Арк. 274 зв.\ 

сотворися. тит же скаѕаше намъ гл7z. вид<э рече анг7лы tступльше t мене, и плачюшасz о5 
дш7и мое8 бѣси же радующеc о гнэве мое2мъ. и тогда нача< молити брата да проститъ мz, 
єгда же єго приведо1сте ко мнэ, и вид<э анг7ла немилостива де>жаща пламенное копие, и3 егда 
не прости мz, удари єго и падеc ме>твъ, мнэ же подасть руку и востави мя. мы же, сия 
слышавше убоzхомся бг7а ре1кшаго oставите оставяҴ вамъ1080. рече бо Гдcь, всякъ гнѣваяся 
на брата своего бе€ума повине= есть сdуµ1081. єfремъ же аще кому случится во враждэ µ4мрети1082, 
неи€молимъ сӅd o4брящутъ таковиі. а4ще ли же сій св7тыхъ ради а=нтония и fео4досия. tрады 
не прииметь, лютэ члв7ку тому, си1цевою страстию побэждену быти1083. T нея же и ты 
брате блюди1ся, не да8 мэста гнэвливому бэсу. єму же бо кто повинеҴсz, тому и поработит8ся, 
но3 скоро паd поклониc вра•дующему на тя да не преда= будеши анг7лу немилостивұоӧ, да и3 тебє со 
хранитъ Гд7ь t всякого гнэва, то8 бо речеть, да не ѕа8деть сл7нце во гнэве вашемъ, тому 
слава со tц7емъ, и3 со ст7ымъ дх7омъ нн7э и присно и во вэки вэкомъ а4минь. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.1084 

\Арк. 258\ 

ТІТЪ за гнѣ1ву побѣ1ду, причте1н блгdти: t А4гг7ла под8z1тъ бысте. Агг7лско сіz1ти. 

Жи4тіе3 прпdбна4гњ tца3 на1шегњ Тіта презвvте3ра1085. 
И4же гнѣ1вашесz съ Діа1кономъ Еvа1гріемъ, и3 ви1дэ тогw непрости1ва ко1піемъ пла1меннымъ t 

А4гг7ла пораже1нна: себе1 же проще1ніz прося1ща руко1ю А3гг7лскою t болэзни возста1вленна. 

\Арк. 258 зв.\ 

а1кw tкрываетсz гнѣ1в8 Бж7iй с8 Нб7се2, на гнѣ1въ чл7вѣ1чій?1086 та1кожdе и3 Ми1ръ Бж7iй 
превосходz1й всzкъ u4мъ1087, ка1ко соблюда1етъ срdце и3 разумѣ1ніе, реку1 же тѣ1ло и3 дш7у, 
чл7вѣ1ка взыску1ющагw миръ? и3звэсти2 намъ я4вэ t tкрове1ніz свое1гw Тiтъ Бл7же1нный.  

 

1080 Лк 7:37. 
1081 Мт 5:22. 
1082 Див. Коментар 103. 
1083 Далі в тексті є пропуск на одне слово. 
1084 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
1085 На берегах: Мцcа Фе1вр: кз7 днz. 
1086 На берегах: Рим: а7 (Рим 1:18-20). 

1087 На берегах: филиӦ: д7 (Флп 4:6-7). 
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Сей бw Иночеству1z в8 Пече1рском8 Монастырҗ, са1номъ Презвv1теръства почте1нъ сый1088, 
наста1вленъ быҵ на по1двиги досто1йны бл7же=ства ст7ы1хъ: случи1вшейсz ве1щи сицевой. 

Бысть семӅ2 Бл7же1нному Презвv1теру Тi1ту братъ по дх7у, чернори1зеӨ того1жъ Монастыра2, 
и4менем8 Е3vа1грій, са1номъ діа1конъ1089: с ни1м8же Бл7же1нный сей Презвv1теръ Тiтъ, и3мэz1ше 
любо1въ вели1ку и1 нелицемѣ1рну, я4кw всѣ1мъ дiвитисz є3диноумію и3 прии4скрнему любле1нію и<.  

Ненавидz1й же добра2 враg, и4же w3быче2 сѣ1zт и пле1велы посре1дэ пшени1ци1090, всѣ1z вражду 
и4ма1091, и та1ко гнѣ1вомъ и3 не1навистію помрачи2 и3хъ, я4кw и3 в8 лице2 неможа1ху зрѣ1тѶ себе, но 
всz1ко u3клонz1шесz другъ друга. є3гда1 бw и3дz1ше є3динъ t ни1хъ с8 Кади1лницею въ Цр7кви, 
тогдӢ дру1гій tбэга1ше Fvміа1ма: а4ще ли когда2 сей не tбэже2, тогда2 o4нъ преминова1ше є3гw2 
не покади1въ. И3 пребы1ста 

\Арк. 259\ 

мнw1го вре1мz въ мнw1зѣұ мра1цѣ грѣхо1внѣұ, я4кw и3 приноси1ти Бжcьве1нныz Да1ры, и3 
причащатисz и3мъ дерза1ху, несмири1вшесz съ собо1ю ни1же прощеніе получи1вше врагу въw3ружи1вше 
и3хъ на се2. Бра1тія же мнwгажды мл7иша и3хъ да смирz1тсz съ собо1ю, но ты1и ни1же слы1шати 
o3 се1мъ хотz1ху. 

Е3ди1ною же по смотре1нію Бж7ію, случи1сz семӅ2 Бл7же1нному Презвv1теру Тi1ту разболѣ1тисz 
лю1тэ, и3 u3же2 в8 нечаz1ніи живота2 бы1ти1092. Тогда2 нача2 пла1катисz го1рко свое1гw согрэше1ніz, 
и3 посла2 къ діа1кону Еvа1грію съ мнw1шимъ u3миле1ніем8 гл7z2: Прости1 мz бра1те Гдcа ра1ди, я4кw 
w3скорби1хъ тz гнѣвоұ моим8. o= же не то1чію не прости2, но и3 жесто1кими словесы2 проклина1ше 
є3гw2. Oба1че братіz ви1дѣвше Тi1та u3же Ӆ3мира1юща, привлекw1ша Е3vа1гріz ну1ждею, да 
прости1тсz съ бра1томъ. Бо1лныѶ же тогw2 ви1дѣвъ, а4біе восклон8сz паде ницъ предъ нога1ма є3гw2, 
съ слеза1ми гл7z2: Посрти1 (sic!) мz tче и3 Блcви. но Еvа1грій немлcти+ сыѶ и3 бе€чл7вѣ1ченъ, tврати1сz 
t бра1та, и3 лю1таz сi1z преd всѣ1ми и3зрече2 словеса2: Нико1ли же хощӅ2 снимъ проще1ніz и3мѣ1ти, ни 
в8 сей вѣ1къ ни в8 бу1дущіѶ. и3 то2 рекъ и3сторже1сz t ру1ку бра1тiѶ, и3 а4біе паде1сz1093. Бра1тіz же 
хотѣ1ша во€ста1вити єg: 

 

1088 На берегах: сҴ Тi1тъ іеромона< бэ. 
1089 На берегах: и3мэz1ше любо1въ съ діа1коном8 Еvаgріем8. 
1090 На берегах: Маf: гi7.(Мт 13:24-26). 

1091 На берегах: дiавоӥ всэz вра1жду межdу Тітoұ и3 Еvаgріеұ. 
1092 На берегах: сҴ Тi1тъ ра€болэсz и3 послӢ прощеніӢ прbсz2. 
1093 На берегах: Еvа1грій не хотz2 прости1ти паd и€ дшу. 
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\Арк. 259 зв.\ 

И3 се w3брѣтw1ша тогw2 безду1шна, и3 немогw1ша є3мӅ2 ни рукъ согну1ти, ни u4стъ затоври1ти, 
ниже o3чей свести2 а4ки дре1вле u3ме1ршу. Бо1лный же Презвv1теръ сей Бл7же1нніѶ Тiтъ, в8 то1же 
вре1мz воста2, и3 я4кw нико1лиже болѣ1въ, здра1въ бысть1094. 

Пріz1ть u4бw u3жа1съ всѣ1хъ w3та1ко напра1снои w4нагw сме1рти, сегw1 же ско1ромъ и3сцэле1ніи. и3 
нача1ша вопроша1ти и3сцэлѣ1вшагw, Бл7же1ннагw сегw2 Презвv1тера Тi1та, что1 бы се было2?. 
Бл7же1нный же Тiтъ tвэща2 и3мъ, ска1зуz подро1бну tкрове1ннаz є3мӅ2 всz: Е4гда2 бол<э [рече] 
лю1тэ, въ гнѣ1вэ сый, Ви1дэхъ А4гг7лwвъ tсту1пл8шихъ t мене2, и пла1чущих8сz поги1бели дш7а 
мое1z1095, бѣ1сwвъ же ра1дующих8сz w3 гнѣ1вѣ мое1мъ: и4 тогw2 ра1ди нача1хъ мл7и1ти васъ, да 
ше1дше къ бра1ту проще1ніе и3спро1сите ми. Е3гда1 же приведw1сте є3гw2 къ мнѣ2, и3 а4зъ поклони1х8сz 
є3мӅ2, o4нъ же tврати1сz t мене2: Ви1д<ѣ є3ди1нагw А4гг7ла немилостива, держаща пла1мен=ое ко1піе, 
и4м8же Ӆ3да1ри непрости1вагw, и3 а4біе паде1сz o4нъ мр7твъ1096: мнѣ1 же то1йже А4гг7лъ подаде2 ру1ку 
и3 воста1ви мz, и3 се здравъ є3смъ. 

Си1це uстраше1ни су1ще бра1тіz, мнw1гw плакаша u3ме1ршагw лю1те Е3vа1гріz: и3 \ 

\Арк. 260\ 

погребw1ша є3гw2, o4чи и3 Ӆ3ста2 и3му1ща tве>стэ, ру1цэ же растzже1ннэ1097. Са1ми же нача1ша ѕѣ1ло 
блюсти1сz t гнѣ1ва, проща1юще себҗ, а4ще бы кто на когw2 и3мѣ1лъ порече1ніе1098, и3 помнzще 
до1брэ t сегw2 наказа1ніz, словеса2 Гдcнz: я4кw всzҲ гнѣ1ваzйсz на бра1та сво1егw всу1е, пови1ненъ 
бу1детъ су1ду1099. к8 си1м8же я4кw Ефре1м8 ст7ы1й рече2: а4ще комӅ2 слу1читсz въ вра1жdѣ Ӆ3мрѣ1ти, 
неи3змоли1мъ су1дъ w3брz1щеҴ тако1вый1100. и3 бҗ тогда2 гл7ати свойстве1нно, w наказа1нныхъ 
бра1тіzхъ тѣ1хъ: миръ мнw1гъ любz1щимъ за1конъ твой1101. 

Но найпа1че самъ Бл7же1нныѶ сей Презвv1теръ, видz я4ко за взыска1ніе ми1ра съ бра1тоұ, w3брэте2 
миръ съ самы1мъ Бг7омъ1102, и4мъ же соблюде1нъ бысть t см7рти теле1сныz же и дш7евныz: 
tто1лэ ни1же помысли гн+э и3мѣ1тѶ, но и3скорени1въ є3гw2 всz1ко, стzжа2 нико1лиже tпада1ющую къ 

 

1094 На берегах: сҴ Тi1тъ внеза1апӅ здра+ быcт. 
1095 На берегах: Агг7лӢ плӢкӢхӅсz w3 гнэвэ ТітӢ вэсы рӢдовӢхӅсz. 
1096 На берегах: ЕvӢгрiӢ не прости+ша агг7л8 порӢзѶ Тi1та же сҴ смири+шаc и3сцэли2. 
1097 На берегах: Еvа1грій по см7рти страшенъ. 
1098 На берегах: Колаc: г7 (Кл .3:12-14). 

1099 На берегах: Маf: е7 (Мт 5:22). 

1100 Див. Коментар 103. 
1101 На берегах: pаӥ: рн7і (Пс 118:165). 

1102 На берегах: Ст Тi1тъ любо1вію сове>ше=ною просіz1. 
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всей бра1тіи по Бѕ7э любо1въ, я4же є3стъ сою1зъ соверше1нства, а4ки ко1рень ми1ра1103: любо1въ же t 
чcта срdца, и3 со1вэсти бл7ги, и3 вэры нелицемѣ1рны: любов8 долготерпzщу, млcрдству1ющу, 
незавидzщу, и3 всz2 про1чаz добродѣ1тели содержа1щу1104, найпаче же сiz: цэломdріе, поще1ніе, и3 
мл7еніе всегда1шнее. послушӢще бо Бл7же1нныѶ сеѶ Презвv1те> писа1ніz сеg: 

\Арк. 260 зв.\ 

Ӆ4цэломудри1тесz [рече2] и3 трезви1тесz въ мл7итвахъ, прежdе всѣ1хъ дру1гъ къ дру1гу любовъ 
прилѣ1жну1 и3му1ще: зане2 любо1в8 прокрыва1етъ мнw1жество грэхw+1105. И3 та1ко соверши2 при свои1хъ 
Презвv1терскихъ же1ртвахъ и3 o4нъ смысле1нный Е3vgлскій tвѣ1тъ, Я3кw люби1ти Бг7а же и3 
бли1жнzгw, бо1лее є3стъ всѣ1хъ всесожже1ній и3 жертвъ1106. Пріw4брэте1 же и3 ми1ръ соверше1нный, 
я4кw немощи2 є3мӅ2 покрове1нну су1щу соверше1нною любо1вію возскорбѣ1ти, гл7z: Нѣ1сть ми1ра въ 
кwстехъ мои1хъ t лица2 грѣ1хъ мои1хъ1107. Но па1че соверше1нный Првdнагw сегw2 По1стника ми1ръ 
тако1въ бэ, w3не1мъ же и3сполни1сz нело1жнэ рече1нное А4пcтоломъ: Нѣ1ст8 Црcтво Бж7iе бра1шно и3 
пи1тіе, но пра1вда и3 ми1ръ1108. Тѣ1мъ же с8 ни1мъ и3 на Нб7си2 досто1инъ w3брэте1сz Тiтъ Прпdбный 
u3покоеніz: Е4гw1 же вожделѣ1въ, по трудэхъ Бг7оӅ3го1дныхъ ве1ліихъ и3 мнwгихъ, u3спе2 w3 
Гдcэ1109. 

И почиваетъ Тѣ1ломъ нетлеҗннымъ, въ Пеще1рэ и3сполне1нной ст7ы1хъ, а4ки въ до1лнемъ Нб7э: 
Дх7омъ же равноа4гг7лнымъ въ го1рнее Нб7о на вѣ1чныѶ Поко1й возне1сенъ, рука1ами пре1ждє 
я4вл8шихъсz є3мӅ2 А4гг7лwвъ. 

T ни< же та1мо ра1дующих8сz, а4ки w3 бы1вшеұ и4ногdа грѣ1шницэ, нн7э же ст7олѣ1пнэ 
пока1z+шемсz, что слы1шитъ?1110 То1чію рече=ное Па1vлом ст7ым w3 Тi1тэ А4пcтолэ1111: Ӆ4тэши2 
насъ Бг7ъ прише1ствіемъ Тiтовымъ. На1мъ же съ ра1дующимсz, tвэща1ти tтогw1жде писа1нія, 
си1це къ жи1телемъ Нбcнымъ лѣ1по є3стъ: Ӆ3тэши1хwм8сz w3 u3тэше1ніи ва1шем81112, лишше же 
па1че возрадова1хwм8сz w3 ра1дости Тi1товэ, z4кw покои1сz дх7ъ є3гw2 t всѣ1хъ васъ. Е3гw1 же 
ст7ы1ми Мл7итва1ми, да сподоби1мсz и3 мы2 и3збѣ1г8ше гнѣ1ва, проще1ніе грэхw1въ и3 u3покое1ніе 

 

1103 На берегах: Колаc: г7 (Кл 3:14-15). 

1104 На берегах: а7 Тиұ а7 (1Тм 1:5-7). 
1105 На берегах: а7 Ко>: гi7 (можливо, 1Кор 15:3).

1106 На берегах: Ма>: вi7 (Мр 12:32-33). 
1107 На берегах: Pаӥ: лз7 (Пс 37:4). 
1108 На берегах: Риұ: дi7 (Рим 14:17). 
1109 На берегах: престависz сҴ: Тi1тъ.
1110 На берегах: Лук: єi7 (Лк 15:7). 

1111 На берегах: в7 ко>: З7: 6 (2Кор 7:6). 

1112 На берегах: Таұ же. 
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вре1менноє и3 вѣ1чное получи1ти: w3 Хрcтэ Іс7э Гдcэ нш7емъ, и4же є3стъ Бг7ъ любве2 и3 ми1ра1113, 
є3му1же сла1ва съ Tц7емъ и3 съ Ст7ы1мъ Дх7омъ, ны1нэ и3 прcнw и3 въ вѣ1ки вэкw1м8, А4ми1нь. 

ПОСЛАННЯ ПОЛІКАРПА 
Передмова 

Основна редакція Патерика1114 

ВТОРАГО НАПИСАНИА КО АРХИМАНДРИТУ 
ПЕЧЕРСКОМУ АНКУДИНУ О СВЯТЫХ БЛАЖЕНЫХ 

ЧЕРНОРИЗЦЕХ БРАТИИ НАШЕЯ, СПИСАНО 
ПОЛИКАРПОМЪ. ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ 

осподу поспѣвающу и слово утвержающу, къ твоему благоумию 
пречестный архимандрите всея Руси, осподине мой, отче Анкудине1115. 
Подай же ми благоприятная твоя слуха, да в ня возглаголю дивных и 
блаженых муж житиа, и дѣяниа, и знамениа, бывшая во святом сем 
манастыри Печерском, еже слышах о них от Симона, епископа 
Володимерскаго и Суждалскаго, брата твоего, а чрънца бывшаго 

печерскаго, иже сказа мнѣ, грѣшному, по святѣм, велицемъ Антонии, бывша 
началника рускым мнихом, и по святѣм Феодосии, иже по нею честных мних, 
скончавшихся в дому Божиа Матере1116. Да слышит твое благоразумие моего 
младоумиа и несвершена смысла. 
Вопросил мя еси нѣкогда, веля ми сказати о тѣх черноризцех садѣяннаа; свѣдаа 
мою худость и неизящное нрава, иже всегда со страхом во всякой повѣсти 
бесѣдую пред тобою, — то како могу ясно изрещи ими же чюдеса и знамениа 
преславнаа створишася? Мало же убо сказах ти, а множае забых от страха и, 
постыдѣхся твоего благочестиа, неразумно исповѣдах1117. Понудихся писанием 
извѣстити, еже о святѣй и блаженѣй братии нашей, да и сущии по нас 
черноризци увѣдят благодать Божию, бывшую во святѣм сем мѣсте, и 
прославят Отца небеснаго, показавшаго свѣтила в Рустѣй странѣ, в Печерском 
святом манастыри. 

Патерик проложного типу 
\Арк. 125 зв.\ 

аписаніє3. в3.е къ а3рхиманьдриту. и3 и3гумену печерьскому. а3кvѶндину1118. t поликарпа Ҷ4 
чернори€це< ст7ы<. и3же въ печерьскомъ манастыри. 

 

1113 На берегах: в7 ко>: гi7 (2Кор 13:11). 

1114 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1115 Див. Коментар 104. 
1116 Див. Коментар 105. 
1117 Див. Коментар 106. 
1118 Див. Коментар 104. 
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Арсеніївська редакція Патерика1119 

\Арк. 115 зв.\ 

аписаніє3 второє3. Къ анхиманdриту и3гумену печерьскому. акиндінѫ1120. t поликарпа Ҷ4 
черноризци< ст7ы<. и3же вь печерьскомь манастыри. 

 

Касіянівська перша редакція Патерика1121 

\Арк. 228 зв.\ 

ВтҶраго посла1ніа2, є• къ а4р8химанdритӅ пече1р8скомӅ АнкидинӅ1122. Ҷ3 
ст7ы< и бл7же1н8ны< чер8нори1зець бра1тіи5 на1шеи3. спи1сано быc Полика1рпоұ. 

чер8нори1зеұ. того• пече1рскаго манастырӭ. 
у поспѣ1шьствую3щу и3 сло6во Ӆ3твержа1ю3щу и3 сло6вӅ3 твержа1ю3щу къ твое3мӅ2 бл7гоµ4мію2. 
прчcтныи5 а3рхиманdрите всеz3 рuси. 

\Арк. 229\ 

o3ч7е и3 гн7е мо6и а3нкиди1не1123. пҶда1и3 же ми бл7гопріа1тнаа2 твоӭ слuха. да в нz възгл7ю 
ди1вны< и3 бл7же1н8ны< мu1жь житіа2. и дэа1ніа и3 зна1меніа2. бы1вши< въ ст7о1мъ се1мъ манастыри2 

пече1р8скм. є1же слы1ша< Һ є3пкcпа сi1мона володи1мерскаго6. и3 сu1здальскагҶ бра1та твоеg. чер8нори1зца 
бы1вшаго, тогҶ• манастырz2. и4же и€сказа2 мнѣ2 грѣ1шномu. Һ ст7емъ и3 вели1цэмъ а3нто6ніи5. 
бы1вшӢго на?алника рu1скыұ мни1хомъ. и3 Һ ст7о1мъ феҺдо6сіи5. и3 и1же по ни< ст7ы1хъ, и3 прпdбbных 
Һц7ь. житіа2 и3 пҶdвигы. сконча1вшихсz в домu2 прчcтыz2 бж7іа2 мт7ре1124. да слы1шитъ твое2 
бл7горазu1 

\Арк. 229 зв.\ 

міе2. моєg младҶu3миа2. и3 несъверъше1на смы1сла. въпросиӥ мz е3си нѣ1когда. велz ми сказа1ти t 
тэхъ чернори1зець съдэа1н8наа2 съвэдыи2 мою грuбость. и3 неи3зz1щное2 нра1ва. и4же всегда2 съ1 страхоұ 
въ всz1кои пло4ти бесэдuz преd тобою2. то2 ка1ко могu2 я4сно и€рещи2, сътворе1н8наz2 и3ми знаменіа2. 

 

1119  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1120 Див. Коментар 104. 
1121 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
1122 Див. Коментар 104. 
1123 Див. Коментар 104. 
1124 Див. Коментар 105. 
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и3 чюдеса2 пресла1внаа2. и3 мало нѣ1что сказа2ти t тѣ< пресла1вны< чюде1съ. а3 множа1иша забы< t 
страхӢ. стыдz1хсz твое3го6 бл7гочcтіа2. неразu1мно и3сповэдахъ 1125  пҶнuдихсz писа1ніемъ 
и3звэсти1ти тебэ3. є3же Һ ст7эи бл7же1нэи5 бра1тіи5 на1шеи5. да 

\Арк. 230\ 

и3 сu1щіи5 пҶ нcа чернори1з8цы, u3вэдzть блгdть бж7ію2. бы1вшuю2 въ ст7еұ се1мъ манастыри2. и3 
просла1вzтъ tца2 нб7е1снаго. пҶказа1вшаго таковыи5 свэти1лникы в рuстѣѶ земли2. в8 пече1р8скоұ 
ст7мъ манастыри2. 

Житіє свт. Никити, 
єпископа Новгородського 

Основна редакція Патерика1126 

СЛОВО О НИКИТЪ ЗАТВОРНИЦE, ПОСЕМ БЫСТЬ 
ЕПИСКОПЪ НОВVГОРОДУ 

ысть во дни преподобнаго игумена Никона1127 брат един, именем Никита. 
Желаа славим быти от человѣкъ, дѣло велие замыслив не Бога ради, проси 
у старца, да в затвор влѣзеть. Игѹменъ же возбраняше ему, глаголя: «О 
чадо, нѣсть ти ползы празднѹ сидѣти, понеже унъ еси; уне ти есть, да 
пребудеши посреди братиа, да, тѣм работаа, не погрѣшиши мзды своея. 
Самовидецъ еси брата нашего святаго Исакыа Печерника1128, како прелщен 
бысть. Аще не бы велия благодать Божиа спасла его, иже нынѣ чюдеса 
творит многаа?!» Никита же глаголетъ: «Николиже прелщѹся таковою 

вещию. Прошѹ же ѹ Господа Бога, да и мнѣ подаст чюдотвория дар» 1129 . 
Отвѣщав Никон: «Выше силы прошение; блюди, брате, да не вознесъся, 
низпадеши. Велит ти наше смирение слѹжити на братию, егоже ради вѣнчанъ 
имаши быти за послѹшание». Ѹноша же никакоже внят глаголемых старцем, 
но, егоже восхотѣ, то и сътвори: заздав о собѣ двери и пребысть не исходя. 
И ту абие прелщенъ бысть от диавола. Во время пѣниа своего слышаніе гласъ 
молящеся с ним и обоняше благоuухание неизреченно, и сим uмягчися, 
глаголя в собѣ: «Аще се не аггелъ бы был, не бы молился со мною, ни духа 
святаго обоняние не бы было». И нача прилѣжно молитися, глаголя: «Господи, 
яви ми ся сам, да разумно вижу тя». Тогда же и глас к нему: «Не явлю ти ся, 
занеже унъ еси, да не вознесъся, низпадеши». Затворникъ же со слезами рече: 
«Не прелщуся, наученъ убо бых от игумена моего, и вся велимая тобою 
сотворю». Бѣсъ же приим область на унѣм и рече: «Невозможно человѣку во 
плоти видѣти мене, и се посылаю аггелъ мой, да будет с тобою, и ты буди, волю 

 

1125 Див. Коментар 106. 
1126 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1127 Див. Коментар 107. 
1128 Див. Коментар 108. 
1129 Див. Коментар 109. 

Б 



 

 

301 
 

его творя». И ту абие ста пред ним бѣсъ во образѣ аггела. Пад убо мних, 
поклонися, творя аггелу. И глагола ему бѣс: "Ты убо не молися, но буди 
почитая книгы, и сим обрящешися с Богом бесѣдуя, да от них подаси слово 
полезно приходящимъ к тобѣ. Аз же присно буду моля о спасении твоем 
Творца своего». Прелсти же ся мних, никогда помолися, но прилежаше чтению 
и поучению; бѣса же видяше, беспрестани молящася о нем, и радовашеся яко 
аггелу, дѣющу молитву за нь. Бесѣдоваше же о ползѣ души приходящим к нему 
и нача пророчествовати. И бысть о нем слава велика, яко всѣм дивитися 
сбытиа словес его. 
Посылает же Никита ко Изяславу, яко: «Днесь убьен бысть Глѣб Святославич 
в Заволочьи, скоро посли сына своего Святополка на стол Новугороду». Якоже 
рече, тако и бысть: по малѣхъ же дьнех увѣдана бысть смерть Глѣбова1130. И от 
сего прослу затворник, яко пророкъ есть; и велми послушаху его князи и бояре. 
Бѣсъ убо преходящаго быти не вѣсть, но еже самъ сдѣя и научивъ злыя 
человѣкы: убита или украсти, — сиа возвѣщает. Егда прихожаху к затворнику 
словеси утѣшна слышати, бѣсъ же, мнимый аггель, повѣда ему случившееся 
им, и тъ пророчествоваше, и бываше тако. 
Не можаше же никтоже с ним истязатися книгами Ветхаго закона, весь бо 
изусть умѣяше: Бытие, Исход, Левиты, Числа, Судьи, Царства и вся 
Пророчества по чину1131, и вся книгы жидовекыя добрѣ свѣдяше. Евангелиа же 
и Апостолы, яже въ благодати преданыя нам святыа книгы на утвержение наше 
и на исправление, — сих николиже восхотѣ видѣти, ни слышати, ни почитати, 
ни иному дасть бесѣдовати к собѣ 1132 . И бысть разумно всѣм от сего, яко 
предщен (sic!) есть от врага. И сего не трьпяще преподобнии ти отци: Никонъ-
игуменъ, Иван, иже бысть по нем игумен, Пимин Постник, Исаиа, иже бысть 
епископъ Ростову, Матфѣй Прозорливец, Исакый святый Печерник, Агапит 
Лѣчец, Григорий Чюдотворец, Никола, иже послѣ епископъ бысть 
Тмутороканю, Нестер, иже тъй написа Лѣтописец, Григорий, творец кануном, 
Феоктистъ; иже бысть епископъ Чернигову, Онисифор Прозорливец1133. Сии 
вси приидоша богоносци ко прелщеному, помолившеся Богу, отгнаша бѣса от 
него, и ктому не видѣ его. Изведоша же его вонъ и въпрашаху его о Ветсѣм 
законѣ, хотяще слышати от него что. Сий же кленяшеся, яко николиже читав 
книг; иже преже умѣяше изусть жидовскыя книгы, ныне же ни единого слова 
не свѣсть, непроста рещи, ни азбукы знаяше; сии же преблажении отци едва 
научиша и грамотѣ. 
И оттуду дастъ себе на воздержание, чистое, и смиреное, и послушное житие, 
яко превзити всѣх добродѣтелию; его же послѣ поставиша епископом 
Новугороду 1134  за многую добродѣтель его, иже многа чюдеса сотвори: 
помолився Богу, дождь с небесе сведе1135 и пожар граду угаси1136. И нынѣ со 
святыми чтут святаго и блаженаго Никиту. 

 

1130 Див. Коментар 110. 
1131 Див. Коментар 111. 
1132 Див. Коментар 112. 
1133 Див. Коментар 113. 
1134 Див. Коментар 114. 
1135 Див. Коментар 115. 
1136 Див. Коментар 116. 
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Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.1137 

\Арк. 130 зв.\ 

Q черноризьцэ Никитэ. глава f71138 
ысть въ дн7и прпdбнаго никона игумена1139. братъ є3динъ именемь никита. желаа3 славимъ 
быти t чл7къ. дэло веліе3 не бг7а ради замысливъ. нача просити u3 старца. да в затворъ 
влэзетъ. 

\Арк. 131\ 

и1гuмен же въз8брани е3му гл7z. Һ чадо понеже u3нъ ѥси2. и3 нэсть ти ползы сэдэти 
праз8дну. uне ти ѥ3сть да пребудеши посрэде братиа1. работаа2 тѣұ. и3 не погрэшиши мьзdы своє3а2. 
самовидець ѥ1си. брата нашего ст7го и5сакіа3 печерьскаго1140. и3 како прелщенъ бысть. а3ще не бы 
веліа3 блdгть бж7iа# спcсла и2. и3же и# нынэ многа чю3деса творить. никита же гл7а. николиже 
прельщю2сz таковою2 вещію3. прошюже u3 га7 ба7. да и3 мнэ подасть чю3твореніа3 даръ1141. tвэща 
никонъ. выше силы прошеніа3. блюди брате да не възнесъсz низъпадеши. хъ7 велить ти. на наше 
смиреніе3 служити на братію2. ѥ3гоже ради вэнчанъ и3маши быти за послушаніѥ. u1ноша же 
никако• внzтъ гл7а н8ны< стар8цемъ. но ѥ3гоже въсхотэ тоѶ и с8твори. и3 заз8да Ҷ4 себэ двери. и3 
пребыc не и3сходz. и3 ту а3бие2 прелщенъ бысть t діа3вола. въ времz бо пэніа3 свое3го. слышаше 
глаc молzщесz снимъ. и3 Ҷ4бонzше блг7оu3ханіе2 неи3зречен8но. и3 симъ u3мzгчисz гл7z в собэ. а3ще 
се не бы былъ а3гг7лъ. не бы молил8сz съ мною3. ни дх7а ст7го Ҷ4бонzніа бы былw1. и3 нача 
прилэжно молитисz. гл7z ги7 я2ви ми сz саұ разумно да вижю2 тz. тогда же и3 глаc к нему не 
я3влю2сz понеже u3нъ ѥ2си. да не възнесъсz низпадеши. затворникъ же съ слезами рече. не 
прелщюсz наu3ченъ бо бы< t и3гумена моего. и3 все велимаа3 тобою3 створю. бэсъ же пріимь власть 
на ӧнэмъ. и2 рече не възможно чл7ку мене въ плоти видэти мене. и2 се посылаю3 а3гг7лъ мои2. да 
пребудеть с тобою2. и3 ты буди волю2 ѥ3го творz. и3 а3бие2 ста предь нимь бэсъ въ Ҷ4бразэ 
а3гг7ельстэ. падъ u3бо мнихъ поклониc 

 

1137 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
1138 На берегах почерком XVII ст. (?) дописано: «Но+гороdскиѶ Никита». 
1139 Див. Коментар 107. 
1140 Див. Коментар 108. 
1141 Див. Коментар 109. 
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\Арк. 131 зв.\ 

творz а3гг7лу. и3 гл7а ѥму бэсъ ты u3бо не молисz. но буди почитаа3 книгы. и3 симъ 
Ҷ4брzщешисz съ бг7омъ бэседuа3. да t ни< слово полезно подаси приходzщимъ к тебэ. прcно 
буду молzсz Ҷ спcніи3 твоѥмъ. къ творцю2 свое3му. прельстивъ же сz мни<. никогда же 
помолисz. но прилежаше чтенію2 и3 поu3ченію2. бэса же видzше беспрестани молzща зань. и3 
радовашесz а3ки агг7лу. мл7тву дэю3ща за нь. бесэдоваше же Ҷ4 ползэ приходzщимъ к нему. 
и3 нача прbрчьствовати. и3 бысть Ҷ4 немь слава веліа3. я3ко всэмъ дивитисz. сбытью3 словесъ е3го. 
посла же микита (sic!) ко и2зzславу гл7z. я3кҶ днcь u3біенъ быc глэбъ ст7ославичь в заволочьи3. 
скоро посли сн7а своѥ3го2 ст7ополка. на столъ новугороду. и3 я3коже рече тако и3 быc. по малэхъ бо 
днехъ u3вэдана быcсть смр7ть глэбова1142. и t сего прослу затворникъ я3ко пророкъ ѥ2сть. и3 
велми ѥ3го послушаху кн7зи и3 болzре. бэсъ u3бо приходzщаго быти не вэсть. но ѥ2же самъ 
здэz2 наuчивъ злыа3 чл7кы. и2ли u3бити и2ли u3красти. — сіа3 въз8вэщаеть. ѥ2гда бо прихожаху 
къ затворнику слово полезно слышати. бэсъ же мнимыи а3гг7лъ повэдаше ѥ2му случьшеесz. 
тэмь. и3 тъи пррbчьствоваше и3 бываше тако. и3 не можаше никтоже стzзатисz с нимъ книгами. 
ветхаго закона вcе бо и3зъu3стъ u31мэя3ше. быстье2 же и3сходъ. левгиты и3 числа. судьи3 и црcтвӢ и3 
всz прbочьства по чину. и3 прочаа3 книгы добрэ свэдаше1143. Е3vа=лья2 же и3 апcла я3же въ блdти 
преданіа2 намъ. ст7ыа3 книгы на u2тверженіе и3 на и2справленіе3. — сихъ николиже въсхотэ видэти.  

\Арк. 132\ 

ни слышати ни почитати. ни и3ному дасть бесэдовати к себэ1144. и3 быc разумно всэмъ. t 
сего я3ко прел8щенъ е3сть t врага. сего не терпzще препобніи2 тэ мужи. никонъ и3гуменъ, и3ванъ 
и2же быc по немъ и3гуменъ. пvѶминъ постникъ. матfэи3 прозорливець. и3сакіи3 ст7ыи3 печерниҲ. 
а3гапитъ лэчьць. григорій чю3дотворець. никола и3же быc послэже ѥпcпъ. тмуторbканю. нестеръ 
и3же1145 и3же написа лэтописець. григbоріи2 творець канономъ. феклистъ (sic!) и3же е3пcпъ бысть 
чернигову. Һниcфоръ прозорливець1146. си всэ бг7оносци придоша къ прелщеному. и3 помолившесz. 
и3 прогнаша бэса t него. и3 ктому не видэ ѥ2го. и3зведоша и3 вонъ. и3 въпрашати же и3 Ҷ4 ветсѣұ 
законэ. хотzще слышати t него что. сеѶ же кленzшесz николиже читавъ. книгы же преже 
и3зuстъ u3мэвъ жидовьскыа3. нынэ же ни е3диного слова не вэсть. и3спроста рещи ни а3зъбуки 
незнаа3ше. тэ же пребл7жніи3 Ҷ4ц7и е3два наu3чиша грамотэ. и Ҷ4тuдэ подасть себе на 
въздержаніе2. и3 чтcое3 и3 смэреное и3 послушеное2 житие3. я3ко презити (sic!) всэхъ добродэтелію3. 

 

1142 Див. Коментар 110. 
1143 Див. Коментар 111. 
1144 Див. Коментар 112. 
1145 В рукописі закреслено червоним. 
1146 Див. Коментар 113. 
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е3го же преже1147 за многую3 добродэтель. поставиша е3пcпа новугороду1148. и3же многа чю2деса 
створи. и3 помоливсz дожdь сведе1149. и3 пожаръ новуграду u1гаси1150. и3 нынэ съ ст7ыми чтуть. 
прпdбнаго и бл7жнаго никиту. 

Арсеніївська редакція Патерика1151 

\Арк. 125\ 

Q Никитэ 
ыc во дн7и прпdбнаго и3гумена никона1152, брать є3динъ именеұ никита. желая3 славиұ быти 
t чл7къ. дэло велие3 не ба7 раd замысливъ. нача просити u старца. да в затворъ влэзеҴ. 
и1гuмен же възбрани ѥму гл7z. Ҷ4 чdаb понеже uнъ ѥси. и3 нѣc ти полѕы. сэдэти праздdну. 
uнэ ти ѥ3сть да пребудеши посрэде браҴя1 работая тѣұ. и не погрэшиши м8зды своєz. 
самовидець ѥ1си брата нашего ст7го и3сакіа печерьскаg1153. како прелщенъ быc. аще не бы веліа 

блdгть бж7іа# спcсла и. и3же и# нн7э чюдеса многа твориҴ. никита же гл7а николиже съблажнюсz 
таковою вещью. прошю• u га7 ба7 да ми подасть чютворьа3 дары1154. tвэща никонъ. выше силы 
прошеніє3. блюди брате да не възнесъсz низъпадешисz. и велить ти наше смиреніе3 служити на 
братію. ѥгоже рdаѶ вэнчанъ имаши быти за послуженіѥ. uноша же никакоже внzҴ. гл7ныхъ. 

\Арк. 125 зв.\ 

старцеұ. но ѥ3гоже въсхотэ то и сътвори. зазда Ҷ4 собэ двери. и3 пребыc не и3сходz. и3 ту а3біе3 
прелщенъ быc t діа3вола. во времz бо пъніа3 своѥ3го. слышаше глаc молzщьсz сниұ, і Ҷ4бонzше 
блг7оӅ3ханіа неи3зре?н8но, и3 сиұ u3мzгчисz гл7z в собэ. а3ще се не а3гг7лъ бы былъ. не бы молилсz 
со мною. ни дх7а ст7го Ҷ4бонzніѥ бы было. и3 нача прилэжно молитисz гл7z. ги7 я2ви ми сz саұ 
разумьно да вижю тz. тогда же и3 глаc к нему не я3влюсz понеже u3нъ ѥси да възнесъсz 
низпадеши. затворник же со слезами ре?. не прелщюсz наu3чен бо бы< t игумена моѥго. и3 всz 
велимая3 тобою3 сътворю. бэсъ же пріимь власть на uнэмь. и3 ре? не възможно чл7ку во плоти 
видэти мене. и се посылаю3 а3гг7лъ мои3. да пребудеть с тобою3. и3 ты бdӅѶ волю ѥ3го творz. і а3біе 
ста преd нимь 

 

1147 Явна описка. Мало бути «послеже». 
1148 Див. Коментар 114. 
1149 Див. Коментар 115. 
1150 Див. Коментар 116. 
1151  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1152 Див. Коментар 107. 
1153 Див. Коментар 108. 
1154 Див. Коментар 109. 
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\Арк. 126\ 

бэсъ. во Ҷ4бразэ а3гг7ельстэ падъ uбо мни< поклонисz творz а3гн7лу, и3 гл7а ѥму бэсъ, ты 
uбо не молисz. но бuди почитая3 книгы. и симь Ҷ4брzщешиc съ бг7омь бэседuа3. да t ни< слово 
подаси. полезно приходzщиұ к тобэ. а3з же прcно будu молzc Ҷ4 спcніи3 твоѥұ. къ творцю 
твоѥ3му. прельсти в же сz мни<. никогда же помолисz. но прилэжаше чтенію и3 поѫченію. бэса 
же видzше беспрестани молzщаc Ҷ4 неұ. и3 радовашеc я3ко агг7лу мл7тву дэющю за нь. бесэдоваше 
же Ҷ4 ползэ. приходzщиұ к нему, и3 нача прbрчьствовати. и3 быc Ҷ4 неұ слава веліа3. я3ко всѣұ 
дивитисz сбытію3 словес ѥg. посла же никита къ изzславu гл7z. я3ко днcь uбіенъ быc глэбъ. 
ст7ослави? в заволочіи3. скоро пошли сн7а своѥ3го ст7оплъка. на стоӥ новугородѫ. 

\Арк. 126 зв.\ 

и3 я3коже ре? тако и3 быc. по малэх8 бо дн7іи u3вэдана бы1сть смр7ть глэбова1155. и t сего прослu 
затворникъ. яко прbркь ѥсть. и3 велми ѥ3го послушаху кнzзи и3 боя3ре. бэсъ же u3бо4 приходzщаго 
быти не вэсть. но2 ѥ3же саұ здэа1 ѕ3лыя наuчи2. іли uбити, іли u3красти. сіа3 възвэщаеҴ. ѥ3гда 
бо прихожаху к затворнику. словеса uтэшна слышахѫ, бэсъ мнимыи3 агг7лъ. повэдаше ѥму 
случьшеѥсz тѣұ. и тъ пррbчьствоваше и бываше тако. не можаше• никтоже стzзатиc с ниұ 
книгами ветхаго закона. все бо и3зусть u1мэя3ше. бытіе же и3схҶd. левгиты и числа. сuдіи3 и 
црcтва, и всz проро?ства по чинu, и3 прочаz3 всz книгы добрэ свэдаше1156. Е3vgліа же і3 апcла 
яже въ бл7годати преданыа наұ книгы ст7ы на uтверженіе. и на исправленіѥ. си< николиже въсхотэ 
ви 

\Арк. 127\ 

дэти. ни слышати ни почитати. ни и3номu дасть бесэдовати к собэ, и3 быc разумно всѣұм 
t него. яко прелщенъ ѥсть t врага1157. сего не трьпzще. прпdбніи ти мужи. никонъ и3гуменъ, 
іҶ= же быc по неұ игѫменъ. пuминъ постникъ. матfэи3 прозорливець. и3сакэи3 ст7ыи печерниҲ. 
а3гапиҴ лэчьць. григоріи чюdтворець. никола и3же быc послэже ѥпcкопъ тмѫтороканю. нестеръ иже 
написа лэтописець: григоріи творець канuұноұ. Fеo3ктистъ и3же быc ѥпкcпъ чернигову. 
W4нисиfоръ прозорливець1158. сіи вси пріидоша бг7оносци. къ прелщеномѫ. и помолившесz 
tгнаша бэса t него. и3 ктому не видэ ѥ3го1. изведоша и вонъ. Въпрашати o3 ветсэмь 
законэ. хотzще t него слышати чтоѶ. сеѶ же кленzшеc яко николиже читавъ книгъ. 

 

1155 Див. Коментар 110. 
1156 Див. Коментар 111. 
1157 Див. Коментар 112. 
1158 Див. Коментар 113. 
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\Арк. 127 зв.\ 

и3же преіже изuсть uмэ жидовьскыz. книгы. н7нэ же ни ѥ3диного слова не вэсть. и3спроста 
рещи ни а3збукы незная3ше. ти же прпdбніи tци едваѶ наu3чиша и3 грамотэ. и tтuдэ подасть 
себе на въздержаніѥ і чтcое3 и3 смирэноѥ. и3 послушноѥ3 житіѥ3. я3ко превзити всѣ< добродэтелью3. 
Его же послэ же за многuю добродэтель. поставиша Е3пcпа новугородu1159. и3же многа чюдеса 
сътвори. помоливсz дождь сведе1160. и3 пожаръ граду u1гаси1161, и3 нн7э съ ст7ыми чтuҴ прпьdнаго 
и бл7жнаго никитu. 

Касіянівська перша редакція Патерика1162 

\Арк. 130\ 

Q Ники1тэ затворницэ. и3же бcы1 посеұ є3пcкпомъ новu2городu. 
ы1сть въ дн7и прпdбbнаго и3гu1мена ни1кона1163. бра1тъ е3д=и1 и3менеұ ники1та. се1и желаz сла1вимъ 
бы1ти t чл7къ. дѣ1ло ве1ліе ба7 ра1ди замы1сливъ. начz2 проси1ти u3 и3гu1мена. да в затво4ръ 
вни1деть. и3гuмен8 же възбранz1ше е3мu2 гл7z. Һ чz1до нѣ1сть ти по1л8зы пра1 

\Арк. 130 зв.\ 

зdнu сэдѣ1ти. поне• ю1нъ е3си. u4не ти єc да пребu1деши пҶсрэдѣ2 бра1тіа2. и3 рабо4таz2 тэмъ 
не погрэши1ши мзды2 своеz. са1мъ ви1делъ е3си бра1та на1шего. ст7го и3са1кіа пече1р8скаго1164. ка1ко 
прелще1нъ бcы1 t бэсо6въ. а4ще не бы2 ве1ліа2 бл7года1ть бж7іа2 спcла е3гҶ6. и3 мл7твъ ра1ди прdпbбны< Һц7ь 
а3н8то6ніа2 и3 феҺдо6сіа2. и• и3де нн7э чюдеса2 мно6га творz1т. Ники1та• гл7аше, ника1коже прел8щӅc 
таково1ю ве1щ8ію2. прошу же u3 г7а б7а да и3 мнѣ2 пwда1ст чюдотворе1ніа2 да1ръ1165. tвэща1въ• ни1конъ 
ре?, вы1ше си1лы проше1ніе2 твоє2. Блюди2 бра1те да не възнесе1сz ни€зпад 

\Арк. 131\ 

шисz. хъ7 велҴит ти и3 на1ше смире1ніе2. слuжи1ти на ст7у1ю бра1тію2. и3х8 же ра1ди вэнч=а1 и3ма1ши бы1ти, 
за послuша1ніе2 твое2. ники1та• ника1кҶ• внҴz, гл7емы1мъ t и3гu1мена. но3 є• въсхwтҗ, то2 и3 сътвори2. 
зазда1въ Һ себэ дверэ и3 пребы1сть не и3сходz2. не пw мно6гы< же дн7ехъ прелще1нъ бcы1 t діа1вола. 
въ времz бо пѣ1ніа2 своє3гw6. слы1шаше гла1съ молzщьсz с ни1мъ. І Һбонz1ше бл7гҶu3ха1ніе 

 

1159 Див. Коментар 114. 
1160 Див. Коментар 115. 
1161 Див. Коментар 116. 
1162 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
1163 Див. Коментар 107. 
1164 Див. Коментар 108. 
1165 Див. Коментар 109. 
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неи3зр?е1нноє2. и3 си1мъ прельсти1сz глz в себѣ2. а4ще не бы2 се1 и а4гг7лъ быӥ, не бы4 моли1л8сz со мною2. 
ни дх7а ст7го Һбонz1ніе2 бы бы1ло. и3 начz2 прилэжно моли1ти гл7z. г7и, z3ви1 

\Арк. 131 зв.\ 

ми сz са1мъ, да разu1мно ви1жu тz2. тҶгда• глcа бы1сть к немu2. не z3влю1ся тебэ. зане• ю1нъ 
е3си. да не възнесcе1 низъпаде1ши. затво6рникъ• съ слеза1ми ре?. нико1ѕко же ги7 прелщuc. наu3че1нъ бо 
б<ых t и3гu1мена мое3го6. не внима1ти пре1лести діа1воли. тҶбою• всz вели1маа ми съ1творю. И3 
тҶгда2 дш7епа1гuбныѶ ѕміи пріи3мъ Ҷ4бласть над ни5мъ. Рече невъзмо•но чл7кu въ плоти сu1щу 
ви1дэти мене2. и3 се2 посыла1ю3 а1гг7лъ мо6и. да пребu1деть с тобою2. И3 ты2 бu1ди во6лю е3го6 творz2. и3 
а1біе ста2 преd ниұ бѣ1съ въ Ҷ4бразэ а4гг7ла. па1дъ u4бо мн<и1 пҶклони1сz емu2 а3ки 

\Арк. 132\ 

а3гг7лу. И3 гл7а е3мu2 бѣ1съ. ты5 3u4бо не моли1сz. но6 бu1ди почита1а кни1гы. и3 си1ми Һбрz1щешиc съ 
бг7омъ бесѣ1дуz2. да t ни1хъ пҶдаси2 сло6во пҶле1знҶ приходz1щимъ к тебэ. а4зъ• прcно бu1ду 
молz2 Һ сп7се1ніи5 твое3мъ. творца2 своего6. прельсти1в8жесz мн<и. ника1коже помоли1сz, но6 прилежа1ше 
чтенію2, и3 u3че1нію2. бѣ1са• видz1ше беспреста1ни молz1шеc Һ немъ, и3 ра1дҶвашеc. Я1ко а4гг7лu, 
творz1щу мл7твu за1 нь. бесѣ1доваше• Һ по1лзе дш7и, приходz1щимъ к8 немu2. и3 начz2 
пррbочествовати. и3 бы1сть Һ нем8 сла1ва ве1ліа2. Я4ко всѣ1мъ диви1тисz, събы1тію2 словеc его6. 

\Арк. 132 зв.\ 

пwосыла1е3т•ъ никита, къ1 кнzѕю и3зzсла1вu гл7z. Я4ко днcь u3біе1нъ бcы, глѣ1бъ ст7осла1вичь в 
Заволо6чіи5. скҶ6ро посли2 сн7а свое3го6 ст7опо1лка на сто6лъ новu2городӅ2. И3 я4ко• рече2 та1ко и3 бcы1. по 
ма1лэхъ• дн7е1хъ, u3вѣ1дана бcы1 см7рть глѣ1бовӢ1166. и3 t сего2 прослu4 затво6рникъ я1ко прbркъ єc. и3 
велми2 послu1шахu е3го6 кнz1ѕи и3 болz1ре. бэсъ u4бw приходz1щаго бы1ти не вѣ1сть. но є4же са1мъ 
ъcдbэя. и3 наu3чи2 злы1z чл7кы. ли2 u3бити. и3ли2 u3кра1сти. сіа2 и3 възвэща1е3тъ. є3гда2 прихожахu к8 
затво6рникu. слҶвеси2 u3тэшна слы1шати t неg. бѣ1съ• мни1мыи5 а4гглъ пwвѣ1да 

\Арк. 133\ 

ше е3мu2 всz2 слuчи1вшаа3сz и4ми. то1и• пррbчествоваше, и3 бы1ва1ше та1ко. не можа1ше никтҶже 
стzза1тиc с ни1мъ книга1ми Ве1тхаго зако6на. ве1сь u4бҶ и€u4стъ u3мѣ1аше. бы1тіе2, и3схо1дъ, левги1ты. 
числа. сuдіи5. црcтва. и3 всz2 пррbчествӢ по1 чинu. и3 всz2 кни1гы жидҶ6въскіа2. Свэдzше до1брэ1167. 
є3вvѶліа же і а4пcлы z1же въ блdгти, преда1н8ныz2 на1мъ ст7ыа2 кни1гы. на u3тверже1ніе на1ше, и3 нӢ 

 

1166 Див. Коментар 110. 
1167 Див. Коментар 111. 
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и3справле1ніе2. си< николи• въсхотѣ2 ви1дэти. и3 слы1шати. ни почита1ти. ни и3но1мu да1стъ се2бэ 
бэсѣ1довати к8 себѣ2. и3 бы1сть разu1мно всѣ1мъ t сего2. я4ко прел8ще1нъ єc t врага21168. 

\Арк. 133 зв.\ 

и3 сего2 не тръпz1ще прпdбbніи2 ти tц7ы. ни1конъ и3гu1менъ, и3 и3Һа1ннъ, и4же по не1мъ бcы1 и3гуменъ, 
пи1минъ по1стни1къ. іса1іа, и4же бcы1 е3пкcпъ гра1дu росто6вu. матфѣ1й прозори1вець. и3са1кіи3 е3пкcпъ 
(sic!) и3 пече1рниҲ. а3га1питъ лэче1ць, григо6ріи3 чюдотво6рець. нико6ла, и• бcы1 е3пкcпъ тмuтҶрока1ню. 
не1стер•ъ и1же написа2 лѣ1топи1сець. григо6ріи3 творе1ць кано6нҶұ. феҺкти1стъ и3же бcы1 є3пкcпъ черниговu. 
Һниси1фо> прозорли1вець1169. сіи5 вси2 бг7wно6сцы, пріи3дw6шz къ прельще1н8номu. И3 помо6лшесz бг7ви. 
tгна1ша бѣ1са t него6. и3 кто6мu2 не видэ е3го6. и3 и3зведо6ша• 

\Арк. 134\ 

е3го6 въ6нъ. и3 въспраша1хuть е3го Һ ветсе1мъ зако4нэ. хҶтz1ще слы1шати t него6 чтҶ6. сіи• кленz1шеc. Я1ко николи• 
чита1въ. и3же пре1жdе u3мѣ1z3ше. и3зъu4стъ жидо6в8скыz2 кни1гы. нн7э же ни е3ди1ного сло6ва не съвѣ1сть. и4спроста рещи2 ни 
е3ди1ного сло6ва знаа1ше. Сіи же пребл7же1н8ніи Һц7ы. єдвӢ наu3чи1ша е3го6 гра1моте. И3 tтu1дu дастъ себе2 на воздръжа1ніе2, и3 
послuша1ніе2, і чcтое и3 смире1н8ное житіе. Я1ко• превзы1ти е3мu2 вс<ѣ1 добродѣ1телію2. е3го6 же пҶслѣ1жdе поста1виша е3пкcпоұ 
новu2гҶродӅ21170. за премнҺгuю2 добродѣ1тель е3гҶ6. и4же и3 мно6га чюдеса2 сътвори2. 

\Арк. 134 зв.\ 

нѣ1кҶгда2 бездо4ждію2 бы1вшu. и3 помоли1всz бг7u дожdь съ нб7се сведе21171. и3 пожа1ръ граdu u3гаси1172. и3 нн7э съ ст7ы1ми 
чтu1ть е3гҶ6. ст7го и3 бл7же1н8наго ники1тu. 

Патерик Йосифа Тризни1173 

\Арк. 212 зв.\ 

W Никите затво>нице и4же по семь епископъ новӅградӅ; 
ысть во нdи препdоbбнаго игумена никона1174 браҴ ѥ3ди= никита и4менеұ. се8 желая славиұ быти t чеӥловэкь, дэло веліе 
не бг7а ради ра€мысли+, нача просити игумена да+ затво> внидеть. и3гуме= же во€браняше е3му гл7я, Ҷ5 чадо нэсть ти 
поӥѕэ пра€дну сэдѣ1ти понеже ю= е3си. уне ти есть да пребудеши поcрэдэ братиі и4 работая тѣұ не погрешиши 

 

1168 Див. Коментар 112. 
1169 Див. Коментар 113. 
1170 Див. Коментар 114. 
1171 Див. Коментар 115. 
1172 Див. Коментар 116. 
1173  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
1174 Див. Коментар 107. 
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мзды своея саұ видэӥ еси брата нш7его. Ст7аго и3сакия пече>ника1175 како преӥщень быcт t бэсо+, аще не бы велия блgдаҴ 
бж7ия спасла его и3 мл7твъ ради1176 преподоӣны< tцъ а5нтониz и4 fеo4досия. и5же и4 донн7э чюдеса многа творитъ1177. 
никита же гл7аше никако же преӥщӅc таковою вещию, прошу же у гдcа бг7а да и4 мнэ подастъ чюдотворения да>.1178 
tвещавь же нико= рече выше силы прошение твое, блюди брате, да не во€несъся ниспадешиc велиҴ ти наше смирение служҴиѶ 
на ст7ую братию и< же рdаѶ вэ=ча= имаши бҴыѶ за послушание твое. ни 

\Арк. 213\ 

кита же никако же внятъ глаgемыұ t и4гумена, но е3же восхотэ то и сътвори за€да+ о себэ 
двери и4 пребысть не исходя. не по мноѕе< же дне< преӥще= бысть t диявола, во время бо пэния 
свое3го, слышажеще1179 глаc молящься с нимъ и3 о3боняше воня блgu3хание неи€реченно. и симъ 
преӥстися гл7я в себэ, а4ще не быс се аgгеӥ быӥ не бы молиӥся со мною ни дх7а свт7аго обоняние бы 
было и3 нача прилэжно молитися гл7я, Гдcи. я4ви ми сz саұ раѕӅұно да вид•Ӆ тя. тогда глаc 
бысть к нему, не явлюся тебэ ѕане ю= еси да не во€зне2сz ни€падеши. затво1рникъ же со лcеѕами 
рече никако же Гдcи преӥщӅ науче= бо бы< t игумена моего не внима1ти пре1лести дия1воли тобо1ю 
же вся вели1мая ми сътворю. и3 тогда дшепагубныи змии прииұ оӣласть наd нимъ и4 рече, не 
во€можно чл7вку во плоти сущу мене видэти, и4 се посылаю аgгеӥ мо8, да пребудеҴ с тобою, и4 ты 
буди волю1 его твора, и3 абие ста преd нимъ бэсь во oӣраѕе1 а3нгела, падъ Ӆ3бо мнихъ поклониӥ е4му 
а4ки ангелу, и гл7а еұу бѣc, ты1 Ӆ3бо не молиc но буди почитая кніги и1 сими1 o4брящешисz съ 
бг7омъ бесэдuя, да t ни< подаси слово поле€но приходящиұ к тобэ. а€ же приcно бу1ду моля4 о 
сп7сении твоеұ тво>ца своего. преӥстивжеся мни<, никако же помолиc, но прилэ 

\Арк. 213 зв.\ 

жаше чтениу и поучению. бэса же видѣө беспрестани молящася o неұ, и3 радовашеся1 я4ко а4нглу 
творящу мл7тву за нь. бесэдоваше же o4 поӥѕэ дш7и приходящиұ к нему1. и4 на2ча 
пророчествовати. и4 бысть o4 неұ слава велика, яко всэмь дивитиc збытию2 словеc его. ПосылаеҴ же 
никита ко кн7ѕю и4зzславу гл7я в лэто ¤ѕфп7ѕ. я4ко днеc убіе= бысть глѣӣ святославичъ в 
заволочии, скоро пошли сына своего ст7ополка на стоӥ новугрdаӧ, и4 яко• рече тако и4 бы1сть. по 
малѣ< же дне< увэдана бысть сме>ть глэбова1180 и4 t сего прослу затво>никъ, я4ко пророкъ е4сть 
и4 велми поcлушаху1 е3го кн7зи, и боляре. бѣc убо приходящаго быти не вэстъ но еже саұ содэя 
и4 наӅ4чи злыа чл7вки, и4ли Ӆ4бити, и4ли1 Ӆ3красти сия въ€звещаеҴ. е4гда бо прихо•даху к ѕатво>нику 

 

1175 Див. Коментар 108. 
1176 В оригіналі написано над рядком. 
1177 Див. Коментар 108. 
1178 Див. Коментар 109. 
1179 В оригіналі написано над закресленим. 
1180 Див. Коментар 110. 
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словесе Ӆ3тешения слыша2ти t него, бѣc же мнимыѶ, ангелъ повэдаше е4му вся случи+шаяся 
и4мъ, тоѶ же пророчествоваше и б€ывашеc. не можаше же никто же стяѕатиc с нимъ книгами 
веҴхаго закона веc бо иѕӅcть умэяше, бытия, и исходъ, левiт, числа судии цр7ьства и3 вся 
пророчеcтва по чинu и4 вся кн7г жидо+скиz, сьвэдаше доӣре1181. ева=гліа4 же3 и4 а3пcла, яже во 
бл7года2ти преда=нося наұ ст7оя книги на Ӆ7тве>жение наше и4 на испра+ление, си< 

\Арк. 214\ 

николи же воcхотэ видэти ни слы1шати ни почитати ни иному дасть бесэдовати к себэ, и 
бысть раѕумно всѣұ t сего яко преӥще= е4сть t врага21182, и4 сего2 не те>пяще препdоbбнии тии tц7ы, 
никонъ игумень, И4o4аннъ и4же по неұ бысть игумень, пими= постникъ, и3саия и1же быстъ епиcпъ 
граду ростову маҴfе8 проѕо>ливець, и3сакии св7тыи ѕаҴво>никъ, а3гапиҴ лечець, григории чюдоҴворець, 
никола иже бысть епcкпъ тмµтороканю, несте> иже написа лэтописецъ, григории творецъ каноноұ. 
Fеоктистъ и1же бысть епcкпъ черниговскиі, o4нисиfо> проѕо>ливець1183 сии вси бgносцы приdиbша к 
преӥщеннұоӧ и3 помолиөся бг7ови, tгна1ше бэса t него и4 к тому не видэ его2. и€ведоша его во=, и4 
вопрошаху1 его o4 веҴстѣұ ѕаконе, хотяще слышаӥ t него что, се8 же кленяшеся яко николи же 
читавъ книгъ, гл7э же ни единого слова свѣ1сть, а спроста рещи ни единого слова ѕнаяше. сии1 
же преӣлажении tцы, еdва наӅ4чиша его грамоте, и4 tтduӧ дасть себе на во€держание, и послушание 
и чистое1 и3 смиренное житіе, яко п>ѕ+ыти е4мµ всѣ< доӣродэтелию; его же послед•е поставиша 
еп7скопомь н4овµграdа, ѕа премногую его доӣродэтеӥ1184 и3же и4 многа чюдеса сътворив: нэкогдӣаb 
бе€до•дию бывшу, и помоли+ся Бг7у до•дь с небеси сведеҴ1185, и пожа> грdаӧ µгаси1186, нн7э со ст7ыми 
чтӅҴ его ст7аго и бӥженаg никитµ. 

Житіє свт. Никити, написане ігуменом Іоасафом1187 

\Арк. 360\ 

Мцcа генварz въ л7 дн7ь1188: по1нэ сеть є4же и4мать сказа1ніе и3 житіе2 и3 
поще1ніе и# чюдотворе1ніе. Прпdбнаго tц7а на1шего Никиты в поще1ніи вели1кіz ла1вры 

 

1181 Див. Коментар 111. 
1182 Див. Коментар 112. 
1183 Див. Коментар 113. 
1184 Див. Коментар 114. 
1185 Див. Коментар 115. 
1186 Див. Коментар 116. 
1187 РГБ, ф. 304. Минея Четья месяц генварь, № 673 (1622). Полууст., напис. 1629 г. Германом Тулуповым, в лист, 
449 л. 
1188 На берегах: Гла+ ка7. 

http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=673&page=1
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и4же в Кi1евэ и3 в се1мъ бы1вша е3пcпа вели1комӅ новӅградӅ. Спи1сано бы1вшимъ 
смире1нныұ є3рмонахоұ i3а3са1фомъ и3гӅ1меноұ Ҷ3би1тели даніловы. 

же въ трbцы прославлz1е2маго прбл7га1го е3ди1наго ди1внаго во ст7ы1хъ его2 бг7а на1шего. по бжcтвенному прbрку дв7ду 

\Арк. 360 зв.\ 

о3 все1мъ бл7годари1ти до1лж8ни е3смы2. ди1внаго в8 сла1вахъ творz1щаго чюдеса21189. я4ко• во и3схо1де 
пое1тсz1190. и3 t того2 по1мощи o2 всѣ1хъ поле1зны<. и3 ра1зума проси1ти подоба1етъ наұ. кромѣ1 

бо тако2 хотѣ1ніz и3 по1мощи всz6 неполэзна су1ть и3 не u3спэ1шна бываюҴ наұ. не1смы бо дово1лни 
Һ себэ что6 сотвори1ти, и3ли2 помы1слити. но6 дово1льс8тва на1м все3 t бг7а быва1етъ по бжcтвенному 
а3пcлу1191. и3 па1ки мнz1исz что6 бы1ти ничто1ж е4сть. и3 па1ки е3vgльскіz при1тчи o4ноz боz1сz. o3 
наченшимъ зда1ти сто1лпъ. и4же не пе1рвэе сѣd и3 разочте2 и3мѣ1ніе свое2 на зда1ніе столпа2. е3гда2 нача2 
зда1ти и3 не возмо1же соверши1ти. и3 вси2 ми1моходz1ще и u сеұ руга1хусz е3мӅ2 гл7ще. се1и чл7къ нача2 
зда1ти и3 не во€мо1же соверши1ти1192. и3 па1ки бжcтвенныи па1велъ ничто• положиҴ o3снова1ніе кромҗ 
лежа1щаго е4же е4сть хс7.1193 и3 сего2 ра1ди не напесцҗ тщесла1віz. и3ли2 чл7ку u3го1діz хотz2 положи1ти 
o3снова1ніz сло1ва. да возмо1гу и3 на ве1рхъ словесэ е2э взыти и3 соверши2ти е4же o3 жи1тіи и поще1ніи 
и3 чюдотворе1ніи и• во ст7ы< tц7а на1шего ники1ты бы1 

\Арк. 361\ 

вшаго е3пкcпа вели1кому нову гра1ду и3 п8ско1ву. тѣ1мже тща1хсz на ка1мени тве1рде нѣ1како 
Һснова1ніе положи1ти словесе21194. да не в поруга1ніи ни посмѣ1хъ буду чл7коұ мимоходz1щимъ в 
пу1ть житіа2 сего2. ниже2 паки сни1дӅ рэкы2 мы1сленныz, и3 вэриҴ прирази1тсz е3рети1чести за1вистрію, 
и3 разруши1тсz сто1лпъ слове1сныи. тѣ1м же притека1ю к8 тве1рду ка1мени, гӅ7 на1шему iс7у х7у. t 
того2 по1мощи просz2 и разума. и3 припа1даz молю1сz гл7z. на ка1мени мz6 вѣ1ры uтверди. ра€шири2 
uуста2 моz2 спcе мо1и. поҺстри2 я3зы1къ мо1й и3 сло1во сло1жно ра1зума, пода1и же ми гиc мо1и iс7 хс7 
сло1во tче7е. и3 па1ки, ги7 u3стнэ мои2 tве1рзеши і u3ста2 моz2 возвэстzҴ хвалӅ2 твою2. и3 просла1влю 
ст7лz твоего2 дн7ь в па1мzть е3го21195. е3го1 же и3 ты2 са1мъ просла1вилъ є3си2 в животҗ е3го2. труды 2и3 
по1двиги и3 про1чими добродѣ1телми е3го2. по см7рти же е3го2 мно1гими и3 разли1чными зна1менми же 

 

1189 Можливо, Пс 71:17-19. 
1190 Можливо, Вих 34:10. 
1191 2Кор 3:4-6. 
1192 Порівн.: Лк 14:28-30. 
1193 Порівн.: Еф. 3:14-19. 
1194 Тут і далі алюзії на тему «наріжного каменя»: Йв 38:6; Іс 28:16; Зах.4:7; Зх 10:4; 1Пт 2:6; Еф 2:20. 
1195 Див. Коментар 117.В агіографічній літературі сюжнти з вказівкою на певні (фізичні) рани, яких завдали святим 
біси. Проте згадка саме про прп. Антонія може свідчити, що автор взяв її з Патерика, оскільки про це згадано в 
житії прп. Феодосія. 
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и3 чюдесы. o3 си1хъ бо са1мъ ре1кохъ е3си2 прославлz1юща мz просла1влю1196. И3 па1ки пріидѣ1те ко 
мнѣ6 тружа1ющеи сz и3 а€ упоко1ю вы31197 

\Арк. 361 зв.\ 

И3 па1ки пріидѣ1те бавcніи t цbа мое3го2. наслѣ1дите u3гото1ван8ное ва1мъ црcтво нбcное t сложе1ніа 
ми1ру1198. и3 паки бл7гіи ра1бе вѣ1рныи u3мно1живыи да1нныи ти тала1нтъ вни1ди в ра1дость га7 
свое3го2. в малэ былъ е3си2 вѣ1ренъ. тѣ1мже наd мно1гими тz3 поста1влю1199. i3 o3 се1мъ молю2 всеси1лнаго 
бг7а могу11щаго uмудри1ти младе1нца, и3 ра1зумъ неразу1мнымъ даруи1 ти. и3 гугни1вымъ бг7огла1сіе 
і я3зы1къ я4се=н. як4оже дре1вле вала1млю ҺслӅ2 члчcки прогл7а ти дарҶва1вшу1200. я4ко же в кни1зэ 
числъ прочита1е3тсz. и3 велбу1ду бе€слове1сну прогл7ати. я4коже в чюдесѣ1хъ ст7ы< бе€сре1бреникъ козмы2 
и3 даміz1на Һбрэта1е3тсz нашего2 е3динаго надеэтzсz, и3 по1мощи t него2 просz2. ку1пно же и3 
ст7го дово1лне малы< помоли1тисz, и3 ва1съ самѣ1хъ на мл7тву подвиза18z. я4ко е3го1 тэми же 
мл7твами и3 ва8шиими подает ми сz сло1во сло1жно разума по tтверзе1ніе u4стъ, е4же принести2 
тому даръ сло1ва днеc в па1мz е3го2 и4же вэнча1ти похвала1ми того2 свzще1нную главу е3го• 

\Арк. 362\ 

са1мъ гь7 просла1ви и3 а4гг7ли вос8хвали1ша, и3 чл7чи u3диви1шасz, и3 бѣ1сове восша1201 я4ко во1 
плоти ме1р8твенэ, и3 на бѣ1сплотныz враги2 му1жески воста2. и3 на три1знище и3зы1де, и3 на трижне1ніе 
поста1ви. І а4ще в ма1лэ o3ста1вленъ бы1сть бл7же1нніи се1и и3скуси1тисz t врага2. Һба1че же послэди2 
все коне1чнэ побэди2 того2 и3 бе€вэсти сотвори2. и3 тэне1ц1ъ побѣ1дныи t цр7z ха7 бг7а воспріяҴ. 
я4коже случи1сz и3ногда2 бы1ти вели1кому а3нто1нію пострада1ти i3 и3нѣұ мно1гим1гимъ tц7ѣ1мъ1202. i3 
o3 се1мъ u4бо возлю1бленніи i нѣ1смь ди1вно е4же в ма1лэ Һста1вле= бы1сть и3скуси1тисz tц7ь на1шъ 
бл7же1нныи ники1та. но посе1мъ крэпча1иши воста на врага2 и3 побэди2 того2. Һбы1чаи бо е4сть во1ину 
е3гда2 t врага2 свое3го2 u3я4звитисz, тогда2 па1че я4рости напо1лнисz и3 крэпы1и3ши поста1ти. посэм 
бо бра1нь и3 лаz1ніz Ҷ4бщаго на1шего врага2 дія1вола. и3 не чю1дно. я4ко и3 самомӅ2 сп7си1телю на1шему 
бг7у прирази1сz. е3гда2 возведе2 е3го2 на1 гору высо1ку ѕэло2, и3 показа2 е3мӅ2 всz3 црcтвіz ми1ра и3 сла1ву 
и4хъ. и3 рече2 е3мӅ2 тебҗ да1мъ всz3 

 

1196 1См 2:30. 
1197 Мт 11:28. 
1198 Мт 25:34. 
1199 Мт 25:14-22. 
1200 Порівн.: Чис 22:21-39. 
1201 Слово в оригіналі не прочитується. 
1202 Див. Коментар 117. 
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\Арк. 36 зв.\ 

сіz2 а4ще паd поклони1ши ми –––1203тогда2 гь7 на1шь бг7ъ tрази2 то6 писа1ніемъ. е4же t зако1на гл7z. 
пи1сано е4сть гӅ7 бг7у —––1204 е3мӅ2 поклони1шисz и3 тому є3ди1ному послу1жиши1205. и3 сіе2 u4бо сло1во 
нѣ1сть про1сто. і я4ко же прилучи+сz. е4же рече2 гь7 на1шъ дія1волу. гӅ7 бг7у твое3му поклони1сz и 
томӅ2 е3ди1ному послу1жиши. но6 пи1сано е4сть всz1 бо возмо1жно г7у бг7у на1шему. и3 всz1 ченелz (sic!) 
рабо1тна е3мӅ2. и3 мо1щно бы та1ка tжену1ти t себе2 е3мӅ2 дія4вола и3 сокруши1ти и3 погуби1ти и3 
бе1звсти того2 сотвори1ти. и о3 рече2, пи1сано бо е4сть на зако1нныz писа1ніz восхо1диҴ гь7 на1шь. 
наu3ча1z наc и3 каz любому1дріz и3 u3твержа1тисz бжcтвеныұ писа1ніемъ. и3 сиұ противи1тисz врагоұ 
на1шиұ и3 приближи1тисz к бг7у. но6 подоба1етъ ми к ва1шеи любви2 сказа1ти все3. Q сщ7е1нныи 
собо1ръ tц7ы1206 все7и сповне1е цр7ковное. кто3 u4бо е4сть си3дн7ешиіи дн7ь пра€днӅе3мы ники1та1207. и3 
tку1ду ни3 како1въ бѣ3. но6 преже молю1сz ва1ше прпdбьство и3 tч7ескую любо1вь я4ко Һ се1мь ничто• 
t ваc за1зриҴ ми гру1бости 

\Арк. 363\ 

поне• бы1сть поселz1нинъ и3 невѣ1жа славӅ2 и3 не и3ска< николи1 же что3 t ю4ности мое3z2 таково2е 
красоти кiѶже и3 риторикіа. и4же кичиҴ высо1кое ра1зума. сего2 николи1 же прочита<. i3 и3зви1тіz слове1съ, 
и3 решеніа приҴчаұ tнюd лихова2нъ бы<. и3 всz1 кіz прdмростии2 ра1зума и3 сло1ва сло1жна нима1ло что3 
навыко<. ниже2 на са1мое дѣ1ло сіе2 таково1е смѣ1zхъ, дер8знути. сего2 ра1ди па1че же Һтzгче1нъ 
грэхи2 мно1гими, и3 не и3мъ1хъ дѣ1ла бл7га и3 словесе2 поле1зна. в8 дш7и бо грѣ1шне ни дѣ1ло добро2 
ни сло1во поле1зно ража1етсz когда2. сего2 ра1ди ни са1мую Ӆ3бо1гую мою2 десни1цу просте1р ти 
восхотѣ1хъ. е3гда2 ка1ко ст7му неu3го1дно бу1деҴ си1цевое. Чюдесе1м же t гроба ст7го па1че u3множа1ющиұ 
сz. я4ко• нѣ1коиұ рэчныұ бы1стринамъ и3 стека1ющимъ, и3 николи1 же Һскудева1ющимъ. ст7ль же и4же 
прмdрости бж7іz прcтлъ u3краша1z тогда2 пи1минъ1208 гл7емыи и4же бѣ3 досто1инъ вои4сти нн7у ст7ои 
и3менова1тисz и3 па1стырь. поне1же тако1е сокро1вище ҺбрҴэ. Не терпиҴ бе€ написа1ніz бы1ти. и4же в 
земли2 молча1ніz скры1ти. o3 не1 

\Арк. 363 зв.\ 

мже са1мъ гь7 рече2. не мо1жеҴ граd u3крытисz верхӅ2 горъ стоа2. ниже2 свэти1лника вжига1ютъ и3 
поставлz2юҴ е3го2 поd спудҶ1мъ но6 на свѣ1щницы да свѣ1тиҴ всѣ1мъ и• в8 хра1минэ су1ть1209. ниже2 

 

1203 Слово в оригіналі не прочитується. 
1204 Слово в оригіналі не прочитується. 
1205 Порівн.: Мт 4:8-11. 
1206 На берегах дописано: всечестніи и3 бра1тіа и3 до1брыѶ послӅ1шницы. 
1207 Див. Коментар 118. 
1208 Див. Коментар 119. 
1209 Порівн.: Мт 5:14-16. 
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са1маz та3 твори1маz t ст7го чюдеса2 u3таи4тисz мо1гутъ. но6 я4коже труба2 велеглcно возопіе1тъ, 
и3 всѣ1мъ слы1шатсz. не то1кмо в то1мъ сла1вномъ вели1комъ новэгра1дэ но6 и3 все1и ру1стеи земли2. 
я4ко• понэ коихъ степе1не< лѣ1ствица и3 до са1мого мт7ре гра1довомъ мос8квы2, таково1е прослу1 ти 
достизаеҴ. и3 во u4шію и5же тогда2 црcтвующему i3Ҷ7а1нну слы1шитсz. и5же до1брэ в каза1не на 
а3га1рzных хра1брствовавшаго. та1коже и3 в земли2 ливо1ньстеи на безбо1жныи латы1ньскіи я3зы1къ. 
сн7у прcнопа1мzтнаго вели1каго кн7зz васи1ліz и4же во и4ноческомъ Ҷ4бразэ варла1мъ на нерече1нъ 
бы1сть. та1ко• и3 ст7ѣ1и3шему митрополи1ту всеz2 русіи мака1рію1210. и3 всемӅ2 при1чту и3 все1мъ лю1демъ, 
тако во1еслы1шаніе я4сно слы1шатсz. и3 вси сла1влzху бг7а Һ быва1е3мы<. гл7ще, ди1венъ бг7ъ во  

\Арк. 364\ 

ст7ы< свои<1211. мы• на преdгл7емаz да во€врати1мсz. Һ о3брѣ1теніи же чcтна1го телеси2 его2 по1слэде 
ска1жеұ. вре1мz же ми нн7э сказа1ти ва1мъ tку1ду бѣ2 таковыи свэти1лникъ на1мъ прово€сіz2. не бо2 
t i3е3рcли1ма и3ли t ри1ма. ниже2 t конс8тzнти1награ1да. но6 t но1ваго гл7ю е3ги1пта. си3рѣ? t гла1внаго 
и3 вели1каго гра1да ки1ева. быc я4ко же дре1вле е3ги1пеҴскаz страна2 и3долослуже1ніа и3 всz1кія нечистоты2 
и3спо1лнь су1щи. послэди1 же та1мо бг7у рабо1тавши< е3ги1петьски< и4нокъ су1щіz, я4ко• звѣ1зды нбcныz 
u3мно1жишасz. o3ни1хже я4снэиши сказӅеҴ бжcтвенныи злаuҴстъ1212. си1це• и3 все1мъ нн7э вели1коұ 
гра1де кi1евэ быc преd o3чи1ма всѣ1хъ наc ви1детсz. и• бо пре1же не е3ди1нъ граd кi1евъ то1чію и3спо1лнь 
всz1кіа нечистоты и4долослуже1ніz но6 и3 всz2 росіискаz землz2. и• пре1же неплоdныи винограd, нн7э 
же многопло1денъ па1че• и3 бл7гопло1денъ. tнеле1же е3гда2 посэти2 гь7 лю1ди своz2. я4ко• и3ногда2 прbркъ 
вопіетъ1213 . и• дре1вле нелю1димаz2 нн7э же нарекӅ2 лю1димаz2. и3 не возлю1блен8наz нн7э же 
возлю1бленнаz. Е3гда• t ст7го и3 е3диносу1щнаго и3 всеси1лнаго дх7а. ст7іи а3плcли в ве4сь ми> 

\Арк. 364 зв.\ 

по1слани бы1ша наu3чи1ти и3 крcти1тивсz я3зы1ки. е3гда2 ры1барьскаz мрежа2 по всемӅ2 ми1ру 
рас8пространи1шасz. е3гда2 глаc бжcтвены< тру1бъ е3vgльски< по всz2 конца2 земны1z велеглаcно во€гремҗ. 
я4ко• рече2 дв7дъ. во всю2 зе1млю и3зы1де пэща1ніz (sic!)1214 и3 в конца2 вселе1нныz гл7ы и<.1215 тогда2 
на1шего я3зы1ка рӅcкаго до1иде глаc t бжcтвеныz трубы2 вели1каго гл7ю а3плcа а6н8дрѣ1z бра1та петро1ва. 
е3гда1 бо мно1шіz я3зы1ки Һблече2. и3 наu3чи2 крcти1ти. и3 пріи4де на мѣ1сто и3дѣ1же нн7э е4сть граd 
кi1евъ. мѣ1сто µже Ҷ4ному е3ще2 пу1сту весма2 и3 не населену. и3 тӅ2 поста1ви чcтныи кртcъ. и3 прорече2 
и4же с ни1мъ су1щиұ u3чн7коұ. я4ко на1 семъ мѣ1сте бг7ухотz1щу бы1ти гра1ду вели1ку и3 сла1вну и3 

 

1210 Див. Коментар 120. 
1211 Пс 67:36. 
1212 Див. Коментар 121. 
1213 Можливо, йдеться про Вих 20:20. 
1214 Вірогідно, йдеться про «писання». 
1215 Пс 18:5. 
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многочач7ну. и3 позна1юҴ лю1діе си изъ1216 и4стиннаго бг7а на1шего га7 іс7а ха7. и3 вѣ1ровати ему и4мӅҴ. 
и3 мно1зии1217 t и4стин1218ны< сп7се1ни бу1дӅҴ. е4же е4сть по прорече1нію ст7го а3пcла. не помно1зе• быc граd 
вели1къ на то1мъ мѣ1сте. но3 лю1діе е3ще2 не во€сіz2 и4мъ. до1нде• е3гда2 посла2 гь7. я4ко• мои3сѣ1z и3ногда2 
лю1деұ іи3л7выұ вожа2 и3 наста1вника. и3ли2 

\Арк. 365\ 

я4ко• втора1го вели1каго цр7z Константи1на. равнgаb а3пcлоұ вели1каго кн7зz влади1мира сн7а светосла1влz. 
се1и Ӆ4бо пре1же самъ крcтисz. и3 всю2 зе1млю свою2 а3пcлоскимъ ст7ы1мъ крщ7ніеұ просвэти2, и3 вѣ1ровати 
наu3чи2 пра1вэ и4стиннэ. и3 мно1ги црк7ви и3 мнcтрz2 поста1вити. и3 епcпы и 3 попы2 u3стро1и. и3 всz2 
до1брэ и3спра1ви. я4ко• подобаеҴ и4стиннэ правосла1внои вэре хрcтіz1ньстей. и3 в8 ста1рости до3брэ к г7у 
tи4де в8 вѣ1чныи поко1и. по преставле1ніи же е3го2 ма1лоұ лѣ1томъ мимошеdшимъ. е3гда2 воспріz2 вели1кое 
кн7же1ніе бл7говэрныи вели1кіи кнz€ и3зzсла1въ я3росла1ви?. и3 во времz црcтво е3го2 —––––ти1висz1219 
вели1каz о3би1тель прчcтыz бц7ы пече1рскіа в кi1евэ t а3нто1ніz нѣ1кое3го и4менемъ прпdбнаго tц7а. 
вели1кіа му1жа в добродѣ1теле< ди1вна и3 ст7а пришеdша t ст7ы1z а3f1ньскіz горы2. и3 та2 бѣ2 пе1рваz 
Ҷ4бщаz вели1каz o3би1тель. не то1кмо в кiе1вэ но и3 во все1 рucтеи земли2. пото1м же пріе1млеҴ 
нача1л8ство тоz2 o3би1тели бл7же1нніи феҺдо1сеи. вели1кіи в по1стницѣ< и3 ди1вныи в8 трuдѣ1хъ и3 в 
по1двизэхъ 

\Арк. 365 зв.\ 

и3 в8 про1чи< добродѣ1теле<. o 3ни1х же пи1шеҴ во Һте1чницє кi1евъстеұ. нн7э же нэсть ми вре1мz o3 
ни1хъ сказа1ти. но3 Һ блж7е1нномъ се1мъ то1чію. o3 не1м же на не1хъ по1вэсть сi2ю пріе1млюҴ и3 постриза1юҴ 
всz3 приходz1щаz к ни1мъ во Һби1тель бе€ лѣ1ности бл7женныи а3нто1неи и3 феҺдо1сія. и3 в ма1лэ 
вре1мени совокuплz1юҴ мно1жество число2 бра1тіи. и3 трuды и поще1ніz и3 мно1ги по1двиги Һни2 
мu1жіе поdе1млюҴ га7 ра1ди. и3 телеса2 своz2 uдрuча1юҴ мно1гимъ поще1ніемъ и3 слu1жбами тz1жкими. 
мно1зи же бzхu в ни< мu1жіе ди1вныи3 вели1цы и3 знаменоносцы и3 чюдотво1рцы, я4ко бы1ти и< 
число до тридесzтъ1220 в ни1х же мно1зи в жи1тіи своемъ мно1га чюдеса2 и3 разли1чнаz сотвори1ша. 
по преставле1ніи3 и3хъ па1че бг7ъ прослави и<. i3 t гробо1въ и< то1чаҴ целбы2 мно1ги. и3 просто рещи2 я4ко• 
пресвѣ1тлыz звѣ1зды свэтz1хuсz по всемu2 ми1рu. 

 

1216 В оригіналі закреслено червоним олівцем. 
1217 Літеру дописано червоним олівцем. 
1218 Літери закреслено червоним олівцем. 
1219 В оригіналі частина слова не прочитується. 
1220 Див. житіє прп. Лаврентія Затвірника. 
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 ни1х же бѣ2 и4же пре1жде помzнове1нныи бл7же1нныи tц7ъ на1шъ ники1та. днcь на1 ми 
торжествu е3мы того2 гра1да кi1ева ро1домъ1221. 

\Арк. 366\ 

е3ще Ӥ1222мu2 ю4ношески цвэтu1щu. и3 младе1ньствuющу лѣ1тныұ Һбхоже1ніемъ. прихо1диҴ в 
преdрече1ннuю Һби1тель печер1скuю. и3 мо1ли и3гu1мена ни1кона1223 Һблещи2 е3го2 во и4ноческаz. и3гu1менъ 
же ви1жu тz рече2 Ҷ5 ю4ноше ю4на сu1ща во€растоұ. е3гда2 ка1ко нево€мо1жеши скорбе1 и мѣ1ста сего2 
терпѣ1ти. мно1ги бо ра1ти бэсо3в8скіа быва1юҴ на1мъ. нcэ бо на1ша бра= кро1ви и3 пло1ти. но3 к нача1ло 
миродержи1телеұ тмы2 вѣ1ка его, и3 дuховомъ зло1бе поdнбcныұ. я4ко же гл7етъ бж77ественныи 
па1велъ1224. и3 па1ки никто• возложи1въ рu1цэ на ра3ло зрz6 воспzҴ u3пра1виҴ браздu свою21225. бл7женныи• 
ю4ноша. с ра1достію Ҷбэщева1е3тсz всz1кіz ско1рби терпѣ1ти со всz1цемъ u3се1рдіемъ, и3 мнcтрьскаz 
всz6 преда1ніz сохрани1ти. и3гu1менъ же видэвъ е3го2 непрекло1нна помыслоұ. и3 постризҴа1 е3го2. со 
tя4тіем же вла1съ, всz3 плоҴскаz и3до1лu влекu1щаz мuдрова1ніz со tрѣ1зuетъ бл7же1нныи t 
ю4ноша. и3 вда1нъ быва1еҴ мu1жu дх7о1внu и3 ра€сuди1телнu и3 вели1кu в добродѣ1теле<. е4же навькнu 
ти t него2 и4ноческомu житію2 и3 поще1нію, и3 всz1киұ 

\Арк. 366 зв.\ 

мнcтрьскимъ o3бычае3мъ• и3 преда1ніемъ. и3 быва1етъ во все1мъ соверше1нъ послu1шникъ дх7овному 
свое3мӅ2 tц7у. и3 всz2 сотвори1млz и4мъ собо1ю тщашесz и3с8пра1вити. и3 пото1мъ всz1кіz мнcтрьскіz 
службы прохо1ди1тъ. и3 п---о1лницу1226 и3 маге1рню (sic!) и3 про1чаz слу1жбы. и3 до1брэ uдручаеҴ свое2 
тѣ1ло посто1мъ и3 мл7твами. бдѣ1ніем же и3 ѕлострада1ніемъ и3 смиреніеұ терпѣ1ніемъ и3 про1чими 
добродѣ1тельми сіz4а посреди2 бра1тіи. и3 про1сто рещи2 всz6 пло1тьскаz мудрова1ніz дх7ови повину1въ. 
в такове1мъ до1бре u3строе1ніи в п8рочихъ добродэтелехъ поживе2 блж7е1нныи и вре1мz дово1лно1227. 
вра1гъ же видz2 себе2 t ст7го всz1чески побежа1ема смире1ніемъ и3 терпѣ1ніемъ. uхищре1ніе нѣ1кое 
u3мышлz1етъ на ст7го, е4же tто1р8гнути того2 t o3би1тели t любве tч7е же и бра1тіи. да та1мо 
бра1нь поста1виҴ на1 нь. си1м же та1ко быва1ющимъ начаҴ бл7же1нныи ники1та помышлzти в себҗ, 
я4ко и3зы1деҴ и3з мнcтрz2, и3 затвори1тсz е3ди1нъ в пеще1рэ, и3 та1мо t безмо1лвіz мно1 

 

1221 Див. Коментар 122. 
1222 Дописано вище пізніше (?). 
1223 Див. Коментар 107. 
1224 Порівн. Кл 3:8. 
1225 Лк 9:62. 
1226 В оригіналі слово прочитується не повністю. 
1227 Див. Коментар 123. 
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\Арк. 367\ 

жаи#шую мзdӅ пріo3брz1щеҴ. сіz4 же вра1гъ влага1ше е3му во u4мъ. и3 не помzну бл7же1ннаго i3Ҷ7а1нна 
лэствичьника гл7ща. го1ре рече2. а4ще u3е3динивсz впадеҴ чл7къ во u3ны1ніе, и3ли2 в разленѣ1ніе. и3ли2 
tча1zніе1228. нѣc во€движаи е3го2 в ч7цэхъ. а3 и3дэ же е3ста два2 и3ли2 три2 со1брани Һ и4мени мое1мъ 
тӅ3 е4смь посредҗ и4хъ рече7ть1229. и3 па1ки не я3влю1сz посредэ собо1ра в8 бра1тіи твои< прпdбнэишихъ1230 
я3влz1тисz. вое3ди1нъ же t дн7іа, прихо1диҴ ко и3гу1мену ни1кону. и3 мо1лиҴ е3го2 да повелиҴ е3му 
затвори1тисz еди1ному в пещере кромҗ мнcтрz21231. и3гу1мен же воз8бранz1ше е3мӅ2 гл7z. Ҷ5 ча1до 
нѣ1сть ти6 по1лзы пра1з8дну сэдѣ1ти. поне• ю4нъ е3си2. u4нэ ти е4сть да пребу1деши посреди2 бра1тіа и3 
рабо1таz тѣ1мъ не погреши1ши мзdы свое3z2. са1м8 бо ви1дэлъ е3си бра1та на1шего ст7го и3са1кіа 
пече1рника1232. ка1ко прелще= бысть t бесо1въ а4ще не бы2 бж7іz блdгть спасла2 его2. и3 мт7въ ра1ди 
прпdбны< tцъ а3нто1ніа и3 феҺдо1сіz. и4же и3 дон=нэ мно1га подеса2 творzҴ. бг7у прославлzющу е3го2 
ра1ди мно1ги< трудовъ е3го2 и3 воздержа1ніа. и4 на мно1га сказа1въ е3му лаzніа бе 

\Арк. 367 зв.\ 

со1в8скаz. ка1ко подоба1етъ противи1тисz по1мыслу свое3му. ники1та же гл7аше ника1коже Ҷ4 (sic!) 
прелщу1сz таково1ю ве1щи ю• прошӅ2 u га7 бг7а да и3 мнҗ пода1сть чюдотворе1ніz да1ръ1233. tвѣ1ща 
же и3гу1менъ рече2. вы1ше силы проше1ніе твое2. блюди2 бра1те не во€несе1шисz ни€паде1шисz. велиҴ ти 
на1ше смире1ніе служи1ти на ст7ую бра1тію. и4хже ра1ди вэнча1нъ и4маши бы1ти за послуша1ніе твое2. 
ника1ко• не не z1234 гл7емы< t игу1мена. но6 е4же восхотэ3 то6 и3 сотвори2. семӅ• бы1вшу входиҴ 
в пеще1ру и3 зазада2 Һ себҗ две1ри, и3 пребы1сть не и3сходz2. непомно1зэ прелще1нъ бысть t діа4вола. 
во1 времz бо пѣ1ніz своего2. слы1шаше гла1съ молz1щьсz с ни1мъ i3 o3бонz1ше блгu3ханіе неи3зрече1нно. 
и3 си1мъ прел8стисz гл7z все бҗ. а4ще не бы2 се1и а4гг7лъ бы1лъ не бы2 моли8лсz со мно1ю, ни дх7а ст7го 
o3бонz1ніе бы1ло. и2 начz2 прилѣ1жно моли1тисz гл7z. ги7 я3ви1 ми сz са1мъ разу1мно, да ви1жю тz3. 
тогда• быc глаc к немӅ2 не я3влю1сz тебҗ за1не• ю5нъ е3си2 да не во€несе1сz ни€паде1ши. Затворникъ же 
рече2 со слеза1ми. ника1 

\Арк. 368\ 

ко ги7 прелщусz. наu3че1нъ бо бы< t и3гу1мена мое3го2 не внима1ти пре1лести дія1воли. тобо1ю же всz 
вели1маz сотворю2. и3 тогда2 дш7епа1губным зміи. пріи4мъ Ҷ4бласть наd ни1мъ. и3 рече2, не возмо1жно 

 

1228 Див. Коментар 124. 
1229 Мт 18:19-20. 
1230 На берегах слово виправлено на «правеdнэишиӢ». 
1231 Див. Коментар 125. 
1232 Див. Коментар 108. 
1233 Див. Коментар 109. 
1234 Слово в оригіналі не прочитується. 
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чл7кu во1 плоти су1щу ви1дэти мz. и3 посыла1ю а4г8гела мое3го2 да бу1деҴ с тобо1ю, и3 ты2 бу1ди во1лz 
е3го2 творz2. и3 а4біе ста2 пред ни1мъ бѣ1съ во Ҷ4бразэ а4гг7ела. паd u3бо ни1кита поклони1сz емӅ2 
а4гг7елу. и3 гл7а е3мӅ2 бѣ1съ, ты u4бо не моли1сz но6 бу1ди почита1z кни1ги, и3 си1ми Һбрz1щешисz с8 
бг7оұ бесѣ1дуz. да t ни< пода1си сло1во поле1зно приходz1щимъ к тебҗ. а€ же прcно бу1ду молz1сz 
Һ спcніи твое1мъ творца2 свое3го2. и3 прел8сти1вжесz мни1хъ, и3 к томӅ2 ника1ко же помоли1са2. но3 
прилежа1ше чте1нію и3 u3ч7нію. бѣ1са же ви1дzше бе€преста1ни молz1щасz o3 неұ и ра1довашесz я4ко 
а4гг7елу творz1щу моли1тву за1 нь. бесѣ1доваше же Һ полѕэ дш7и приходz1щимъ к немӅ2. и3 нача2 
прbрчествовати. и3 бы1сть o3 не1мъ сла1ва вели1ка, я4ко всеұ диви1тисz збытію слове1съ е3го2. посылаеҴ 
же ники1та ко1 кн7зю и3зzсла1ву гл7z. я4ко днcь u3біе1нъ быc глѣ1бъ светосла1вичь. в за1волочиѶ 

\Арк. 368 зв.\ 

ско1ро посли2 сн7а свое3го2 свzтопо1лка на стоӥ новугра1ду. и3 я4ко же рече2 та1ко и3 бы1сть. по ма1лэх 
же дн7ехъ u3вѣ1дана бы1сть сме1рть глѣ1бова1235. и3 t сего2 прослы2 затво1рникъ я4ко прbркъ е4сть. и3 
велми2 послу1шаху є3го2 кн7зи и3 болz1рz. бѣ1съ u4бо приходz1щаго бы1ти не свѣ1сть, но6 е4же са1мъ 
содѣ1z и3 наu3чи2 злы1z чл7ки и3ли2 u3би1ти и3ли2 u3кра1сти сіz2 во€вэщаеҴ. е3гда1 бо прихожа1ху к 
затво1рнику словеси u3тѣ1шна слы1шати t него. бѣc же мни1мыи а4гг7лъ повѣ1даше е3мӅ2 всz6 
случи1въшаz и4мъ. то1и же прbрчествоваше и3 быва1ше та1ко. не можа1ше никто1 же истzза1тисz с 
ниұ кни1гами ветхаго зако1на. ве1сь u4бо и3зоu4стъ и3мѣ1zше. бытіе2 и3схоd левги1ты числа девтороміи, 
си3рѣ? второзако1ніе, судіи црcтва, и3 всz2 пррbочества по1 чину и3 всz2 кни1ги жидо1в8скіz1236 свѣ1дzше 
до1брэ. еvgліz и а3пcла я4же во бл7года1ти пре1данныz на1мъ ст7ы1z кни1гы на u3тверже1ніе на1ше и3 
на и3справле1ніе си1хъ николи1 же восхотҗ ви1дети ни же2 слы1шати ни почита1ти. ни• и3ному комӅ2 
да1стъ бесѣ1довати к себҗ. и3 быc разу1мно всѣ1мъ t сего2. я4ко прелщенъ е4сть 

\Арк. 369\ 

t врага21237. и3 сего2 не терпz1ще прпdбныи tцъ и• во Һби1тели ни1конъ и3гу1менъ. iѶҶ7анъ жѶе по 
не1мъ бы1сть и3гу1мень. и3 пи1минъ по1стникъ и3са1іz и• бы1стъ е3пкcопъ гра1ду росто1ву. матфе1и 
прозорли1вецъ. и3са2кіи ст7ы1и пече1рникъ. а3га1пиҴ лечеӨ григореи чюдотво1рецъ нико1ла и4же бы1сть е3пcкпъ 
тмӅ3тарака1ню. нестеръ и4же написа2 лэтописецъ. григо1реи творе1цъ кано1номъ. феҺкти1стъ и4же 
бы1сть е3пкcпъ черни1гову. i3 Һниси1форъ прозорли1выи1238. си6 вси3 бг7оно1сніи tц7ы пріидо1ша к8 
прелще1нному. и помоли1шесz бв7и, и3 tгна1ша бѣ1са t него2 и3 к томӅ2 не ви1дэ е3го2. и3зведо1ша же 
е3го во1нъ. и3 вопроша1ху е3го2 Ҷ ве1тсемъ зако1нэ хотz1ще слы1шати t него2 что3. ни же кленz1шесz 

 

1235 Див. Коментар 110. 
1236 Див. Коментар 111. 
1237 Див. Коментар 112. 
1238 Див. Коментар 113. 
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гл7z, я4ко николи1 же чита1въ книги. и4же пре1жде u3мѣ1zше изu4стъ жидо1въскіz, нн7э же ні 
е3ди1ного сло1ва не свѣ1стъ. и3 с8про1ста рещи2. є4же а3лфави1та ни а€бу1ки ни е3ди1но t ни< зна1zше. сіи 
же пребл7же1нніи tцы е3два2 наu3чиша е3го2 гра1мотэ. и3 tто1лэ бл7женныи tцъ на1шъ ники1та да1сть 
себе2 на въздржа1ніе и3 послуша1ніе. и3 чcтое смире1нное жи 

\Арк. 369 зв.\ 

тіе2 и3 в ра2бо1ты мнcтрскіz тz1жкіz проходиҴ1239. па1мzть сме1ртную вы1ну преd o3чи1ма и3мѣ1z1, да 
не па1ки обрzще1нъ будеҴ t всегуби1телz я4ко по ма1ле< дн7ехъ превзыти е#мӅ2 всѣ1хъ добродѣ1телью 
и4же во Һбители. и33 oбноша1шесz сла1ва ве1ліz добродѣ1телнаго и3 терпэли1ваго житіz2 е3го2 
повсю1ду. тѣ1мже всеси1лнаго бг7а во1лею i3 и3з8бра1ніемъ ст7го дх7а поста1вленъ бываеҴ е3пcкопомъ 
вели1кому нову граду1240. мно1ги< е3го2 ра1ди добродѣ1теле и соверше1ннаго житіz2 z4ко могущу е3мӅ2 
u3па1сти хв7о ста1до слове1сны< o3ве1цъ. в не1мже бѣ3 са1мъ пострада2 i3 и3ску1шьсz. мо1жеҴ и3 
напа1ствованнымъ помощи2. я4ко• гл7етъ бжcтвенныи а3пcлъ1241. мно1га же чюдеса2 сотвори2 бл7же1нныи 
tц7ъ на1шъ ники1та нѣ1кода u4бо бездо1ждію мно1гу бы1вшу в са1момъ томъ вели1цемъ новэграде 
и3 во всѣ1хъ предѣ1лехъ е3го2 на мно1гы дн7и. І и€сыха1ху всz6 плоды2 земны1z t з8ноz слн7чнаg. Ҷ4н 
же мл7ть своz2 прострира1хѥтъ к бг7у и3звеdшаго дре1вле t тве1рдыбо ка1мени не покори1выұ лю1демъ 
во1ду в пусты1ни. бг7ъ 

\Арк. 370\ 

же во1лю боя1щихсz е3го2 твориҴ и3 мл7тву и< u3слышиҴ. я4ко• гл7етъ бжcтвенныи дв7дъ. быва1етъ в 
то1и чаc до1ждь дово1ле7нъ на u3тэше1ніе всѣ1мъ чл7комъ 1242 . и3 наполнz1етъ бразды 1243 . и3 
возра1довашесz вси3 лю1діе, бг7а благодарz1ще и3 ст7го. посе1м же бысть пожа> вели1къ во1граде. бг7у 
наказу1ющу наc грѣ1хъ ра1ди на1ши<. ст7ы1и же па1ки взе1млеҴ млт7вы свое3z2 крѣ1пкое и3 посра1мное жbи>еӧ. 
и3схо1диҴ проти1въ пла1мени. o4гнь же я3ко u2стыдесz мл7твъ ст7го, в то1и чаc ско1ро u3гаса1етъ1244. 
про1чаz же чюдеса2 е3го2 напреди2 прошеd ска1жеұ. бы1вшу же бл7же1нному tц7у на1шему ники1тэ в 
таковѣ1мъ u3строе2ніи чинӅ2 ст7льст7ва свое3го2 вре1мz дово1лно. и3 u3пасе2 до1брэ поруче1нное е3му хв7о 
ста1до слове1сны< o3ве1цъ по бл7гочcтіи и3 в8 прdпbбіи в8 пра1вдэ лѣҴ, гi7. и3 д7 мcцы. и3 пото1мъ в неду1гъ 
теле1сныи впаде2. в не1мъ же и3 преста1висz к8 бг7у в8 вѣ1чную жи1знь. и3 пре1же преставле1ніz свое3го2 

 

1239 Див. Коментар 126. 
1240 Див. Коментар 114. 
1241 Євр 2:17-18. 
1242 Див. Коментар 115. 
1243 Порівн.: Пс 146:7-11. 
1244 Див. Коментар 116. 
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лю1ди добрэ пu3чи1въ и3 наказа1въ. да и4мать содер8знове1ніемъ рещи влdцэ свое3му. се3 а€ и3 дѣ1ти 
я4же ми е3си2 да1лъ1245. та1коже и3 o3 самоде1р8це помоли1сz i3 Һ всѣ< лю1де<. и3 ми1ръ да1 въ и4мъ. и3 

\Арк. 370 зв.\ 

в са1мыи наc и3схо1да свое3го2 причасти1сz ст7ы< та1инъ тѣ1ла и3 кро1ви га7 на1шего i3с7 ха7. и3 преда1стъ 
ст7ую сво2ю дш7у в ру1цэ гв7и. в лѣ1та ¤ѕ7хѕ7 е1246 мцcа генварz въ л7, дн7ь. на па1мzҴ и4же во ст7ы< 
tц7а на1шего и3п8поли1та па1пы ри1м8скаго. собра1ша же сz лю1діе t всего2 гра1да на погребе1ніе ст7го. и3 
положи1ша чcтныz е3го2 мо1щи трудолюбе1зныz со pл7мы2 и3 пѣ1сньми въ цр7кви ст7ы< прпdбны< 
бг7оtцъ іҶа3ки1ма i3 а4нны. o3дес8ную странӅ2 вели1кіz цр7кви бж7іz прdмрости. в не1и же соверша1етсz 
собо1ръ е3го2. и3 по всѣ1хъ цр7ква< росіискія вели1кіz митропо1ліz. Һ х7э i3с7э Һ г7э на1шеұ. е3му1 же 
сла1ва со tц7еұ и3 со ст7ымъ дх7омъ. нн7э и3 прcно и3 во1вэки вэкоұ, а3ми1нь. 

Мцcа а3при1лz въ. л7 дн7ь1247. Һбрѣ1теніе честнаго телеси2. и• въ ст7ы< tц7а на1шего ники1ты е3пcпа. 
великоg новаграда чdюӢ тво1рца. 

о преставле1ніи u4бо сего2 бл7же1ннаго и3 прcновоспомина1е3маго и4же во ст7ыхъ tц7а на1шего 
ники1ты е3пcпа вели1кого новаграда. мину1вшемъ лѣ1томъ четы1реұстомъ и3 пzтію2 десzҴ, и3 треұ 
мcцамъ. во 

\Арк. 371\ 

во црcтво блгочести1ваго цр7z и3 вели1каго кн7зz i3ва1на васи1ліе3вича самодерьца. е3гда2 бра1нь 
творz1щу е3мӅ2. проти1ву бг7оме1р8зскаго я3зы1ка латы1ньска и4же на речеҴсz ливо1ньскаz землz21248. и3 
та1мо посыла1еҴ во1z своz2 ко1 граду и4х4ъ ру1дgи Ѷ1249го1250ву влэ ¤зx7ѕ го го1ду. бж7іим же и3зволе1ніемъ 
и3 того неи€рече1ннұыѶми же вѣ1сть судба1ми всz3 по1лзю наұ стро1zща ю. я4ко• и3ногда2 бы1сть во1граде 
е4фе1сэ. гӅ7 бг7у на1шему чюдодѣ1йствующу ст7ыми свои4ми седми2 tроки. и4хже с8кры2 в горэ но1хліи, 
t бг7оме1р8скаго и3 бе€зако1ннаго цр7z декi1z. и3 спа1ша ст7іи ти3 Ҷ4троцы в тои1 горҗ нохліистеи 
лѣҴ. то7в. лѣ1та. и3 ничто1же t ни1хъ вреже1но ни сапогъ но1гу и< рас8тлҗ. и3 поста1ша при вели1цеұ 
цр7и FеdҶbсіи. на Һбличе1ніе е3ретикоұ блz1ду1щимъ, и4стинну на лжӅ2 гл7щиұ, я4ко не бы1сти 
воскр7се1ніz ме1р8твымъ1251. си1це• подо1бно семӅ2 быc и3 здҗ во црcтвіи росіискіа землz2. мно1зи тогда2 

 

1245 Євр 2:13. 
1246 Див. стор. 98 
1247 На берегах: Гла+ КВ7. 
1248 Див. Коментар 127. 
1249 Див. Коментар 128. 
1250 Літери закреслено в оригіналі. 
1251 Див. Коментар 129. 
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не положи1ша в ра1зумэ своеұ а3плcа па1вла гл7цы1252. молю2 вы3 бра1тіе блюсти2 t творz1щихъ рас8прz2 
и3 собла1зны паче u3че1ніz е3мӅ• вы3 наu3чи1стесz. и3 u3клони1тесz t ни1хъ 

\Арк. 371 зв.\ 

таковіи бо гв7и бг7у на1шему iс7у ху7 не рабо1таюҴ но3 своӤмӅ2. и3 бл7гим и словесы2 и3 бл7гослове1ніемъ 
лстzҴ срdца2 не зло1бивыхъ. мно1гим бо тогда2 поколӣеӢвгмсz е4ресію. нѣ1коею. не то1кмо t сщ7е1нны< 
и4нокъ, но6 и# t просты< люде1и u3че1ніемъ нѣ1коихъ мни1хъ поvсты1нны< и4менемъ а3рте1міz и3 того2 
u3ч7нка2 феҺдо1сіz1253. и4х же а€ не судz2 гл7ю враги2 быти1 и4стинэ. и4мже кончи1на поги1бель. и4мже 
бг7ъ чре1во, и3 сла1ва встӅd и4мъ. и4мже земна1z му1дръствующеи. ми1ръ се1и и3 сла1дость е3го2 возлюби1ша 
га7 же на1шего i3с7а ха7 сла1вы е3го2 tврати1шасz. Һсуди 1254шасz помышле1нми свои4ми, и3 
Һмрачи1шасz неразу1мнае и4хъ срdце. гл7ющи быти му1дри t юродѣ1ша. та1коже по си< бэгуны2 
бы1ша в зе1млю тӅ1жду. и3 та1ко коне1чнэ раст8лѣ1шасz то1ю дш7егӅ1бною е4ресію. гл7ютъ бо я4ко• 
феҺдоc возлюби2 латы1ньс8тво и4же пояҴ. гл7ху бо и3 u3ча1ху ни2 Һкаzнніи. я4коже и3 t вэка бг7у 
u3годи1вша ст7іи. по смр7ти и< ничто• мо1гуҴ сотвори1ти. и3 никое4 же и4мӅҴ дер8знове1ніе. ниже 
содер8знове1ніемъ ста 

\Арк. 372\ 

ти. въ дн7ь су1дныи преd гмcь на1шимъ i3с7 хм7ъ всѣ< цр7емъ. І мно1зи t ни1хъ ста1нуҴ Һшуюю е3гҶ2 
в8 дн7ь судныи. и3 не вѣ1рующе чюдесе1мъ ст7ы< быва1емы< t ни1хъ. е3гда2 сіи Һкаz1нніи хотz1ху 
чюдеса2 ст7ы< молча1ніемъ u3таи1ти. тогда2 па1че чюде1снаz труба2 всегла1снэиши слы1шитсz во все1и 
земли2 е3ли1ка o3ни2 хӅ1лzху Һкаz4нніи. тогда2 бг7ъ ст7ы< свои4хъ па1че прославлzше. е3ли1ко Һни2 
свэти1лникъ поd спудо1мъ скры1ти хотzху1255. тогда2 па1че свэти1лницы мысленніи весь ми1ръ 
просвэща5ху. тогда2 u4бо не то1кмо t гроба1 въ ст7ы< но6 и3 t моще1и и<. но6 t честны< ико= и4хъ 
и3дѣ1же ко1ждо и4хъ начерта= бы1сть. но тогда па1че во1 времz Ҷ4но и3ногда2 разли1чныа чюдеса2 
и3зліz1шисz по все1и земли2 росіистэи. Во е3ди1ну u4бо t нощи. чл7ку нѣ1кое3му и4менеұ и3са1ку1256 в 
то1мже вели1цеұ новэгра1де. спz1щу е3мӅ2 на ложи2 своеұю я3влz1е3тсz е3мӅ2 ст7ы1и бл7же1нныи tц7ъ на1шъ 
ники1та во свое1мъ подо1біи. гл7а е3му воста1ни ско1ро Ҷ5 и3са1кіе. i3 и3ди2 в собо1рную цр7квь бж7іz 
прмdрости. Һбрэто1ша бо сz в не1и мо1щы ст7го е3пкcпа ники1ты. и3 шеd рцы2 а3рхие3пcпу пи1мину  

 

1252 Рим 16:17-18. 
1253 Див. Коментар 130. 
1254 Літери закреслено в оригіналі. Вище написано декілька літер: «етц». 

1255 Порівн.: Мт 5:15. 
1256 Див. Коментар 131. 
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\Арк. 372 зв.\ 

да мо1лиҴ бг7а Һ побѣ1де цр7z i3 o3 гоби1нэ плодо1въ земны<. и3 се2рi1нъ tя4де (sic!) t него. тоz• 
но1щи и3 ––1257 томӅ2 а3рхіе3пиcкпу пи1мину. стоz1щу в ке1ліи свое4и на Һбы1чноұ свое1мъ пра1вилэ. 
ма1ло воз8дрема1вшу е3мӅ2 я3влz1е3тсz е3му ст7ыи я4коже бѣ3 Ҷ4бра€ е3го2 напи1санъ скудо бра1дъ. я4ко 
е3гда позна1тисz власо1мъ е3го и4же на брадэ, во Һдѣ1жде ст7льстой1258. по Һбы1чею моли1тву 
гл7z. прирече2. ми1ръ тебҗ бра1те возлю1бленне. а3рхіе3пcпу пи1мину пристра1шну бы1вшу t видѣ1ніа. и3 
рече2 е3мӅ2 я3ви1выисz, не бо1исz бра1те, а€ е4смь не бла1знъ но3 епcпъ, и4же пре1же бы1въ преd тобо1ю пре1же 
мно1га лѣҴ, и4мz мое2 рече1тсz ники1та. и4 и t крщ7иіа росіискіа землz2 ѕ7 е#ппcъ. нн7э же бл7говоли 
все бл7гіи гь7 бг7ъ на1шь я3ви1ти мо1щи моz2. ты1 же не косни2 ни ма1ло. но3 возвэсти2 всемӅ2 собо1ру 
я3вле1ніе мое2. и3 возz1259 t землz2. и3 сіе2 рече2 неви1димъ бы1сть. а3рхіе3пcпу же во€бну1вшу и33 
никого3 же ви1дэ. бы1вшу клепа1нію по1 времz заuҴрени. прихо1диҴ пре1жере1нныи (sic!) и3са1кіе ко 
а3рхіе3пcпу. и3 повѣ1даеҴ е3мӅ2 видѣ1 

\Арк. 373\ 

ніе я4коже я3ви1сz е3мӅ2 ст7ы1и и3 повелҗ сказа1ти1260 е3ппcу. и3 u1видэвъ ст7го Ҷ4бра€ и3 позна2 я4 то1й 
есть я3ви1выисz к не3мӅ2. и3 пребыста Ҷ4ба и3 е3пcпъ же, i3 и3са1кіи бг7а блgдарz1ше, и3 чюжда1хусz Һ 
бы1вшемъ. а3рхіе3пcпъ же ско1ро повелэва1етъ собра1ти сщ7е1нныи собо1ръ. и3 прихо1дzҴ ко1 гробу ст7го. и3 
раскопа1вше Һбрэта1ютъ чcтное тѣ1ло бл7же1ннаго tц7а ники1ты цѣ1лы и3 нетлѣ1нно я4ко• спz1щу 
е3му. та1ко• и3 ри1зы ст7го тлѣ1нію не прича1стны бы1ша но6 я4ко• вчера2 oболчены21261. показу1ющу 
пребл7гому на1шему бг7у свое3го2 ст7лz дш7е1вную чистоту. и3 быc всѣұ диви1тисz зрz1щимъ 
пресла1вному чюдеси2 и3 бг7а просла1вити. я4ко в толи1 множество лѣҴ не то1кмо телеси2 ст7го цѣ1лы 
и3 нетлѣ1нны бы1ша сохрани2 гь7, но6 и3 ри1зы ст7го цѣ1лы и3 нетлѣ1нны бы1ша. а3рхие3кcпу же пи1мину 
тогда во1 времz u4трени на поліелеo4сэ каже1ніе творz1 во ст7е1й вели1цей цр7кви софе1и прмdрости 
бж7іи. мо1щем8 же ст7го ники1ты в8 то вре1мz преложе1номъ су1щимъ и€ ветхіа ра1ки на Һдрҗ и3 
поста1вленомъ среди2 вели1кіz цр7кви. по поли 

\Арк. 373 зв.\ 

елеи чэте а3рхиепcпу вшеdшу во ст7ы1 Һлт>а и3 со всѣ1мъ Һсще1ннымъ собо1ромъ. и3 сэдz1щимъ во 
ст7эмъ Һсщ7е1ннымъ собо1ромъ. и3 сэдz1щимъ во ст7эмъ Һлтарэ. бэ бо вре1мz чте1нію въ цр7кви. 
со а3рхіепcпом же и4 сщ7ен8нои4ноку сэдz1щу во Һл8тарэ. и3 ма1ло воз8дрема1вшу. и3 се2 зриҴ ст7го со 

 

1257 В оригіналі слово не прочитується. 
1258 Див. Коментар 132. 
1259 В оригіналі слово не прочитується. 
1260 На берегах дописано: «а3рхи». 
1261 Про цей одяг див. Додаток 12. 
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Һдра поставша в багрzноно1снемъ fело1ни. и3 вшеdшу во ст7ы1и Һлта1рь с кади1лницею. и3 наче1ншу 
е3му кади1ти ст7ы3и прcтлъ i3 а3рхіе3пcпа и3 про1чи< сщ7нноg чи1ну и• во Һлтарҗ в8 то вре1мz бы1вши<. и3 
па1ки и3зъ Һлтарz2 в8 цр7квь и3зdыӤ. сщ7еннои4нок же воз8б8нувъ и3 к тому не ви1де е3го2. и3 во тоұ чс7э 
повѣ1даше1262 а3рхіе2пcпу и3 всѣ1мъ бы1вшимъ во Һлтарэ. и3 про1чимъ правосла1внымъ преdстоz1щиұ 
в цр7кви тогда2. и3 па1ки в тои• дн7ь. е3гда2 Һбрҗто1шасz мо1щи ст7го того2. да в тои• дн7ь1263 
пріи3до1ша рӅcстіи полцы ко3 граду ру1годеву1264 я4ко• и3 вы1ше рѣ1хъ а3прѣ1лz въ, л7 днь субо1тныи. 
ви1дэша мно1зи t латы1нъ и4же во1 град в полце< ру1с8ски< чл7ка ѣ3здz1ща на конҗ по1 брегу реки2 
неро1вы приз а< ст7льски<. и3 u3 него• нѣ1сть брады2 прогнz1юще латы1ни t рус8ски< полко1въ. в руцѣ• 
и3муща 

\Арк. 374\ 

же1злъ со крcто1мъ. мно1зи же t пра1восла1вны< сіе2 видѣ1ніе повѣ1даша е3ли1цы Һбрэто1шасz во1 
времz взz1тіz гра1да ру1годива в полцѣ< ру1с8скы< я3влz1юща и3 побэжа1юща латы1ни. и3 повѣ1даша 
в новэграде. пришеdши к ра1цэ ст7го. зрz1ще на Ҷ4бра€ ст7го ники1ты чюдо тво1рца. я4ка си1цевымъ 
Ҷ4бразомъ я3влz1шесz ст7ы1и в земли2 латы1нь с теи преd градоұ ру1годивоұ. та1же видѣ1ніе повѣ1даша 
по взz1тіи ругодевъскомъ латы1нинъ и4менеұ іва1нъ нѣ1 сіи бы1въ старѣ1ишина того2 гра1да ру1годива 
i3 и4ны мно1ѕи сіе2 повѣ1даша, дивz1щесz бг7а прославлz1юще и3 велича1юще прославлz1ющему своz2 
u3го1дники. а3рхее3пcпъ• то1ржество отворzҴ свѣ1тло тогда2 по Һбрете1ніе чcтнаго телеси2 и4же по ст7ы< 
tца1 на1шего ники1ты. и3 поставлzетъ трапе1зы мно1гы и3 u3чрежаеҴ ни1щи< и3 сщ7енники i3 и4нокы. и3 
бы1сть ра1дость ве1ліz во все1мъ вели1цемъ новэграде. я4ко таково1е бе€цѣ1нное сокро1вище с8кровенное2 
в земли2 t мно1ги< лѣҴ а3пи2 гь7 и3 tто1ле u3ста1виша пра1з8дновати bбретеніе чcтнаго 

\Арк. 374 зв.\ 

телеси2 ст7го бл7же1ннаго tц7а на1шего ники1ты. мцcа апри1лz въ л7 дн7ь на па1мzҴ ст7го іа1кова бра1та 
ст7го іҶа1нна бг7осло1ва1265. 

Чdюb а7е Һ а3ндрэи3 ра€сла1бленем 

гда1же бл7говоли2 пребл7гіи на1шъ влdка и3 гь7 бг7ъ. tкры1ти на1мъ рабо1мъ свои4мъ потае1нное пре• 
мно1гы< лѣ1тъ тако мо1его скро1вище чcтно1е тѣ1ло гл7ю вели1каго ст7лz свое3го2 и3 чюдотво1рца 
ники1ты бы1сть ра1дость вели1ка в самомъ то1мъ вели1цѣұ новэграде. и3 во всѣ1хъ предэлехъ 

е3го2 и4же во Һкрcтны<. бѣ1 бо слы1шано повсю1ду Һбрете1ніе чтcнаго телесе2 е3го2. и3 Һ се1мъ вси3 

 

1262 Закреслено в оригіналі. 
1263 Закреслено в оригіналі і на берегах дописано «тогда2». 

1264 Див. Коментар 128. 
1265 Див. Коментар 133. 
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u3дивлz1ющесz бг7а бл7года1рьстuющz ди1внаго по ст7ы< е3го2. и3 приходz1ху вси3 t всю1ду цр7квь 
бж7іz прмdрости. бг7у молzшесz и3 ко гробу ст7го поклони1тисz и3 ви1дэти того2 и3стно1е 
тѣ1ло приноша1ху неду1ж8ныz своz2 разли1чными недуги болz1щи<. я4ко• в нѣ1кую враче1бницу. и3 
tту1ду неду1жны< свои< з8дра1вы< пріи3ма1ху. во вторыи• дн7ь поҺбрете1ніи телеси2 чcтна1го и3 бл7же1ннаго. 
того• великаго но 

\Арк. 375\ 

ваграда. чл7къ нѣ1кіа а3нд8рѣ1и и4менемъ бы1сть ра€сла1бленъ рука1ми и3 нога1ма. ни ма1ло что3 могіи 
подви1гнутисz. пре1же мно1ги< дн7и Һбрэте1ніа чcтна1го телеси2 прпдбнаго tц7а. то1и приноси1мъ 
быва1еҴ на Һдрҗ своеұ в8 вели1кую цр7квь бж7іz прмdрости. я4ко вѣ1рою влеко1мъ поклони1тисz моще1мъ 
ст7го. и3 дово1лно мл7твы своz2 ко всемогу1щему бг7у прино1сиҴ з8 го1ркимъ пла1чемъ. и3 мо1лиҴ ст7го 
ники8ту, яко да мл7твами е3го2 и3сцєлееҴ е4же и3 бы1сть. и3схо1диҴ в то1й чаc на нога< свои< и€ црк7ви 
весьма з8дра1въ рука1маже и3 нога1ма. tхо1диҴ в до1мъ сво1и ра1дуzсz бг7а блг7одарz2. и4 ст7лz е3го2 
бл7же1ннаго ники1ту. всѣ1мъ и3сповѣ1да свое2 з8дра1віе; 

Чю1до в7е Һ глэ поможенҗ ксе1ніи 

но1зиже t гра1жданъ ви1дэша и• пре1же ра€сла1блен8наго а3н8де1z и3ногда2 на o3дрҗ лежа1ща. 
ходz1ща на нога< свои< з8дра1ва. бѣ1 бо мно1гиұ t града того2 зна1емъ бы1сть то1и а3н8дрѣ1и. 
и3 па1че сла1ва повсю1ду Һбноша1шесz я4ко ра€сла1блен8ныи мл7твы ми ст7го ники1ты и3сцэле2 
па1че влеко1ми вси6 лю1діе. прихо1дzҴ с те1плыми мл7твами 

\Арк. 375 зв.\ 

в8 вели1кую црк7вь бж7іz прмdрости к чcтно1му тѣ1лу ст7го ники1ты и3мущи с8 собо1ю неду1жныz2. в 
ни1х же бѣ2 жена2 нѣ1каz и4менемъ xѣ1ніz1266 слэпа2 быc лѣҴ вi7 ни ма1ло что3 ви1дz приводи1ма 
быва1еҴ t свои< си3 в8 вели1кую црк7въ бж7іz прмdрости. во1 времz бжcтвеныz литоргіz. и3 мл7твы 
своz2 простира1етъ ко всеси1лному бг7у живушему на высо1ки< и3 на смире1нны< призыра1юща. вку1пэ 
же и3 ст7го ники1ту на моли1тву призыва1етъ. е4же помоли1тисz къ бг7у о3 не2й ка4ко да прозриҴ 
мл7твами ст7го. мо1лиҴ же і а3рхіерѣ1z пи1мина и4же тог8да2 u3краша1ющаго прcтлъ вели1кіа цр7кви 
бж7іz прмdости. я4ко• нѣ1кое3го хода1таz къ сво3мӅ2 клевре1ту великому ст7лю и3 чюдотво1рцу ники1те. 
во u3слы1шаніе преd всѣ1ми преdстоz1щими тогда2 людми2. рече2 со слеза1ми молю1тисz Ҷ5 пресщ7е1нныи 
а3рхие3пcпе. я4ко да помо1лиши свое3го2 кле1вре8па вели1каго ст7лz и3 чюдо тво1рца ники1ту, я4ко да 
мл7твами е3го2 прозрю2. на мно1зэ же3 е3и стужа1ющу а3рхіе3пкcпу. ви1дэвъ же а3рхіе3пcпъ непрекло1нное 
е3z2 мо2ле1ніе и3 сле1 

 

1266 Див. Коментар 134. 
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\Арк. 376\ 

зы проле5й tи4ди t мене2 ста1рице tи4ди, i3 и3ди2 ко ст7му ники1те. и3 я4ко• хо1щеҴ спасеҴ тz6 по вѣ1ре 
твое4й. Ҷ5на1 же вку1пэ со1 гл7гоұ гл7z шеd ко1 гробу ст7го. и3 помоли1сz дово1лнэ и3 в то1и чаc 
tве1рзесzя е3ди1но Ҷ4ко е3z2. Һна1 же я4ко пріи4мши дер8знове1ніе па1ки ко а4рхие3пcпу приходиҴ. и3 
припа1даетъ к того2 нога1мъ с ра1дос8тными слеза1ми. и3 па1ки мо1лиҴ того2 я4ко да мл7тва ми е3го2 
tве1рзетсz и3 друго1е Ҷ4ко е3z2 tвэща1 яже а3рхие3пcпъ рече2 к не1и, ви1жу тz Ҷ5 ста1рице со 
стареэвшусz мно1гими 1267 довлѣ1етъ ти3 е3диного Ҷ4ка к послуженію телесҗ твое3го2 до1 
временэ смр7ти твоеz2. Һна• па1че простира1етъ мл7твы своz2 да створены2 те1плыми сле1зами. и3 на 
мно1ѕэ тужа1z а3рхие3пcпу. а1рхие3пкcпъ же посыла1етъ е3z2 гл7z ко ст7му и• tверзети е3ди1нои3 я4ко 
око tве1рзеҴ ти2 и3 друго1е. Һна1 же я4ко пріи8мши и3звэще1ніе. па1ки прихо8диҴ чюдотво1рнѣ1и ра1цэ 
ст7го и3 прилага1еҴ со слеза1ми сле1зы. и3 прилагаеҴ млт7вы с воздыха1ніемъ t срdца с вѣ1рою. тѣ1мже 
наде1жды не погрэши i3 и3ско1мое получи2. tве1рзе и3 другое Ҷ4ко в то1и ча1съ преd 

\Арк. 376 зв.\ 

всѣ1ми. и3 бы1сть всѣ1мъ диви1тисz и3 бл7годари1ти и3 просла1вҴиѶ бг7а и3 того ст7лz и3 чюдотво1рца 
ники1ту. жена1 1268 и3 свҗтлыма Һчи1ма tхо1диҴ в до1мъ сво1и радуzсz я4ко• николи1 же 
что3 болѣ1знь пострада2. бг7а бл7годаря1ще и3 ст7го ники1ту. 

Чю1до г7 Һ женҗ и3мущи су1ху ру1ку 

лышано бы1сть во все1мъ вели1цемъ новэграде и3 всѣ1хъ предэлехъ его2. я4ко t чcтнаго 
телесҗ и4же во ст7ы< tц7а на1шего ники1ты то1чатсz мно1ги целбы2 я4ко• t нѣ1кое3го и3сто1чника 
почерпа1ющимъ. Ҷ4н же па1че преи3злива1ше вы1стины (sic!). па1че же горz1ще лю1діе любо1вію 
е4же ко ст7му, и3 вѣ1рою мно1гою влеко1ми. нача1ша мно1жицею па1че приходи1ти ст7го 
многоцеле1бныұ моще1мъ поклони1тисz и3 tту1ду неду1жныұ свои4мъ з8дра1віе почери3сти (sic!) 

хотz1ще. прихо1диҴ же тогда2 и3 жена2 нѣ1каz е3u3fи1міz и3мущи е4и су1ху ру1кu лѣҴ, к7. и2 t мно1га 
годµ uсе1рдіz и3 вѣ1ры е3z2 мно1ги мл7твы своz2, t u4-----1269 па1че• и3 t o4чію е3z2 к8 бг7у мно1ги 
сле1зы пролива1ютсz. и3 не чю1вьствуныұ (sic!). 

\Арк. 377\ 

па1стыремъ суху1ю ру1ку е3z2 ко мысленныұ сирече2 слеза1ми вcои4ми помачаю5 свою2 ру1ку. взира1е3т же к 
ра1цэ ст7го. и3 на мно1зе того2 мо1лиҴ. бж7іею же по1мощію и3 мл7тва ми ст7го в тои чаc всѣ1мъ 
зрz1щимъ лю1дzұ u3со1хшаz рука2 е3z2 внезаа1пу простира1етсz. и3 мно1го бл7годаре1ніе жена2 o3на2 к8 

 

1267 В оригіналі слово не прочитується. 
1268 В оригіналі слово не прочитується. 
1269 В оригіналі слово не прочитується. 
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бг7у приносz1ше. и3 ст7му бе€мѣ1з8дному врачю2 блаже1нному ники1те. и3 быc сіе чю1до слышано по 
всему гра1ду і Ҷ4бластемъ е3го2 tхо1диҴ и ра1дуzсz в до1мъ сво1и; 

Чю1до, д7 o3 слэпо1и женҗ е3u2fи1міи 

руга1z же жена2 нѣ1каz е3u3фи1міz. слы1ша я4ко женҗ u3со1хшую ру1ку и3сцэли2 ст7ыи. во 
u4тріи та3 прихо1диҴ в вели1кую цр7квь прмdрости бж7іz. приво1дима же t нѣ1ки<. и3 
припа1даеҴ ко многоцеле1бнои ра1цэ ст7го и3 бл7же1ннаго tц7а на1шего ники1ты бѣ1 бо 
слэпа2. і tнюd нима1ло что3 ви1дэ Һчи1ма свои4ма лѣҴ, еi7. но3 мы1сленныz своz2 o4чи 
во€во1диҴ живу1щему, на1 нб7сѣ< да u3ще1дриҴ е3z2. и3 того2 u3го1дника вели1каго ст7лz ники1ту 

мо1лиҴ со вели1кими слеза1ми. я4ко да про1зриҴ мл7твами е3го2. стыи• я4ко и3мэz дръзно  

\Арк. 377 зв.\ 

ве1ліе ко влdцэ свое3му и3 бг7у. мл7твами свои4ми да1рӅеҴ е4й в то1и чаc прозрѣ1ти и3 схо1диҴ же жена2 
o3на2 и€ црк7ви в доұ сво1и ра1дуzсz и3 веселz1сz бг7а прославлz1z. и3 велича1z того2 u3го1дника 
бл7же1ннаго tц7а ники1ту чюдотво1рца. 

Чю1до. е7. o3 слэпо1и женэ Fевро1ніи 

 па1ки того• дн7и друга1z жена2 февро1ніz и4менеұ слы1ша сіz. в то1и чаc прихо1диҴ к ра1цэ ст7го. 
бѣ1 бо t мно1гіz ѕѣ1лныz болѣ1зни и3знемого1сте Ҷ4чи е3z2 не ви1дэти. и3 та1ко пребы1сть 
два2 лѣ1та. и3мало что3 ви1де o3чи1ма свои1ма. и3 та2 приводи1ма быва1етъ свои4ми си к ра1цэ 
ст7го. и3 подо1бно пе1рвэи женҗ е3u3fи1міи. своz2 мл7твы вку1пэ со слеза1ми и3злива1етъ. и3 
мно1гимъ срdчнымъ воздыха1ніемъ же и3 u3миле1ніемъ. пребл7гіи на1шь влdка и3 гь7. и3 никогда1 

же хотz2 презрѣ1ти дш7у с болѣ1знію слезz1щу. па1че• не презираеҴ николи1же мл7твы свое3го2 ст7лz 
бл7же1ннаго ники1ты. я4ко• рече2 бжcтвенныи дв7дъ. во1 любоz1щихсz е3го2 сотвори1тъ и3 моли1тву и< 
u3слы1шиҴ. и3схо1диҴ t гроба ст7го фе 

\Арк. 378\ 

вро1ніа ники1мже води1ма. и3 все2 t того2 чс7а я4ко зрz1ше. я4ко николи1 же что3 болѣ1знено пострада2. 
и3 велми2 бг7а бл7годарz1ще и3 ст7го. и3 все1мъ свое2 па1че надежда скорѣ1е прозрѣ1ніе до1брэ и3сповѣ1даz. 

Чю1до ѕ7е o3 друзѣ1и февроніи 

 па1ки другаz жена2 февро1ніz и4менемъ. t тога1же вели1кого новаграда. и3 быc слэпа2 е3ди1но 
лэто и3 не ви1дэ ничто• мало. приводи1ма быва1етъ t сро1дникъ свои4хъ и3 бли1жникъ в тои• 
дн7ь е3гда2 и3 пре1же е3z2 февро1ніz прозрҗ мл7твами ст7го ники1ты. o3наже па1че то1чҴи мно1ги 
сле1зы. мно1жае па1че простираеҴ своz2 мл7твы к8 бг7у. я4ко• нѣ1коимъ o3гне1мъ вѣ1рою 
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поdгнэща1еми. тѣ1мже t наде1жныz вѣ1ры не посрамлz1е3тсz, е4же проси2 си1це и3 пріz2. и3схо1диҴ t 
гроба ст7го с вели1кою ра1достію. слы1шиҴ срdчныма u3шима гл7ща. с не1и. по вѣ1ре твое1й бу1ди тебҗ 
Ҷ5 жено2 я4ко• хо1щеши. и3 быc все1мъ диви1тисz бж7іи блгdти и3 чюдесеұ ст7го. я4ко слэпо1и женэ 
приводимэ бы1вши ко1 гробу ст7го. в то1и чаc внезаа1пу преd всѣ1ми прозрѣ1ти; 

\Арк. 378 зв.\ 

Чю1до з7. o3 слэпы1а женэ нео3нилэ 

но1го же чюдеса2 бы1ша быва1юҴ да1же и3 додне1сь t гроба ст7го tц7а на1шего ники1ты. в ни1х 
же и3 сіе2 да не u3молча1но бу1деҴ на1ми. бѣ1 бо нѣ1каz жена2 и4менемъ нео3ни1ла. того• 
вели1кого новагра1да слэпото1ю Һдержи1ма бѣ2 к7 лѣҴ. и3 та2 подо1бно пе1рвымъ. прихо1диҴ 
во ст7у1ю вели1кую цр7квь бж7іz прмdрости приводи1ма t нѣ1ки< t бли1жнихъ свои< сосѣ1дъ 
ко мноцеле1бнои ра1цэ ст7го. и3 мл7твы своz2 всѣ1хъ влdцеи3 бг7у, и3 томӅ2 u3гоdнику ст7лю 

ники1те простираеҴ. и3 в то1и чаc внеза1пу прозрҗ o3чи1ма свои1ма. и3 все2 я5сно зриҴ всѣ1ми ви1дено быc. 
и3 t ра1дости мно1ги сле1зы пролива1еҴ. и3 ҺмываеҴ целу1z многоцеле1бную ра1ку ст7го я4ко вино1вну 
су1щу прозрѣ1нію е3z2. и• пре1же привҶ1дима і Ҷ4нѣ< рука1ми ничто• ви1дz. и3 tхо1диҴ сама2 ники1мже 
води1ма1270 ра1достію и3 весе1ліемъ в до1мъ сво1и бл7годарz1ще бг7а и3 ст7го ст7лz е3го2 чюдотво1ца 
никиту велича1ющи; 

Чю1до и7е Һ беснующемъ а3ну1фрэе 
иже2 сіе2 забве1но бу1деt и3ли2 молча1ніемъ да  

\Арк. 379\ 

загради1тсz. но6 па1че подоба1етъ ми с8 про1чими ст7го чюдодѣствы на средӅ2 преd всѣ1ми преdпоста1вити. и4же бо нѣ1сть 
во u4глъӤ1271 сотворе1но сіе2, е• Һ бэсну1 смэа3нӅ1 фріемъ1272. бѣ1 бо всѣ1ми в са1моұ томъ вели1цэмъ новҗградэ не 
зна1емъ. то1и пzточи1сленое лѣ1то Һбхоже1ніе t лю1таго бѣ1са ѕлѣ2 страда1вше. е3го• мно1жицею бли1жніи е3мӅ2 сосѣ1ди 

пу1ты желѣ1зными свzза1вше на1крэпце, ко ст7ыұ бж7іимъ цр7кваұ приводz1ще. молz1хусz бг7у o3 не1мъ, я4ко да и3зы1деҴ 
из него2 духъ нечи1стыи. то1й же мно1гажdы я4ко• o3бы1чаи е4сть бэсну1ющимсz твори1ти. растерза1ше пу1ты желѣ1зныz и3 
tбега1ше, ри1зы своz2 растерза1ше. и3 чл7ки біz1ше и3 u3я€влz1ше, и3 нелѣ1паz гл7ше и3 творz1ше. и3 хулӅ2 не то1кмо на чал7ки 
и3 на самого бг7а гл7ше. не Ҷ4нъ бо сіе2 гл7аше и3 творz1ше, но6 живы1и в неұ бѣ1съ. слы1шаху свои2 е3мӅ2 а4біе Һ бл7же1нноұ 
ники1тэ я4же бг7ъ мно1га чюдеса2 твори е3го2 ра1ди. па1че• и3 са1ми ви1дэша свои4ма o3чи1ма я4же t гроба ст7го бы1вшіz чюдеса2. 
я4ко• вѣ1рою воҺрубра1273жи1вшесz прихо1дzҴ в8 вели1ко и3мz си1 

 

1270 На берегах дописано: «со мно1гою». 

1271 В оригіналі закреслено ъ і зверху дописано е. 
1272 Закреслено в оригіналі. 
1273 Закреслено в оригіналі. 
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\Арк. 379 зв.\ 

тую цр7квь бж7іz прему1дрости ко многоцелебнои ра1цэ бл7же1ннаго tц7а ники1ты чюдотво1рца, 
и3му1щи с8 собо1ю тgоb бэсну1е3маго а3ну1фрэz. пу1ты желѣ1зными вz1зана держи1ма. и3 моле1бнаz по 
Һбычаю и3 с8правлz1ющи. и3 дово1лно молz1хусz с вели1кою вѣ1рою и3 с те1плыми слеза1ми o3 
бесну1ющемъ. тѣ1мже и3 надежда не погрэши1ста. вѣ1ра бо ве1ліz и3 слезі николи1же посрамлz1ютсz. 
повелэва1етъ в то1и чаc преd всѣ1ми t u€разрэши1тисz беснu1емыи. бѣ1 бо Һщути2 t себе2 ду1ха 
нечи1ста и€шеdша. и3 нача2 пра1во и3 цэлому1дрено и3 смы1слено все3 гл7ати. и3 со мно1гою ра1достію и3 
весе1ліемъ tхо1диҴ зд8ра+. в до1мъ сво2й. и3 бг7а бл7годарz1ше и3 ст7го и3 к тому1 же ничто1же ѕла6 
пострада2; 

Чю1до, F7е o3 стеfа1нэ слэпо1мъ 

а1ки• другіи чл7къ стефа= и4менемъ того• вели1кого ново2гра1да жи1тели= бѣ2. пре• мно1га вре1мени 
Һбрэте1ніz чcтнаg телеси2 бл7же1ннаго tц7а ники1ты. бы1сть слѣ1пъ o3чи1ма свои4ма. и3 ма1ло 
что6 ви1дz. слы1ша t нѣ1кихъ Һ пре•рече1нноұ а3нуфрэи,  

\Арк. 380\ 

я4ко мл7твами ст7го ники1ты и€шеdшу и€ него2 ду1ху нечи1сту. и3 тои1 вѣ1рою я4ко• u4жемъ 
до1лгомъ нѣ1коиұ влекоұ. повелэва1етъ себе2 свои1мъ си3 вэсти1сz ко1 гробу ст7го, я4ко да мл7твами 
е3го2 про1зриҴ. сему1же бы1въшу. приводz t того2 стефа1на ко1 гробу ст7го. Ҷ4н же t мно1гіz вѣ1ры 
мно1гы мл7твы ис8плета1етъ. и3 t u3стъ свои< па1че же и3 t срdца со мно1гими слеза1ми вку1пэ. я4ко 
плоd нѣ1кіи к бг7у прино1сиҴ. и3 ст7го намно1зэ на мл7тву призыва1z. и3 вто1и чаc преd всѣ1ми внезаа1пу 
прозрҗ. и3 на мно1зэ t ра1дости бг7а бл7годари1въ и3 ст7го ники1ту. с весе1ліеұ tходиҴ в до1мъ сво1и; 

Чю1до І7е o3 слэпо1и женҗ ма1ріи 
риложӅ2 е3ще2 па1ки сказа1ними6 и o3 женэ нѣ1коей того• вели1кого новаграда ма1ріи и4менемъ. 
е4йже седмочи1сленное лѣ1то то tхоже1ніе слэпото8ю Һдержи1мэ бы1ти. по ма1лэї же дн7ехъ 
Ҷбрэте1ніz моще1и ст7го tц7а на1шего никиты i u3вѣ1девше5и3 t мно1ги<. я4ко пресла1внаz 
чудеса2 и€лива1ютсz t гроба ст7го, 1274 не и3зчерпа1е3маго и3сто1чника. ра€гара1е3тсz жена2 
о3на2 

\Арк. 380 зв.\ 

вѣ1рою е4же ко ст7му. я4ко• Һстнаұ стрече1ма (sic!). и3ли2 я4ко• жела1ет е3ле1нько и3сто1чнику воды2 
жела1ніемъ. си1це возжела2 o3на2 ко1 гробу ст7го. во е3ди1н же u4бо t дн7іи. повелэва1еҴ вести2 себе2 ко1 
гробу ст7го tц7а и3 чюдотво1рца. внегда• бы1ти е4й внутри2 цр7квы ст7ы< првdны< бг7оtц7ь i3о3а3ки1ма i3 

 

1274 В оригіналі слово не прочитується. 
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а1нны u4 гроба ст7го. сплета1еҴ с п8ла1чемъ нѣ1кіz мно1гіz u3ми1лныz мл7твы, я4ко мно1гимъ 
диви1тисz u3миле1ніе е3z2 и слеза1мъ. и3 а4біе внеза1пу преd всѣ1ми прозрҗ o3чи1ма свои3ма я4ко николи 
же болэвши е4и o3чи1ма свои4ма. и3 ки1хъ тогда2 t ра1дости слове1съ бл7года1р8ствены< неи€гла7хъ бг7у. 
и3 того2 ст7лю ники1те чюдотво1рцу. и3 весе1лыма и3 ра1достными o3чи1ма и3 срdцеұ tхо1диҴ в до1мъ сво8и 
tню1 ду< и3зы1де. 

Чю1до, аі7, o3 а3ре1фе бесну1ющемсz 

о мно1жеству же чюде1съ ст7го и3 сіе2 да приложено2 бу1деҴ. бэ u4бо в тоұ вели1цеұ новэ гра1дэ. 
чл7къ нѣ1кіи а3ре1фа и4менемъ Ҷ4держи1мъ t духа нечи1стаго, на мно1ги дн7и пре• Һбрѣ1те1ніz 
моще1и ст7го. е3гда• пребл7гіи на1шъ влdка гь7 i3с7 хс7 

\Арк. 381\ 

хотz2 гладу1ющаго наро1да насыти1ти чюде=сыми2 дарова1ніи, и3 oбога1тити ве1сь но1въграd. t 
такова1го чюде1снаго пребога1таго сокро1вища. е3гда1 бо Һбрэто1шасz мо1щи ст7го, тогда2 бы1сть 
ра1дость ра1дость1275 ве1ліz во все5мъ вели1цеұ новэграде i3 o4бласте< е3го2 чюдесъ ра1ди быва1емы< t 
гроба бг7оно1снаго tц7а. бѣ1 бо слы1шаны бы1ша не то1кмо по всемӅ2 вели1кому новуграду i3 Ҷ7бласте< 
е3го2 но3 и3 во все1и вели1цеи росіистеи земли2. тогда• приведо1ша ко1 гробу ст7го пома1ле< дн7ехъ того2 
преdрече1ннаго а3ре1фу и3му1ща дӅ< нечи1стыи. держи1ма крѣ1пцэ пу1ты желэзными бѣ1 бо люҴ бѣc 
вz1ше живz1ше в не1мъ. ча1сто же разрэша1шесz и3 па1кости творz1ше чл7коұ. є3гда1же бы1ша u4 гроба 
ст7го ники1ты. тогда2 повелѣ1ша сщ7е1ннику моле1бнаz соверши1ти o3 бесну1емоұ. сему1 же бы1вшу 
разумэ в то1и чаc беснуе2мыи ду1ха нечистаго и3зшеdша и3з него2. и3 повелҗ и3зрэши1тисz t u4зъ. 
и3 все2 смы1слено гл7ше припадаz к ра2цэ ст7го со мно1гою любо1вію и3 мл7твы ми намно1зэ. i си1хъ 
тогда2 бл7года1рны< 

\Арк. 381 зв.\ 

слове1съ не и3з8гл7а1 к бг7у, и3 того2 ст7лю вели1кому чюдотво1рцу ники1тэ. я4ко вино1вну су1щу 
и3сцэле1ніz е3го2. со мно1гою ра1достію з8дра1въ в до1мъ свои во€враща1етчz; 

Чю1до, ВІ7. o3слэпо1и двц7ю u3ліянэи 
о си1хже дв7ца нѣ1каz u3ліяніz и4менеұ. бы1сть слэпа2 t рожества5 свое33го2. и3 ничто• tнюd 
ви1дzше свои4ма o3чи1ма нима1лло. и3 не разумэва1ше когда2 дн7ь и3ли2 когда2 но1щь. но3 
смы1слен8на своz2 o4чи вы1ну во€вожаше не живушему на высо1ки< и3 наслали рече1нныz 
призира1ющаго. тѣ1мже наде1жа тща2не tпа1даетъ. во е3ди1нъ u3бо t дніи повелэва1еҴ вести1сz 
в8 бг7ро1дичную вели1кую цр7квь бж7іz прмdрости, и3 ко гробу прпdбнаго tц7а ники1ты и3 та1мо 

 

1275 Закреслено в оригіналі. 
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мно1гы мл7твы к8 бг7у прино1ситъ и3 ст7го намноѕэ мо1лит е4же сотвори1ти млcть с не1ю, я4ко да 
про1зриҴ мл7твұаѶ е3го2. е• и3 бы1сть. в то1и чаc прозрҗ преd всѣ1ми. и3 намно1зэ бл7годаривши бг7а, и3 ст7го 
ст7лz е3го2 чюдотво1рца ники1ту. врача2 бе€мѣ1з8днаго. tхо1дитъ со мно1гою ра1достію в до1мъ сво1и. 

\Арк. 382\ 

Чю1до. ГІ 7 Һ моисэи ра сла 1бленомъ  

же мно 1гимъ ст 7 го tц7а на 1шего ники 1ты чюдес е ұ намно 1зэ мно 1 гимъ слы 1шаны ұ  
бы 1ти. и 3 па 1че tвсю 1ду вси 3 стица 1юще сz приноша 1юще неду 1жныz своz 2 
ра €ли 1чными неду 1 ги стра 1жущи <  i 3 и 3 сцэлева 1хусz бл dгтію бж 7 і ею и 3 мл 7твами 
ст 7го. в ни 1хже нѣ1кіи чл 7къ мои 3 с е 1 и и 4мене ұ .  бы 1 сть ра € слабленъ рука 1ми и 3  
нога 1ма. лежа 1ше на o 3дрҗ свое ұ в ре 1мz не ма 1ло. и 3 ним ӥа b  моги 2  дви 1гнутисz. 

не е 3ди 1но ұ же t соста 1 въ е 3го 2 рука 1ма же и 3 нога 1ма. но 6 то 1кмо я 3зы 1комъ свои 4мъ 
всегда 2 t сокро 1вища свое 3 го 2 с р dчнаго мл 7твы своz 2 я 4ко нѣ1кіи да 1 ръ всегда 2 къ 
бг 7у приноша 1ше, и 3 ст 7 го на мл 7тву ча 1 сто призыва 1ше . и 3  во е 3динъ u4бо t дн 7 іи 
повелэвае Ҵ п ринести 2 себе 2  на o 3дрэ свое ұ ко 1  гробу ст 7го . я 4ко да види Ҵ раку ст 7го 
и 3 та 1мо мл 7твы своz 2 вкупе с те 1плыми слеза 1ми проліеt, да почерпе Ҵ здра 1 ві е  
е 4же бы 1 сть . прино 1 сz Ҵ  того 2  мои 3 сѣ 1z на Һдрҗ е 3го 2  бли 1жніи е 3 го 2 .  и 3  полагаю Ҵ  бли €  
ра 1ки ст 7 го. и 3  паче мно 1 ги мл 7твы со слеза 1ми пролива 1 ю Ҵ . и 3 в то 1й ча 1 съ ско 1 ро 
в 8 скочи 2 со Һдра 2 свое 3го 2 всѣ 1мъ лю 1демъ зрz 1щимъ, и 3 пра 1 во на нога < свои < ходя 1ше.  

\Арк. 382 зв.\ 

и3 Ҷ4бэ ру1цэ простира1ше. бг7а намнҶ1зэ бл7годарz1ше и3 ст7лz е3го2 чюдо1творца ники1ту. 
дарова1вшего е3мӅ2 з8дра1віе с вели1кою ра1достію tи4де в до1мъ сво1и; 

Чю1до, ДІ7 o 3 парfе 1н іи Һтроцэ  

ого 1же вели 1кого новаграда, чл 7къ нѣ1кіи приведе 2 сн 7а свое 3го 2 ю 3на су 1ща 
парфе 1н іа и 4менемъ. болz 1ща та 1иными u 4ды е 3го 2 . и 3 повелѣ1вше сщ7 е 1ннико ұ  
моле 1бнаz соверши 1ти o3 не 1мъ. сему 1 же бы 1вшu. и 3 п риложи 2  болz 1щаго сн 7а 
свое 3го 2 tц 7ъ е 3го 2 к ра 1цэ ст 7го tц7а на 1шего ники 1ты. i 3 я 4ко приближи 1 сz 

Ҷ4трокъ целова 1ти ра 1ку ст 7го . в то 1и ча c и 3зы 1де ка 1мень t болzщи < u 4дъ его 2  
та 1иныхъ пре d  всѣ 1ми. и 3 вси 2  лю 1діе  ви 1дэвше сі е 2 про сла 1виша бг 7а . даю 3щаго толи 1ку 
блг dть рабо ұ свои 4мъ. tц7ъ же пое 1млетъ tрока сн 7 а свое 3 го з 8дра 1 ва . свеликимъ 
весе 1л і емъ во €в раща 1 е 3тсz в до 1мъ сво 1и . прославлz 1я б 7га и 3тако 2 u 3го 1дника ст 7го 
ники 1тu чюдотво 1 рца; 
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Чю1до, еi7 o прокаже1ноұ и4ноцэ Fили1п8пэ 

о си1х же мни< нѣ1кіи фили1п8пъ и4менемъ и4же быc прокаже1нъ лю1тою прока1зою. 

\Арк. 383\ 

и3 то1и подо1бно пе1рвыұ и#сцэле1вшиұ. ча1сто прихожь1ше к чuдотво1рнои ст7о1и ра1цэ к8 цр7кви 
ст7ы< првdны< бг7оtц7ь i3о3а3ки1ма i3 а#нны. во е3ди1н же t дн7іи пришеdшу ко1 гробу ст7го. и3 та1мо 
мно1ги мл7твы бг7ови прино1ситъ растворе1ны uмиленіемъ и3 многими слеза1ми t срdца 
сокруше1на. я4ко• гл7етъ бжcтвеныи дв7дъ. срdце сокруше1но и3 смире1но бг7ъ не u#ничижиҴ. си1це• 

на мно1ѕэ молz1щусz томӅ2 и4ноку фили1п8пу u4 гроба ст7го со мно1гими слеза1ми. i3 а4біе в тои 
чаc внезапу t пракоже1ніz o3чи1стисz. я4ко• в кни1зэ е2vgльстеи o3 таковы< пи1шеҴсz1276. по 
Ҷ#чище1нію t прока1за показа1ти себе2 i3е3ре1о3ви и3 приноси1ти за o3чище1ніе свое2 по ветхо1му зако1ну 
си1це же то1и фили1п8пъ. не то1кмо показу1етъ себе2 а3рхіе3ре1ю. но6 и3 всѣ1мъ лю1демъ. и3сповѣ1дуетъ 
бж7ію прему1дрость, и3 прасла1внаz чюдодэи1ст8ва. и3 того2 u3гоdника ст7го никиты чюдотво1рца. и3 
приносиҴ за Ҷчище1ніе свое2 мно1гое к бг7у бл7годаре1ніе и4же t ра1дости сле1зы. и3 весма2 бысть з8д8равъ. 
с ра1достію tхо1дитъ восвоz2си3; 

\Арк. 383 зв.\ 

Чю1до. ЅІ7 o3 ра€сла1бленои женэ ма1ріе 

ена2 нѣ1каz и4менеұ ма1ріz бысть в то1м же вели1цемъ новэградэ, расла1бленэи бы1вши е4и 
рука1ма и3 нога1ма. и# си1це стражущи е4и вре1мz нема1ло. и3 слы1шиҴ t мно1ги< мно1га быва1е3маz 
чюдеса2 t8 гроба и4же во ст7ы< tц7а на1шего ники1ты чюдотво1рца. и3 повелэва1еҴ свои4мъ нести2 
себе2 ко1 гробу ст7го. я4ко да мл7твами е3го2 и3 та2 и3сцэле1етъ. семu1 же бы1вшу прино1сzҴ е3z2 и3 
полагаюҴ ю5 в8 цр7кви ст7ы< првdны< бг7оtц7ъ i3о3а3ки1ма i3 а4н8ны бли€ ра1ки ст7го. o3на• мл7твы своz2 

вку1пе со слеза1ми бв7и непреста1нно приносz2. и3 на ст7го многоцеле1бную ра1кӧ ча1сто взира1z. и3 tту1ду 
надѣ1ясz болэзни свое4и и з8дра1віе почер8п8сти2. я4ко• t и3сто1чника живы1z воды2 е4же бо и3 бы1сть 
по вѣ1ре е3z2. тогда2 и3збы1стьсz прbрческое сло1во гл7ще. ско1чиҴ я4ко е3лень хромыи я4сенъ бу1деҴ я3зы1къ 
гугни1вы<. си1це же скочи2 же на2 o3на2, и3хожа1ше пра1ве на нога< свои1хъ. и3 простира1ше o4бэ ру1цэ 
свои2 я1ко• хотz1ше. я4ко всѣ1мъ преdстоz1щимъ диви1тисz и3 сла1вити бг7а. 

\Арк. 384\ 

жена• со мно1гимъ весе1ліемъ и3 ра1достію з8дра1ва в до1мъ свои па1ки во€вращае3тсz. 

 

1276 Порівн.: Мт 8:3; Мр 1:42; Лк 5:13. 
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Чю1до ЗІ7 Һ друзѣ1и женҗ ма1ріи нэмо1и 

3 па1ки друга1z жена2 ма1ріz же и4менемъ. t того1же великого новаграда. быc нэма2 tнюd. 
ничто• могіи я3зы1коұ свои4мъ прогл7ти. слу1хом же t мно1ги< слышавше я4же t ст7го быва1юҴ 
чюдеса2. и3 мы1слію свое4ю внима1ше гл7емы<. i3 u3моұ своиұ непреста1нныz мл7твы во€сыла1ше бг7у. и3 
того2 ст7лю и3 чюдотво1рцу ники1тэ. пребл7гы1иже влdка и3 бг7ъ на1шъ. я4ко• tц7ъ чадо лю1бивъ. 
и4же нэмова1ніа млdнцъ свои< свѣ1сть. и3 проше1ніz и4хъ николи1же лиши1ти хотz2. си1це• се1и 

молz1щусz е4и u3моұ своиұ. Прихо1диҴ же в8 цр7квъ ст7ы< првdны< бг7оtцъ i3о3а3ки1ма i3 а4н8ны со слеза1ми 
ко1 гробу ст7го бе€ме€днаg врача2 и3 чюдотво1рца ники1ты. и3 в то1и чаc внеза1пу tверзо1шасz u3ста2 е3z2. 
и3 ра€ве1рзесz u4за я3зыка е3z2. и3 начаҴ в8слухъ преd всѣ1ми гл7ати я4сно. и3 велми2 бг7а и3 того бл7годарz2. 
па1ки во€враща1етсz вдо1мъ свои вели1кою ра1достію; 

Чю1до, ИІ7. o3 слэпо1и женэ евдокэи 

\Арк. 384 зв.\ 

а не u3молчю сказа1ти o3 друзэи е3вдокѣ1е же нҗ и4менемъ того• вели1каго новагра1да. 
Е4и же пре1же мно1га лѣҴ Һбрэте1ніz ст7го Һ слэпо1сте o4чи е3z2. и3 tнюd ни ма1ло что3 
ви1дzще. вѣ1рою подвиза1ема. по велэва1етъ сердобо1леұ свои4мъ и3 сосэдомъ вести2 себе к 
ра1цэ ст7го. я4ко да мл7твами свои4ми ст7ы1и да1сть е4и прозрѣ1ти е4жеѶ бы1сть. е3гда2 
приведо1ша е3z2 к ра1цэ ст7го. w3на• в то1и чаc я4сно прозрҗ o3чи1ма свои4ма. и3 бл7годари1вши 

бг7а намно1зэ, и3 ст7го никиту. ники1м же води1ма сама2 в до1мъ сво1и с ра1достію tхо1дитъ; 

Чю1до, FІ7 o3 іҶ4сиfе tроцэ o3 ско1рченоұ руками и3 нога1ма 

а не u 3молча 1но бу 1де Ҵ  е 4же Һ o4троцэ неэкое ұ того •  града и 4менемъ 
i 3o 3 сифе. е 3му 1 же болѣ1знующи намно 1зэ. и 3 t зе 1лныz болѣ1зни 
ско 1 рчитасz ру 1цэ е 3го 2 и 3 но 1зэ. и 3 сего 2  ра 1ди нима 1ло могу 1щи е 3му 
ходи 1ти . и 3 сего же прино 1 сz Ҵ в 8 вели 1кuю цр 7 ковь бж 7 іz прм d рости. и 3  ко 
ст 7го tц7а многоцеле 1бному гро 1бу . и 3  мо 1лz Ҵ  сщ 7нника тӅ 6 бы 1 вшаго въ 

цр 7кви ст 7ы < прп dбны < бг 7 оtц 7ъ i 3o 3а 3ки 1ма i 3 а 1н 8ны  u4 гроба ст 7го я 4ко да мо 1ли  

\Арк. 385\  

тсz Һ болzщемъ сему 1же бы 1 вшу воста 1 етъ в то 1и ча c на нога < свои < Ҷ4трокъ. и 3  
простро 1 стесz ру 1цэ его и бы 1 сть t ра 1дости мно 1ги ходz 2 и 3  скача и хвалz 1ше 
бг 7а . и 3 tи 4де восвоа 2 сы (sic!) .  ви 1дэша сіе 2 вси 6 лю 1діе . и 3  про сла 1виша бг 7а . и •  в 
послѣ1днzя ро 1ды тако бе €мѣ1здна врача 2  я 3ви 1вшаго и 4мъ;  
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Чю1до к7 o3 женҗ нѣ1коеи е3вдокѣ1и 

иже2 сіе2 до погрузи1тсz во глубинҗ молча1ніz е4же Һ женҗ нѣ1коей е3вдокэи и4менемъ. того• 
преслову1щаго вели1кого новаграда. е4и же прилuчи1сz болѣ1знь зѣ1лнаz на мно1ги дн7и. и3 t 
тоz2 вели1кіz болѣ1зни tя4сz полъ всего2 тѣ1ла е3z2 и не владz1ше е3ди1ною страно1ю свое4ю ни 
руко1ю ни ного1ю. слы1шавши же е4й o3 ст7е1мъ ники1те. е3ли1ко бг7ъ твориҴ мно1га чюдеса2 пресла1внаz 
е3го2 ра1ди. и3 повелеваеҴ u3бо во е3динъ tд7ніи свои4мъ си6 вести2 себе2 ко1 гробу ст7го. семӅ• бы1вщу. 

е3гда2 приведена бы1сть бли€ ра1ки ст7го. и3 в тои чаc u3тверди1сz по Һбы?ю полъ тѣ1ла е3z2 и3 всz2 
страна2 е3z2 рука• и3 нога2. егда• Һщути2 свое2 з8дра1віе. и3 ста2 пра1во на нога< свои< и3 хожа1ше и3 
простира1ше болz1  

\Арк. 385 зв.\ 

щую ру1ку свою2 преd всѣ1ми. повѣ1даша преd всѣ1мъ наро1домъ свое2 з8дра1віе. и3 в доұ сво1и tхо1диҴ с 
вели1кимъ весе1ліемъ и3 ра1достію. бг7а бл7годарzше и3 ст7го е3го ст7лz ники1ту. 

Чю1до. ка7 o3 глухо1мъ чл7цэ 

риложӅ2 ко мно1жес8тву чюде1съ ст7го и3 другое нѣ1кое во€вэсти1ти тими ------1277 й любви2 
е4же бы1сть. в то1мже вели1цеұ новэгра1дэ. чл7ку нѣ1кое3му пришеdшу в8 црк7вь прмdрости бж7іz 
во1 времz бжcтвеніz литоргіz. глухото1ю вели1кою су1щу о3держи1мu. и3 нима1ло что6 слы1шащу 
tнюd. ои3 молz1щусz е3мӅ2 прилѣ1жно в8 цр7кви i3 а4біе внеза1пу во€крича2 гла1сомъ ве1ліемъ. и3 
я4тсz руко1ю свое4ю держа2 главӅ2 свою2. uжасну1шажесz вси6 преdстоz1щеи в8 цр7кви и3 приступи1ша 

к немӅ2 вопроша1юще вины2 внеза1пнаго во1плz е3го2. Һн же рече2. я4ко не вѣ1мъ кто6 пришеd созади2 
и3 u3да1ри мz дре1воұ во главӅ2 и3 сего2 ра1ди вос8крича<. пре1же бо не слы1ша< ничто• u3ши1ма свои4ма. 
нн7э же все3 слы1шу бж7е1ственаz пѣ1ніz и3 ва1ша гл7ы. млcтію бж7іею  

\Арк. 386\ 

и3 мл7твами ст7го ники1ты чюдотво1рца. и3 сіе2 чю1до ви1дэвше вси6 лю1діе и3 просла1виша бг7а и3 ст7го. 

Чю1до кв7 Һ неи3стовэмъ Ҷ4троцэ 

о сихже жена2 нѣ1каz приведе2 сн7а свое3го2 к ра1цэ ст7го u3мо1мъ несоверше1нна су1ща. и3 весма2 
неи4стова бы1в8ши. и3 незна1ющи никого1же ни t бли1жни< свои4хъ ни t сосѣd свои4хъ. и3 на мно1ѕэ 
женэ o4нои стужа2ет7ъ е3z2. o3на1 же ча1сто взима1ше сн7а свое3го2. и3 приходz1ше к ра1цэ ст7го 

молz1ше. я4ко да мл7твами е3го2 бу1деҴ здра1въ и3 смысле= сын єz2. и3 си1це е4и приходz1ще на1 часте 
ко ст7му. Ҷ4трокъ же па1че стужа1ше мт7ри свое4и. Һна1же во е3ди1нъ t дн7іи прихо1дитъ к ра1цэ 

 

1277 В оригіналі слово не прочитується. 
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ст7го съ сн7оұ своиұ. и3 намно1ѕэ молz1щисz е4й Һ з8дра1віи сн7а свое3го2. и —–––––––1278 па1ки прирече2. 
Һ ст7че бж7іи пребл7же1нныи ст7лю ники1та. а4ще не u3гоdно бу1деҴ бг7у е4же бы1ти з8дра1ву сн7у мое3мӅ2. 
но6 Һ се1мъ а1ки молютz3 да преста1витсz t житіа2 сего2 сн7ъ мо1и и3 си1це женҗ o4ной молz1щусz 
и3 tшеd в доұ сво1и. и3 воu4тріи< разболѣ1сz сн7ъ и3 преста1виссz в то1и дн7ь; 

\Арк. 386 зв.\ 

Чю1до. кг7. o3женэ болz1щеи нога1ми 

ы1сть в то1м же вели1цемъ новэгра1де нѣ1каz жена2 а4н8на и4менемъ. е4и же случи1сz болѣ1знь 
зѣ1лна нога1ма е3z2 на мно1ги дн7и, и3 tнюd не могущи е4и ходи1ти на нога< свои< ѕѣ1лныz 
Ҷ4ноz ра1ди болѣ1зни. и3 u3мышлz zже во u3мэ своеұ ни tку1ду ни t кого2 по1мощь себэ 
получи1ти, но то1кмо t ди1внаго всѣ1хъ врача2 и3 бг7а и3 того2 ст7лz и3 чюдотво1рца ники1ты. 
и3 на того2 все6 u3пова1ніе положи1хъ. тѣ1мже и3 не погрэши2 наде1жды свое3z2. во е3ди1нъ u4бо 

t дн7іи. повелэва1 tвести2 себе2 ко1 гробу ст7го, я4ко да и3ско1мое получиҴ е4же бы1сть мл7твами ст7го. 
е3гда2 прине1сши е3z2 положи1ша бли€ ра1ки ст7го. жена1 же Һна2 намно1зэ со слеза1ми и4же вэрою 
вели1кою помоли1вшесz. в то1и чаc въско1рэ Һщути2 з8дра1віе нога1ма свои4ма. и3 воста2 хожа1ше преd 
всѣ1ми. бл7годарz1ше бг7а и3 того2 ст7лz и3 чюдотво1рца ники1ту и3 всѣ1мъ и3сповѣ1даz свое2 здра1віе. 
и3 tи4де в до1мъ свои; 

Чю1до, кд7. o3 и3конопи1сцэ симеҶ4не1279 

\Арк. 387\ 

ѣ1когда же повелѣ1вшу гн7у а3рхие3пкcпу пи1мину, и3конопи1сцу симеҶ4ну и4менеұ написа1ти и3ко1ну 
прчcтои влdчца на1шеz бц7а и3 прcнодв7ы мр7іа воҺбраже1ну на прcтлэ сэдz1щу. u3нэ я4же 
внѣ1дрѣ< млdнць сн7ъ еz2 рука1ма. преd ни1ми же написа1ти ст7го ст7лz ники1ту стоz1щи и3 
молz1щасz просте1ртыма рука1ма. бѣ1 же ст7ы1и не и3мѣ1z нима1ло брады2. и3копи1сцӅ• 
помышлz1ющу во u3мҗ своеұ да напи1шеҴ поне ма1лу бра1ду ст7го ники1ты. се1 же ему 

помышлz1ющу и3 во€дрема1вшусz, и3 шеd возлz1же на посте1ли свое4й и3 u3снӅ2. спz1щу же е3мӅ2 в 
то1нцэ снэ. и3 внеза1пу слы1шиҴ глаc гл7щь к немӅ2. симеҶ4не, помышлz1еши ли написа1ти брадӅ2 u 
е3пcкпа ники1ты1280, не бы1сть бо брады2 u3 него2, да и3 про1чиұ и3конопи1сцемъ сіе2 возвэсти1ши. да не 
пи1шӅҴ на и3ко1на< u3 стӥа ники1ты брады2. симеҶ4н же во€бну1въ t видѣ1ніа и3 никого• ви1дэ и3 ско1ро 
шеd сказа2 видѣ1ніе а3рхие3пкcпу пи1мину. Ҷ4нже u3диви1сz и3 просла1ви бг7а. и3 написөаӢ Ҷ1бра€ ст7го 
якоже са1мъ повелҗ ст7ыи; 

 

1278 В оригіналі слово не прочитується. 
1279 Див. Коментар 132. 
1280 На берегах дописано: «да к томӅ2 не помышлz1й писа1ти брады2 Ӄ ппcа (sic!) никиты». 
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\Арк. 387 зв.\ 

Чю1до. ке7. Һ и4нокинэ u3стине 

 па1ки по ма1ле< дн7е< помы1сли а3рхие3пcпъ пи1ме1нъ сотвори1ти покро1въ наре1ку ст7го. и3 повелҗ 
призва1ти и4нокиню i3u3сти1ну и4менеұ, я4ко u3мѣ1ющи е4и сіе2 дѣ1ло сотвори1ти. сему1 же бы1вшу. 
е3гда1же нача1тъ и3u3сти1на дѣ1ло. и3 по ма1ле< нача1ша Ҷ4чи е3z2 болѣ1сти ѕэло2. я4ко ні возрѣ1ти 
е4и могу1щи, o3чи1ма свои4ма. Һна1же бы1вши во ско1рби вели1цеи. сего2 ра1ди и3 лежа1щи е4й в 
болѣ1зни свое4и на ложи2 своеұ. и3 u3сну1вши е4и ма1ло. и3 се2 слы1шиҴ глаc гл7щь к не1й. да по1слеши 

рече2 ко а3рхие3пcпу пи1мину. и3 да1сть ти3 амфо1ра е3пcпа ники1ты и3 ст7ы1z воды2, бу1дӅҴ з8дра1ви Ҷ4чи 
твои2. o3на• воз8бну1вши, в то1и чаc посыла1еҴ ко а3рхие3пcпу. а3рхие3пкcпъ же по проше1нію е3z2 да1сть е4и 
ча1сть t ри€ ст7го, и3 вмале сосу1де ст7ыz воды2. сему1 же бы1вшу. е3гда2 принесо1ша к не1и t а3рхіепcкпа 
ст7ую во1ду. и3 ча1сть t ри€ ст7го. Һна• поставъ пока1за Ҷ4чи свои ст7о1ю водо1ю. і и4же t ри€ ст7го 
ча1сть нѣ1кую принесе1ную то2ю Һте1рши свои2 o4чи. i3 а4біе то1и чаc я4сно прозрѣ1вши. и3 бы1сть весма2 
зд8ра1ва 

\Арк. 388\ 

o3чи1ма свои4ма. и3 па1ки е4млет сz дѣ1лу. и3 в8ско1ре сотворz1етъ чю1денъ покро1въ на раку ст7го. 
сла1вzще и3 бл7годарz1ше бг7а и3 ст7лz е3го2 ники1ту чюдотво1рца; 

но1га же и3 разли1чна зна1меніz и3 чюдеса2 бы1вши и3 быва1юҴ t ра1ки ст7го блже1ннаго ст7лz 
ники1ты да и4же и3 до днеc. Һва2 u4бо я3влена Ҷ4ва же и3 нея3вле1на. t ни1х же ма1ло 
постиго< что6 написа1ти в8 сла1ву ст7го• чюдеса2 не и3счете1 насу1ть. ты1 же Ҷ5сщ7е1ннаg глава2 и3 
пребл7же1ннэ. пріими2 t мое4ю ру1ку не досто1иною сіе2 приноси4 мое2 ма1лое сложе1ніе я4ко да1ръ 
многоцѣ1ненъ. я4ко• гь7 бг7ъ на1шъ t o4ноz вдови1ца двэ лѣ1пте и3 мно1го вмэни1сz 

е4й1281. и3 не во€гнuша1исz с8мра1да ра1ди грэхо1внаго t грѣ1шны< u3сте1нъ мои4хъ приноси1моете бҗ 
начерта1ніе. я4ко не доста1точенъ бы< похвалҗ твое4и. поне• кра1токъ ра1зумъ и3мѣ1хъ. па1че же 
свzзу1етъ ми я3зы1къ нра1въ. и3 во€бранz1еҴ ми сло1ву житіе2. но6 вѣ1ру я4же к тебҗ. я4ко• нѣ1кимъ 
u4жемъ до1лгимъ привлачиҴ мz, гл7ати. и3 при1тча ра1ди с8кры1шаго тала1нтъ бояхъ бо сz молча1ти. 
па1че• o3слуша1 

\Арк. 388 зв.\ 

ніz сме1рти боя1сz бѣ1 бо ми ввелѣ1но t а4рхіепcпа пи1мина и4же тогда2 u3краша1ющаго прcтлъ 
вели1кіе цр7ква прdмрости бж7iz. моли2 дарова1ти побэдное на враги2 Һдолѣ1ніе цр7ю на1шему. и3 
цр7квь твою2 t всz1ки< е4ресеи немzте1жну и3 непоколеби1му соблюди2 и3 гоби1ну плоd земны< млт7вами 

 

1281 Порівн.: Мр 12:41-44. 
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да1руи. и3 меже u3со1бные бра1ни и3 за1висти. мл7твами твои4ми да и3зба1вимсz. да в ми1рэ и3 в 
тишинэ бы1вши. просла1вимъ просла1вльшаго тz6 га7 на1шего i3с7а ха7. е3му1же сла1ва со tц7е1мъ и3 со 
стiұ дх7омъ. i3 нн7э и3прcно и3 во1 вэки вэко1мъ, а3ми1нь. 

Окрема оповідь (послання) про відкриття 
мощей свт. Никити Новгородського1282 

\Арк. 226 зв.\ 

Посла=е Ҷ1 о1брѣте=и мощеѶ Ники1ты е3пкcпа. 
а здѣc гдcне в новѣградѣ я3виc блгdть бж7іа и3 млcть сеg лѣ1та. в собо1рнои гдcне црк7ви 
в соfе1и премдрcти бж7іи. просла1ви г7ь u3гоdника свое3го е3пкcпа Ники1тѫ новогороdскаg 
чdюbтворца. ob неұже пишетсz в патерицѣ печер8скоұ. быc u3бо2 сіи бл7же1ныи на е1пcкпіи в8 
великоұ новѣ градѣ г7ь. лѣҴ1283. И3 преста1виc лѣ1та ¤ѕх7ѕi. и3 погребе1нъ быc въ ст7ѣѶ соfе1и. 
в предѣл сты< пра1веdны< бг7оҶ1ц7ь i3о3а6кима и3 а3н8ны. И4 нн7э. гдcне бж7іиұ и3зволешемъ 

прcщнныѶ а3рхіѥ6пкcпъ пи1минъ1284. i3 u3зрѣ ст7го е3пкcпа ники2тѫ въ гробѣ лежащӤ  

\Арк. 227\ 

въ ст7льстѣұ санѫ въ плоти. и3 бл7гоu3ханіе ве1ліе и3спѫща1юще. і3 о3 сеұ u3бҺ гдcрь рdаbсти и6сплъ1ниc. и6 
въскорѣ въ€вѣсти o3 тоұ православномъ црю и3 гcдрю, вели1комѫ кн7ѕю и3ва1нѫ васиӥевичю всеа рѫсіи 
и3 ст7ѣишемѫ мака1рію митрополи1тѫ1285! цр7ь же правосла1вныи и3 митрополиҴ и3 вси3 люdеѶ просла1виша 
ба7 o3 таковоұ вели1коұ чюдеси. И3 повелѣ1ша а3рхіе3пcкпѫ и3с тое ра1ки ка1меныа вы1нzти ст7о1е тѣло, 
и3 положи1ти в но1вѫю ра1кѫ дре1вzнѫ тѣұ же Ҷ4бращоұ. я3ко• а1леxѣи чdюbтвореӨ лежиҴ в ра1цѣ. и3 
празdновати е3мѫ велӫ ли яко• прочиұ чdюbтворцеұ. Архіепкcпъ• о3 тоұ велиҲ поdвигъ сътвори к8 бѫ7 мцcа 
апрѣ1лz в8 лdн. на па1маҴ ст7го а3пcла i3а1кова бра1та i3Ҷ7ана бг7осло1ва. сътвори 

\Арк. 227 зв.\ 

празнҲ свѣтеӥ о3брѣ1тенію чтcны< е3го моще1и съ а6рхима=дритоұ и3 съ и3гѫмены и3 съ всѣұ o3свщ7нныұ 
събо1роұ. моле1бнаа пcѣѶ всѣұ гра1доұ не по е3ди= дн7ь. И4 тоg дн7и служи1ло в соfе1и прмдрcти бж7іи съ 
а3рхіепcпоұ ве1ліи събо> яко. x. чл7къ и3гѫменовъ и3 сщ7нико+ и3 діа1коно+. И3 на столова=е было вели1ко 
u3 а3рхіепcкпа в пола1тѣ, не по е3ди= дн7ь. а3 того дн7и архіепcкпъ за столоұ саұ стрz1паӥ, я3сти и3 пи1ти 
ста1виӥ въ вс7ѣ столы2. И3 быc тоg дн7и и3 потоұ и3 нн7ѣ хрcтіа1ноұ рdаbсть я3ко в послѣdнzӭ дн7и проя3ви 

 

1282 Публікується за: (А. Никольский 1905, 11-13). 
1283 Див. Коментар 114. 
1284 Див. Коментар 119. 
1285 Див. Коментар 120. 
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г7ь своеg u3гоdника ст7лz ники1тѫ чdюb°творца! ст7ыи• лежиҴ нн7ѣ в ра1цѣ всѣ1ми ви1диұ и3 поклапz1еұ 
яко• алеxѣ1и чdюbтвореӨ и3, i3Ҷ1на и3 се1ргіи, и прочіи ст7іи tкрове1ни въ ст7ы< ра1ка< лежаҴ. и3стачаеҴ цѣ1лбы2 
с вѣ1рою при 

\Арк. 228\ 

ходz1щиұ а3 лежаӥ гдcне погребе=. µн7. лѣҴ и3 трѶи мцcи! И3 мы1 гдcне млcти рdаѶ ст7го посла1ли к тебѣ 
на бѫма1зѣ Ҷ4бра€ стго ники1ты епcкпа. да t ри€ стго двѣѶ части на блcвеніе твое3мѫ прdпbбьствѫ. 
а3ще u3бо2 гдcне полѫчи1ши сіи да>, и ты2 и3 и3ны< спdоbби таковыа блdгти а3 с того гдcне 3образца вели 
написа1ти и3ко1нѫ Ҷ4бра€ ст7го. и3 вели гдcне е3го писа1ти бе€ брады, чтоӣ было немно•ко власо+ на 
брадѣ и3 на uсѣ. чтобы2 еdва зна1ти власы2 браdные на1 тэлэ сэды2 я3ко• быc и3 при животѣ, та1ко 
и3 нн7ѣ о3брѣ1теc въ грӣоӧ1286. тако+ а€ и3 к тебѣ послаӥ оcбразеӨ да трcь и3 ко=даҲ ст7мѫ послаd же е3сми 
тебѣ i3 ты гдcне помzни наc въ ст7ы< свои< мл7тва< а3 о3 тоұ гдcне не посѫмниc что3 Ҷ= напи1са= е3пкcпоұ 
а3 не а3рхіе3пcкпоұ. поне• и3знача?ла быша в новѣ градѣ и3 в росто1вѣ е3пкcпы  

\Арк. 228 зв.\ 

до i3Ҷ7ана а3рхіепcкпа новогороцкаg чdюbтворца. а3 t i3Ҷ7ана гcдне почали быти архіе3пкcпы и3 до сеg 
вре1мени а3 ники1та гдcне быc шестыѶ е3пcкпъ в новѣ градѣ. i3 ты2 гдcне вели еg писа1ти е3пкcпоұ, и3 здеѶ 
еg поминаюҴ е3пкcпоұ. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.1287 
\Арк. 154 зв.\ 

Ніки1та прелще1нъ во1лкомъ, в8 Храни1телz Ви1дэ: 
До1брый ста1да Хв7а бы1сть Па1стыръ послэди. 

Житіе прпdб: tц7а на1шеg Нікиты за4творни3ка41288. 
И4же прелще1нъ бэ t діа1вола, я4влшагҶсz въ Ҷ4бразэ А4гг7лстэмъ. и3 бэ тогда2 прмdръ и3 

Прbркъ: Егда2 же пока1zсz, забы2 всегҶ. Послѣ1ди же бысть 
Епcкопъ НовгорҶ1дскій ЧудотвҶ1рный 

\Арк. 155\ 

ре1жде и4нэхъ почита1еми су1ть тако1выи хра1брыи вҶ1и. и4же не в8поӥку бра1нь твори1ти Һбыко1ша, 
но є3ди1ному u3стремлzютсz на врага: и4мже а4ще и3 мнҶ1гажды попуща1ет8 Гь7 на вре1мz 
па1сти, да не превозно1сzҴсz, Һба1че видz2 пре1жdнее тѣ1х8 рве1ніе и3 му1жество, не Һставлz1ет8. 

T таковы< хра1бры< вҶ1евъ Хв7ых8, Һбретесz в8 Пече1рскомъ ст7о1мъ монастырҗ, я4коже Прпdбный 
 

1286 Див. Коментар 132. 
1287 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
1288 На берегах: мцcа маӢ fi7 днz. 
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Іса1кій Затво1рникъ, си1це и3 се1й бл7же1нный Ніки1та: Һ3не1м8же достохва1льный Полvка1рпъ, 
и3звэще1нъ \ t Сi1мона ст7агҶ, свэдителству1етъ та1кҶ. 

Бысть во нdи препdоbбнаго игумена никона1289,1290 брат8 е4ди1нъ в8 Пече1рскомъ ст7о1м8 Монастырэ, 
и4менемъ Ніки1та. Се1й нача2 моли1ти И4гу1мена, да блcгви1тъ е3мӅ2 подвиза1тисz на е3ди1нэ, в8 
затво1ръ вше1дшу. И3гу1менъ же возбранz1ше е3му глаголz2: Ҷ5 чадw нэс1т8 ти по1лзы и4ну су1щу 
сэдѣ1ти пра1зду. u4не ти е4сть да пребу1деши съ бра1тіею работа1z тѣ1м8, и3 не погреши1ши мзды 
свое1z. Самъ ви1дэлъ е3си2 бра1та нш7его Іса1кіа Пече1рника1291, какҶ в8 затво1рэ прел8ще1нъ бы1сть 
t бѣ1сҶвъ; а4ще не бы ве1ліz блгdть Бж7iz спаcла е3гҶ2, мл7твъ 

\Арк. 155 зв.\ 

ради Прпdбныхъ O4цъ нш7ихъ А4нтҶ1ніz и3 FеoдҶсіz1292. Ники1та же tвэща2, ника1ко же 
tч7е прел8щу1сz таково1ю ве1щію: но крѣ1пко ста1ти жела1ю ста1ти проти1ву ко1знемъ бэсҶ1вским8, и3 
Чл7вколю1бца Бг7а мл7и1ти, да и3 мнҗ пода1стъ чудотворе1ніz даръ, я4коже Іса1кію затво1рнику, 
и4же и3 до нн7э Чудеса2 мнҶ1га тво1ритъ1293. гл7а е3мӅ2 па1ки И3гу1менъ: вышше си1лы жела1ніе твое2, 
блюди2 ча1до да не вознеcсz низпаде1ши: а4зъ повелэва1ю ти паче служи1ти на бра1тію, и3 за 
послуша1ніе твое2 вэнча1нъ t Бг7а и4маши бы1ти. Нiки1та же ника1ко же можа1ше внима1ти 
гл7емымъ t и4гу1мена, не могій терпѣ1ти рве1ніz зѣ1лна къ затво1рническому жи1тію: тѣ1мже е3же 
восхотэ то и3 сотвори2. И4бо затвори1въ себе2, загради2 две1ри крѣ1пко, и3 пребысть мл7z1сz е3ди1нъ 
не ис3ходz2.  

O4ба1че1294 не по мно1ѕе< дне1хъ сѣ1тей діа1волски< не и3збэже: Во вре1мz бо пэніz свое1гҶ 
слыша1ше глаc мл7z1щ8сz ку1пно с ни1м8 и3 Һбонz1ше бл7гuха1ніе не и3зрече1ннҶ. И3 си1м81295 преӥстися 
гл7а в8 себҗ: а4ще не бы2 се1й А4гг7лъ былъ, не бы2 мли1лсz съ мнw1ю, ни1же Дх7а ст7аго o3бонz1ніе 
было бы здҗ. и3 нача2 прилѣ1жно мл7и1тисz гл7z2, Ги7 я3ви1 ми сz сам8 разу1мно да ви1жdу тz, 
тогда2 гла1съ бы1сть к не1му: не zвлю1сz тебҗ  

 

1289 На берегах: сҴ: Ніки1тӢ прѶ ІгӅми= сҴ: Нi8конэ бэ. 
1290 Див. Коментар 107. 
1291 Див. Коментар 108. 
1292 На берегах: рвӤніе є3го2 къ жi1тію в8 затво1рэ. 
1293 Див. Коментар 109. 
1294 На берегах: ИскӅше1ніе е3гҶ2 t бѣ1са. 
1295 На берегах: глӢсоұ молiтвы и3 o3бонz1ніеұ прелстi еg сѣӣ. 
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\Арк. 156\ 

зане2 ю4н8 е3си2, да не вознеcсz ни€па1деши1296. затво1рниҲже съ слеза1ми рече2: никако же Ги7 прел8щу1сz, 
научи1 омz (sic!) И4гу1менъ не внима1ти пре1лести бэсо1встѣѶ: тобо1ю же всz вели1маz ми сотворю. 
тогда2 дш7епа1губныѶ змій пріим8 Ҷ4блаҵ над ниұ, рече2: не возможно є4стъ чл7вку во пло1ти су1щу 
ви1дэти мz. но се посылаю а4нгела моегw да пребу1детъ с тобо1ю: ты1же во1лю є4гҶ2 твори2. И4 
а4біе ста преd ни1мъ бѣ1съ въ o4бразэ а4нгела1297: Нiки1та паd поклони1сz є3мӅ2 а4ки А4гг7лу. и3 гл7а2 
е3мӅ2 бѣ1съ: tто1лэ ты u3же2 не мл7исz, но почитай Кни1ги, и3 такҶ Ҷ4брz1щешисz съ бо1гомъ 
бесэду1z, и3 подаси2 сло1во полезно приходz1щиұ к8 тебҗ: а4з8 же приcнҶ бу1ду мл7и1ти творца всѣ1хъ 
Һ спcніи твое1мъ1298. У4вэрив8же затворникъ гл7емымъ, и3 прел8сти1всz па1че, немл7z1шесz про1чее, 
но прилежа1ше вы1ну чте1нію кни1гъ: бѣ1са же ви1дэ непреста1нно мл7z1щасz Һ не1м8, и3 радова1шесz 
мнz2 я4кҶ А4гг7лъ твориҴ мл7тву зань. Та1же со приходzщыми к8 нему бесэдова1ше t писаніz 
Һ по1лзэ дш7и21299. Нача1т8 же пррbчествова1ти: и3 бысть Ҷ4 не1мъ сла1ва вели1ка, я4кҶ всѣ1м8 
диви1тисz соы1тію слҶве1съ е3гҶ2. 

Е1ди1ною1300 посла2 къ Кн7зю Ізzсла1ву гл7z: я4кҶ дне1сь uбіенъ є4стъ Глѣ1бъ Свzтосла1ви? 

\Арк. 156 зв.\ 

 в8 заволо1чіи1301: ско1ро посли2 сы1на сво1его Свzтопо1лка на прcто1лъ Но1вуграду. И я4коже рече2, 
такҶ 3и3 бы1сть. по нэкіихъ бо дне1хъ прi1йде, вѣ1сть Һ u3біеніи Кн7зz Глѣ1ба1302. И4 t сегҶ2 
па1че прослӅ2 затво1рник8 я4кҶ пррbо1к8 єҵ: и3 ѕѣ1лw послуша1ху е3гw2 Кн7зи и3 Болz1ре. [А4ще1303 бо 
бѣ1съ и3му1щагҶ бы1ти не вѣ1сть, но е4же сам8 содэz2 и3 научи2 злы1z чл7вки, и4ли Ӆ3би1ти, и4ли 
Ӆ3кра1стѶ, сi1z возвэща1етъ1304: си1це u4бҶ и е3гда прихожда1ху къ затво1рнику, хотz1ше сло1во 
u3тэше1ніz слы1шати t не1гҶ, тогда2 бѣ1съ мни1мыѶ А4гг7лъ, повэда1ше е3мӅ2 всz2 случи1вшаzсz 
и4м8, то1й же пррbчествова1ше, и3 быва1ше такҶ]. 

Не можа1ше же никто1же стяzза1тисz с ни1мъ, t Кни11гъ Ве1тхагҶ Завѣ1та1305. весь бҶ и3з8 
u4стъ u3мэz1ше: Бы1тіе, И47777схо1дъ, Левvи1ты, Чи1сла, Су1діи, Црcтва, и3 всz Пррbчества почину, 

 

1296 На берегах: г7лаұ с8 ни1м8 бѣc акѶ хс7 нӤ хотz явѶтисz. 
1297 На берегах: я3вѶсz бѣc а4кi а4нгеӥ, и3 поклониc е3мӅ2 Нiки1та. 
1298 На берегах: Не велѣ2 е3мӅ2 бэсъ мл7iтiсz но чести2 кни1ги. 
1299 На берегах: поӅче1ніе и3 пррbчество ска1зовӢше е3мӅ2 бѣc. 
1300 На берегах: в лѣҴ ¤ѕф7пѕ. t ро• ¤аок. 
1301 На берегах: ПррbчӤ Ӆ3бiенiӤ глэбӢ свzтослӢвичӢ. 
1302 Див. Коментар 110. 
1303 На берегах: ка1ко бѣc прорbчество ска1зовӢшӤ е3мӅ2. 
1304 На берегах: ІҶ7: злаҴ а7: солӅ=: г7 нраву г7. 
1305 На берегах: вес8 за1ко= веҴхiѶ Ӆ3мѣ1 но1ваго же не люби2. 
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и3 всz2 Кни1ги ЖидҶ1вскіz свѣ1дzше до1бре 1306 : Е4vлски< же и3 А43пcтолскихъ ст7ых8 книгъ 
преда1нных8 нам8 въ блdгти на и3справленіе нш7е и3 u3твержdеніе, никогда1же восхотэ ви1дэти, и4ли 
слы1шати нето1чію почитати, ни1же и3ному даz1ше бе1сэдовати к8 себҗ t но1вагҶ завѣ1та, тогҶ2 
ради разу1мно бы1сть всэмъ, я4кҶ прелще1нъ е4сть t вра1га1307. 

СегҶ u4бҶ нетерпz1ще прійдҶша къ прел8 

\Арк. 157\ 

ще1нному Прпdбныи tц7и: Нi1конъ И4гу1менъ, ІҶа1нъ и4же по не1м8 бысть И3гу1менъ, Пи1мин8 по1стниҲ, 
И3са1іа и4же быстъ е3пcкопъ Ро1стовскій1308. Матfе1й прозорли1вый, Іса1кій затво1рникъ Пече1рный, 
А4гапи1тъ вра1чъ, Григо1рій чудотво1рецъ, Нико1ла и4же бы1сть Е3пcкопъ Тмуторокан8скій, Не1сторъ 
Лэтописец8, Григо1рій тво1рецъ КанҶ1новъ. Fеoкти1стъ и4же бы1сть Е3пcкопъ Чернѣ1говскій, 
O4нисіфҶ1ръ прозорли1вый1309: сi1и вси2 в8 добродѣ1телехъ сіz1ющіи пришеdше, мл7твы творz1ху къ 
Бг7у Һ Ники1тэ, и3 tгна1шӢ бѣ1са t не1го, я4кҶ к томӅ2 не видэ е3го2. 

Та1же и3зве1дша е3гҶ2 во1нъ, вопроша1ху да повѣ1сть и4мъ что t ветхагҶ завѣ1та: o4н же 
кленz1шесz я4кҶ нико1ли же чтz1ше ты1z кни1ги1310, я4же пре1жdе и3з8 u3стъ u3міz1ше. к сиұ же и3 
ни е3ди1но сло1во знаz1ше, я4кҶ е4два наu3чи1ша е3гҶ2 гра1моты1311. 

Тогда2 мл7твами Прпdбныхъ tц7ъ прише1дъ в8 себе2, и3сповэда2 грѣ1хъ сво1й1312 и3 плака1сz тогҶ2 
го1рко, в8да1въ себе2 на вели1кое воздержа1ніе и3 послуша1ніе, воспріемъ чи1стое и3 смире1нное жи1тіе: я4ко 
превзыѶти2 е3мӅ2 всѣ< добродѣ1телію1313. 

Чл7вколюби1вый же Гьc видz2 толи1кое бл7же=аго подвиза1ніе, ни1же презира1z пре1жdнихъ тогҶ2 
добродѣ1телей, в ни< же t ю4ности Һбуча1ше себе2, 

\Арк. 157 зв.\ 

пріz1ть и4стинное е3гҶ2 покаz1ніе. И3 я4коже Петра2 ст7агҶ tве1ргшагосz е3гҶ2 тры кра1ты, покаz1ніе 
пріемлz2, гл7а е3мӅ2: паси2 а4гнца моz2, паси2 o4вца моz2, паси2 избранныz моz21314. То1жdе зна1меніе 
бл7гопріzҴнагw покаz1ніа и3 бл7же=ному семӅ2 Ники1тэ подаде2. И4бҶ за премнҶ1гую любо1въ в8 

 

1306 Див. Коментар 111. 
1307 Див. Коментар 112. 
1308 На берегах: кото1рыи ст7ыи tгна1ша t него бэса. 
1309 Див. Коментар 113. 
1310 На берегах: по i€гнӢіи бѣ1са всеӢ мdростi забы2. 
1311 На берегах: па1кi чита1тѶ Ӆ3чи1сz. 
1312 На берегах: ѕѣ1ло каӢесz. 
1313 На берегах: превзыѶде всэх8. 
1314 На берегах: ІҶ=: ка7. (Ін 21:15-17). 
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хране1ніи всѣ5хъ за1повэдей, сльвлот2 е3гҶ2 Па1стыра слове1сному свое1му ста1ду, возвеd на прcто1лъ 
Е4пcкопства НовгороdскагҶ1315,1316. И4дѣ1же На (sic!) u3вэре1ніе и3 u3твержде1ніе и3звэстнѣ1йшее, 
tпуще1ніz ст7о1му тогожdе прежде бы1вшаго поползнове1ніz, просла1ви добродѣ1телное е3гҶ2 жи1тіе 
и3 Чудотворе1ніz да1ры1317. Нѣ1когда бо бездо1ждію бы1вшу, помл7исz Бг7у и3 дождъ с8 Нбс7е 
сведе1318. Та1кҶжdе и пожа1ръ гра1ду мл7твами свои1ми u3гаси21319: и3 и4на мнbга чудеса2 творz1ше. И4 
такҶ до1брэ слове1сную свою2 и3ску1шенъ бысть а4ки зла1то, Һбрэте1сz досто1инъ Вэнца2 жи1зни 
вэчныz. е3го1 же бу1ди и3 на1мъ сподоби1тисz мл7твами ПрпdбнагҶ o3ц7а нш7гҶ Нiки1ты, бл7гdтію 
же Га7 Ба7 и3 сп7са нш7гҶ Іс7 Ха7: е3му1же съ бе€нача1лныұ е3гҶ2 o3ц7ем8, и3 съ прcты1мъ бл7ги1м8 и3 
животворzщиұ Дх7ом8, чcть хва1ла и3 сла1ва подоба1ет8 н7нэ и3 прнҶ и3 въ въкҶ1мъ, А4минь. 

«Житія святих» свт. Димитрія (Туптала)1320 

\Арк. 62 зв.\ 

В8 той же день1321. 

Жи3тіе4 прпdбна4гҶ3 tца3 на4ше4гҶ3 Ніки4ты за4творни4ка4 пече4рска4Ҷ 

е4пcпа вели4кому новӃгра4ду11322 
ре1жде и4нэхъ почита1еми су1ть такҶ1віи хра1бріи ВҶ1и, и4же не в8 полкӅ2 бра1нь твори1ти 
Һбыкw1ша, но2 по є3ди1ному u3стремлzютсz на2 врага2: и4м8же а4ще и3 мнwга1жды попуща1ет8 
Гдcь на2 вре1мz па1сти, да2 не2 превозно1сzтсz, o3ба1че видz2 пред•нее тѣ< рве1ніе, и3 му1жество, 
не2 Һставлz1етъ и4хъ до конца2, но2 возставлґяетъ и3 непобэди1мы< преdставлz1ет8. t таковы< 
хра1бры< вw1евъ Хв7ых8, o3брэте1сz в8 Пече1рскомъ ст7о1мъ Монастыри2, я4кҶ же  

\Арк. 63\ 

Прпdбный Іса1кій Затво1рникъ, си1це и3 се1й Бл7же1нный Нiки1та: Һне1мъже достохва1льный 
Полика1рпъ, и3звэще1нъ t Сi1мона ст7го, свэдител8ству1етъ та1кw: Бы1сть во дни2 Препdоbбнагw 
Нi1кҶна, Братъ е3ди1нъ в8 Пече1рскомъ ст7о1мъ Монастырҗ, и4менемъ Ніки1та, се1й нача2 моли1ти 
И4гу1мена, да2 блcгви1тъ е3мӅ2 подвиза1тисz на2 е3ди1нэ, в8 затво1ръ вше1дшу. И4гу1менъ же 

 

1315 На берегах: Поставле= е3пcпъ новгорҶdскій 

1316 Див. Коментар 114. 
1317 На берегах: мл7твою дожd сведӤ и3 пожаръ Ӆ3гаси2. 
1318 Див. Коментар 115. 
1319 Див. Коментар 116. 
1320 Публікується за першим виданням (Димитрій (Туптало) 1689). 
1321 31-го січня. 
1322 и€ ПатериҲ Печерскаg. 

П 
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возбранz1ше е3мӅ2 глаго1лz2: Ҷ5 Чадо нэс1ть ти по1лзы ю4ну су1щу сэдѣ1ти пра1здну, u4не ти е4сть 
да2 пребу1деши съ Бра1тіею рабо1таz тѣ1мъ, и3 не погреши1ши мзды2 свое1z2; са1мъ ви1дэлъ е3си2 
Бра1та нш7его Іса1кіа Пече1рника1323, какҶ во затво1рэ прелще1нъ бы1сть t бѣ1сҶвъ; а4ще не2 бы2 
ве1ліz Блгdть Бж7iz спcла2 е3гҶ2, мл7твъ ра1ди Прпdбныхъ Tц7ъ нш7ихъ А4нтҶ1ніz и3 FеoдҶсіа. 
Нiки1та же tвэща2: никакоже Tче прелщу1сz таково1ю ве1щію, но крѣ1пкҶ ста1ти жела1ю 
проти1ву ко1знемъ бэсҶ1вскимъ, и3 чл7вэколю1бца Бг7а мл7и1ти и4мамъ, да2 и3 мнҗ пода1стъ 
чудотворе1ніz Да1ръ, я4коже Іса1кію Затво1рнику, и4же и3 до2 нн7э Чудеса2 мнҶ1га тво1ритъ1324. 
глаго1ла е3мӅ2 па1ки И4гу1менъ: вы1шше си1лы жела1ніе твое2, блюди2 Ча1до да2 не2 во€не1ссz ни€па1деши, 
а4зъ повелэва1ю ти па1че служи1ти на2 Бра1тію, и3 за2 послуша1ніе твое2 вэнча1нъ t Бг7а и4маши 
бы1ти. Нiки1та же ника1коже хотz1ше внима1ти глаго1лемымъ t И4гу1мена, не могiй терпѣ1ти 
рве1ніz ѕѣ1лна к8 затво1рническому житію2: тѣ1мъже е4же восхотҗ то и3 сотвори2; и4бо затвори1въ 
себе2, загради2 две1ри крѣ1пкw, и3 пребы1сть мл7z1сz е3ди1нъ не ис3ходz2. O4ба1че не по мнwзэхъ 
дне1хъ сэте1й діа1волски< не2 и3збэже2, во вре1мz бо пѣ1ніz свое1гw2, слы1шаше гла1съ молz1щ8сz ку1пно 
с8 ни1мъ и3 Һбонz1ше бл7гuха1ніе неи3зрече1нно, и3 си1мъ прелсти1всz глаго1ла в8 себҗ: а4ще не бы2 се1й 
А4гг7лъ былъ, не бы2 мл7и1лсz со мно1ю, ниже2 Дх7а Ст7а1гw Һбонz1ніе было2 бы здҗ; и3 нача2 
прилѣ1жно мл7и1тисz гл7z:, Гдcи я3ви1мисz са1мъ разу1мнw да2 ви1жду тz; тогда2 гла1съ бы1сть к8 
не1му: не2 я3влю1сz тебҗ зане2 ю4нъ е4си2, да2 не возне1ссz низпа1деши. Затво1рникъ со слеза1ми рече2: 
ника1коже Гдcи прелщу1сz, научи2 бо мz И4гу1менъ не2 внима1ти пре1лести бэсҶ1встэй,  

\Арк. 63 зв.\ 

тобо1ю же всz2 повелѣ1ннаz ми сотворю2. Тогда2 дш7егуби1тел8ный ѕмій, пріимъ o4бласть наd 
ни1мъ, рече2: не возмо1жна є4стъ чл7вѣ1ку во пло1ти су1щу ви1дэти мz, но2 се2 посыла1ю а4нгела моего2 
да2 пребу1детъ с8 тобо1ю, ты1же во1лю є4гҶ2 твори2. и4 а4біе ста2 преd ни1мъ бѣ1съ во o4бразэ А4гг7ла. 
Нiки1та па1дъ поклони1сz є3мӅ2 а4ки А4гг7лу. и3 гл7а2 е3мӅ2 бѣ1съ: tто1лэ ты u3же2 не мл7исz, но2 
почита1й кни1ги, и3 та1кw o4брz1щешисz съ Бг7омъ бесэдуz, и3 подаси2 сло1во поле1зно приходz1щиұ 
к8 тебҗ: а4зъ же прcнҶ бу1ду моли1ти творца2 всѣ1хъ o3 спс7е1ніи твоеұ. u4вэри1въ же Затво1рникъ 
глаго1лемымъ, и3 прелсти1всz па1че, не молz1шесz про1чее, но2 прилежа1ше чте1нію кни1гъ: бѣ1саже 
ви1дэ непреста1ннҶ молz1щасz Һ не1мъ, и3 ра1довашесz, мнz2 я4кҶ А4гг7лъ тво1ритъ мл7и1тву 
за1нь. та1же со приходz1щыми к8 немӅ2 мно1гҶ бесѣ1доваше t Писаніа Һ по1лзэ дш7и: нача1тъ 
же и3 пророчествова1ти; и3 бы1сть Һ не1мъ сла1ва вели1ка, я4кҶ всѣ1мъ диви1тисz собы1тію слҶве1съ 
е3гҶ2. Е4ди1ною посла2 ко Кнz1зю И4зzсла1ву глаго1лz: я4кҶ дне1сь uбіенъ є4сть Кнz1зь Глѣ1бъ 
Свzтосла1вичъ в8 заволо1чіи; ско1рҶ посли2 сы1на тво1его Свzтопо1лка на Престо1лъ Но1вуграду; и3 

 

1323 Див. Коментар 108. 
1324 Див. Коментар 109. 
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я4кҶже рече2, та1кҶ и3 бы1сть. по2 нэкіихъ бо дне1хъ прi1йде вѣ1сть Һ u3біеніи Кн7зz Глѣ1ба1325. 
и3 t сегҶ2 па1че прослӅ2 Затво1рникъ я4кw Пррbо1къ е4сть, и3 ѕѣ1лw послуша1ху е3го2 Кнz1зи и3 Болz1ре. 
[а4ще бо бѣ1съ и3му1щагҶ бы1ти и не вѣ1сть, но2 е4же са1мъ содэz2 и3 наӅ3чи2 ѕлы1z чл7вѣ1ки, и4ли2 
u3би1ти, и3ли2 u3кра1сти, сi1z2 возвэща1етъ: си1це u4бw и3 е3гда2 прихожда1ху ко затво1рнику, хотzщіи 
сло1во u3тэше1ніz слы1шати t негw2, тогда2 бѣ1съ, мни1мый А3гг7лъ, повэда1ше е3мӅ2 всz2 
случи1вшаzсz и4мъ и3 то1йже пррbчествова1ше, и3 быва1ше та1кw]. Неможа1ше же никто1же стzза1тисz 
с8 Нiки1тою, t Кни11гъ ве1тхагҶ завѣ1та, весь бҶ и3зъ u4стъ u3мэz1ше: Бытіе2, И3схо1дъ, 
Левvи1ты, Чи1сла, Су1діи2, Царства, и3 всz2 Пррbчества по чи1ну, и3 всz2 Кни1ги жидҶ1вскіz 
свэдz1ше до1бре1326: Е4vgлскихъ же и3 А3пcтолскихъ ст7ыхъ Кни1гъ, преда=ныхъ на1мъ вж блdгти на2 
и3справленіе на1ше и3 u3твержде1ніе, никогда1же восхотҗ вi1дэти, и4ли  

\Арк. 64\ 

слы1шати нето1чію почита1ти, ниже2 и4ному даz1ше бе1сэдовати к8 себҗ t Но1вагҶ Завѣ1та: 
ТогҶ2 ра1ди разу1мнw бы1сть всѣ1мъ, я4кw прелще1нъ е4сть t врага21327. СегҶ2 u4бw нетерпz1ще, 
прійдҶ1ша ко прелще1нному Прпdбніи Tц7ы2: Нi1кҶнъ И4гу1менъ, и ІҶа=нъ и4же по не1мъ бы1сть 
И4гу1менъ, Пи1минъ По1стник, И4са1іа и4же бы1стъ Е3пcпъ Ро1стовскій, Матfе1й Прозорли1вый, 
Іса1кій затво1рникъ Пече1рскій, А4гапи1тъ Вра1чъ, ГригҶ1рій Чудотво1рецъ, Нико1ла и4же бы1сть 
Е3пcпъ Тмуторока1нскій, Не1сторъ Лэтописецъ, ГригҶ1рій Тво1рецъ КанҶ1новъ, FеҶкти1стъ 
и4же бы1сть Е3пcпъ Чернѣ1говскій, O4нисифҶ1ръ Прозорли1вый1328; сi1и вси2 в8 добродѣ1телехъ 
сіz1ющіи прише1дше, мл7твы творz1ху ко Бг7у Һ Нiки1тэ, и3 tгна1вше бѣ1са t негw, я4кw к8 
томӅ2 не ви1дэ е3го2. Та1же и3зве1дша е3го2 во1нъ, вопроша1ху да повѣ1сть и4мъ что2 t ве1тхагw 
завѣ1та: o4нъ же кленz1шесz я4кw нико1лиже чтz1ше ты1z кни1ги, я4же пре1жде и3з8 u3стъ u3міz1ше: 
к8 сим8же и3 ни е3ди1но сло1во знаz1ше, я4кw е#два2 научи1ша е3го2 Гра1моты. Тогда2 мл7и1твами 
Прпdбныхъ Tц7ъ прише1дъ в8 себе2, и3сповэда грѣ1хъ сво1й, и3 пла1касz того2 го1ркw, вда1въ себе2 на 
вели1кое воздержа1ніе, и3 послуша1ніе, воспріемъ чcтое и3 смире1нное жи1тіе2, я4кw превзыйти2 е3мӅ2 всѣ1х 
добродѣ1телію. Чл7вэколюби1вый же Гдcь видz2 толи1кое, Бл7же1ннагҶ подвиза1ніе, ниже2 презира1z 
пре1жднихъ тогҶ2 добродѣ1телей, в8 ни1х8 же t ю4ности Һбуча1ше себе2, пріz1ть и4стинное е3гw2 
Покаz1ніе, и3 я4коже Петра2 ст7а1гҶ tве1ргшагосz е3гҶ2 три кра1ты, Покаz1ніе пріемлz2, Глаго1ла 
е3мӅ2: Паси2 А4гнца моz2, паси2 O4вцы моz2, паси2 И4збра1нныz моz2 1329 ; то1жде зна1меніе 
бл7гопріz1тнагw Покаz1ніа и3 Бл7же=ному семӅ2 Нiки1тэ подаде2. и4бо за премно1гую любо1въ в8 

 

1325 Див. Коментар 110. 
1326 Див. Коментар 111. 
1327 Див. Коментар 112. 
1328 Див. Коментар 113. 
1329 ІҶа=: КА7. 
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хране1ніи всѣ1хъ За1повэдей, сотвори2 е3го2 Па1стырz слове1сному своемӅ2 Ста1ду, возве1дъ на 
Прcто1лъ Е4пcпства Новгоро1дскагҶ 1330 . и4дѣ1же на u3вэре1ніе и3 u3твержде1ніе и3звэстнѣ1йшее, 
tпуще1ніz Ст7о11му тогw2 пре1жде бы1вшаго поползнове1ніz, прослави2 добродѣ1тел8ное е3гw2 жи1тіе 
и3 Чудотворе1ніz Да1ры. Нѣ1когда бо без8до1ждію бы1вшу, помл7и1сz Бг7у, и3 дождъ с8 Нбс7е2 сведе1331. 
та1кожде  

\Арк. 64 зв.\ 

и пожа1ръ гра1ду мл7и1твами свои1ми u3гаси21332: и3 и4на мнҶ1га чудеса2 творz1ше. И4 та1кw до1брэ 
слове1сную свою2 Па1ству u4па1съ, Преста1висz ко Гдcу, в8 вѣ1чную Жи1знь, В8 лѣ1то ше1сть ты1сzщь, 
ше1сть со1тъ, ше1стое, Мцcа Іаннуа1ріа во три1десzть пе1рвый дн7ь1333; содержа2 Прcто1лъ вели1кагw 
Нова1града трина1десzтъ лѣ1тъ. погребо1ша е3го2 чcтнw в8 Вели1кіz Цр7кве Предѣ1лэ ст7ы1хъ 
Бг7оtц7ъ ІҶаки1ма и3 А4нны. По се1мъ четыриста2 и3 пzт8десz1тъ лѣ1т8 прейдо1ша, tнелѣ1же тѣ1ло 
Бл7же=нагb Нiки1ты в8 гро1бэ сокрове1ннҶ бz1ше; в8 лѣ1то же седмь ты1сzщь пzтдесz1тъ девz1тое, 
При держа1вэ Бл7гочcти1вагҶ Цр7z ІҶа1нна самоде1ржца всеz2 РҶссi1и, сы1на Вели1кагҶ Кн7зz 
Васi1ліа, и3 при Митрополитэ Мака1ріи, при А4рхіє3пcпэ же вели1кагҶ Нова1града FеодҶ1сіи, 
Һбрэто1шасz Мо1щи Ст7аz Нiки1ты цѣ1лы, и3 весма2 неруши1мы, и3 нн7э и3сцэле1ніz мнҶ1га 
и3сточа1ютъ, приходzщым8 с8 вѣ1рою и3 до сегҶ2 дне2. Бг7у нш7ему сла1ва нн7э и3 прcнҶ и3 въ вѣ1ки 
вэкҶ +1334, А4МИ4НЬ. 

 

Житіє прп. Лаврентія 
Затвірника 

Основна редакція Патерика1335 

СЛОВО О ЛАВРЕНТИИ ЗАТВОРНИЦE 

осем инъ нeкто брат, именем Лаврентий, восхотe в затвор. Сему же ти 
святии отци отинудь не повелeша того сотворити. Сий же Лаврентий шед 
ко Святому Дмитрию во Изяславль манастырь1336, затвори себе. И крeпкаго 
ради его житиа его дарова ему Господь благодать исцeлением. 
К сему приведен бысть нeкто от Кыева бeснуяся; его же затворникъ не 
возможе изгнати, бe бо лют зeло: яко древо неудобь носимо десятью муж и 

 

1330 Див. Коментар 114. 
1331 Див. Коментар 115. 
1332 Див. Коментар 116. 
1333 Прологъ. 
1334 Див. Коментар 136. 
1335 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1336 Див. Коментар 137. 
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сий единъ, взем, заверже. Пребывшу же ему много время неисцeлевшу, и 
повелe его затворник вести в Печерскый манастырь. Тогда бeсный нача впити: 
«X кому посылаеши мя? К печерe не смeю ни приближитися святых ради, 
положеных в ней, в манастыри же тридесятих единeх боюся, с прочими 
борюся». Влекуще же и того вeдуще, яко николиже бывал в Печерском 
манастыри и никогоже в нем знаетъ, вопросиша же того: «Кто суть, ихъже ты 
боишися?» Бeсъ же нарече вся их по имени: «30, сиречь словом единeм 
ижьжденут мя». Бe бо тогда всeх черноризецъ 100 и 80. 
Глаголаша бeсному: «Мы хощемъ в печерe затворити тя». Бeсный же рече: «Кая 
полза мнe съ мертвыми боротися? Ти бо нынe болшее дръзновение имут к Богу 
о своих чернцeх и о приходящих к ним. Но аще хощете брань мою видeти, 
ведите мя в монастырь, — и прочте тeх 30 по имени, — с прочими же борюся». 
И нача глаголати жидовскы, и потом нeмечьскы, таче греческы и спроста 
рещи, всeми языкы, ихъже николиже слышал 1337 , яко боятися ведущим его 
измeнению рeчем и разноглаголанию. И преже вшествиа в монастырь исцелe 
и нача добрe смыслити. 
Вшедшим же им въ церковь, прииде игумен со всею братиею, и не знаяше 
игумена исцeлeвый и ни единого от тeх 30, иже нарече, бeснуяся. Тогда 
вопросиша же того приведшей: «Кто есть исцелeвый тя?» Сий же, на икону 
взирая чюдную Богородичину, глаголаше, яко: «Сею усрeтоша ны святии отци 
по имени 30 числом, — и тако исцелeх». Имена же всeх убо свeдаше, самeх же 
ни единого от тeх старец знаяше. Тии тако вси купно славу воздаша Богу, и его 
пречистeй Матери, и блаженым угодником его. 
Сего ради вписах ти, господине Анкудине, да не покрыются тмою невидeниа 
дивнаа чюдеса блаженых и преподобныя отець знамениа, и дeяниа, и 
исправлениа. Да и прочии увeдят святое житие братии нашиа, еже быти тацeм 
во едино время, яко 30, могущим словом изгонити бeсы. К печерe же не смeта 
ни приближитися положеных ради в ней святыя отец Антониа и Феодосиа и 
прочих ради черноризецъ, ихже имена вписана суть в книгы животныа. 
Блаженъ сподобивыйся с тeми положен быти; блаженъ и спасенъ с тeми 
сподобивыйся написан быти. С ними же и мене Господь да сподобит милости 
въ день судный молитвами твоими. Аминь. 

Четія Мінея. Патерик проложного типу 

\Арк. 134\ 

Q Лаврен8тіи3 затворницэ. глава i7 
осемъ нэкто и3нъ t братіа2. и3менемъ лавреньтіи2. въсхотэ в затворъ. и3 сему ти ст7іи2 
черньци tи2нудь не п+оӤлэша его створити. се же лавре 

 

1337 Див. Коментар 139. 
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\Арк.  134 зв.\  

н 8тіи 3  и 3нъ t бра 1338 шедъ къ ст 7ому дмитрію 2 .  во и 3зzславъ манастырь 1339 
затвори себе . и 3 крэпкаго ради его житиа 3 е 2 го дарова єму гь 7 блг dть 
и 3 сцэленіемъ. и 3 к сему приведенъ бысть нэкто t кие 3 ва бэснуя 3 сz. сіи 2  же 
затворникъ неможе и 3згнати бэ бо лютъ я3ко древо неu 2добь носимо i 7 ю. мужь 
се є 3динъ и ұ заве рже. пребывшю же много времz. недужному не и 3 сцэлевшю2 .  
затворникъ повелэ е 2го ве сти въ печерскый манастырь . тог dа 1340 нача вопити къ 
кому посылае 3ши мz к пе ? рэ. не могу ни приближитисz ст 7ыхъ ради положеныхъ 
в неи 3 .  в манасты 3ри же л 7 . є 3динэхъ бою 2 сz. с прочими же борю 3 сz . Влекуще uбо 
того . вэдуще я 3ко николиже бывалъ въ печ ерь скомъ манастыри . и 3 никогоже в 
немъ знае 3ть . въпросиша и 3  кто суть и 3хже ты u2бои 3шьсz. бэ си и 3же всэхъ 
и 3мены нарече . л 7 . си рече словомъ е 3динэмь и 3женут мz .  бэ бо всэхъ чернець 
тогда. р 7 и 3 п 7 . гл 7ше бэсному. мы хощемъ в пещерэ затворити тz. бэсныи 3  
же рече каа 3 полза мнэ с мр 7твыми боротисz. ти бо нынэ болше дер 8зновеніе  
и 3муть. Ҷ4 свои 3хъ че рнцѣ <  . и 3 Ҷ4 приходzщи < к ни ұ . но а 3ще хощете. б рань мою 2  
видэти. ведите мz в мана стырь . и 3  проче тэхъ л 7 по и 3мени рекъ. с прочими 
борю 3 сz. и 3 нача гл 7ти жидовьски . таче грэцькы. и 3 спро ста всэми языкы. и 3хже 
николиже слышавъ 1341 . яко водыми ведущимъ є 3го. и 3змэненію 3 речемь. и 3 
разногла сіа 2 . и 3 преже въшествіа 2 в манастырь . и 3 сцел и 2 . и 3 нача доб >э смыслити. 
вшедшимъ же и 3мэ въ цр 7ковь . приде и 3гумен с братье 3ю и 3 не зная 3ше и 3 сцэливый  

\Арк. 135\  

и 3гумена. и 3 ни є 4диного t тэхъ л 7 и 3х же нарече бэснуя 2 сz. тогда въпросиша 
и 3 привед 8шіи 3 є 3го. и 3 кто є 3 сть ицэливыи 3 тz. с е же на и 3кону възираа 3 бц 7ину 
чю 3дную 2 . гл 7ше нынэ сею 3 срэтоша ны по и 3мени ст 7 іи с іи 2 Ҷ 4ц 7и . л 7 . чи сломъ. и 3  
тако и 3цэлихъ .  и 3мена u 3бо всэмъ с вэдаше . самэх же ни є 3диного t тэхъ 
ст 7ыхъ старець не зная 3ше . и 3 тако вси купно славу бг 7у въздаша. и 3 є 3 го пр cчтэй 
матери . и3 бл7жнымъ u3годникомъ є3го.могущимъ словоұ бэсы и5згонити. и3 недужныа2 
и3цэлити1342: 

 

1338 Закреслено в оригіналі. 
1339 Див. Коментар 137. 
1340 На берегах дописано: бэстныѶ. 
1341 Див. Коментар 139. 
1342 Див. Коментар 140. 
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Арсеніївська редакція Патерика1343 

\Арк. 127 зв.\ 

Q Лаврентіи3 затворникѣ1. 
осеұ нэкто и3нъ t братіа3 и3менеұ лавреньтіи3. въсхотэ в затворъ. сему ти ст7іи3 черньци 
Ҷ4тинѫдь не повэлэша сего1 съ2творити. сьѶ же лаврентіи3 шеd къ игумену. къ ст7омu 
дмирҴію3. во и3зzславль манастырь1344 затвори себе. и3 крэпкаго рdаѶ житіа3 

\Арк. 128\ 

 е1го. дарова є3му гь7 блгдть и3сцэлэніеұ. к сему приведенъ быc нэкто t кие3ва бэснuя3сz. 
и3 того же затворникъ неможе и3згнати. бэ бо1 лютъ. я3ко древо неuдобь носимо i7ю. мuжь сеѶ 
є3динъ взеұ заверже. пребывшю же много времz. недѫжному не и3сцэлевшю. затворниҲ повелэ 
є3го вести въ печерскыи3 манастырь. тогdа бэсныи3 нача вопити. къ кому посылае3ши мz. к 
печэрэ не смэю ни приближитиc. ст7ы< рdаѶ положены< в неи3. в манастыри же л7. є3дин<э боюсz. с 
прочими же борюсz. влекущіи же того, вэдуще. я3ко николиже є3сть бываӥ в печерьскоұ манастыри. 
и3 никого• знаєҴ в неұ. въпросиша• и3 кто сѫҴ и3хже ты бои3шиc. бэсныи3 же всѣ< наре? по имени. л7. 
сире? слово е3динѣұ и3жденuҴ. бэ бо всѣ< чернориць тогда. р7 и3 п7. гл7ша бэсномu. мы хощеұ  

\Арк. 128 зв.\ 

в печьрьскомь манастыри затворити тz. бэсныи3 же ре? кая полза съ мр7твыми боротиc. ти бо 
нн7э --1345 болше дрьзновеніе3 и3мuҴ к бг7u o3 свои< черньци<. и3 Ҷ4 приходzщи< к ниұ. но а3ще хощете 
брань мою видэти. ведэте мz в манастырь. и3 прочэє3 тѣ< л7 по и3мени рекъ, съ прочими 
борюсz, и3 нача гл7ти жидовьскы. и3 потомь римьскы. таче грэчьскы. и спроста всэми я3зыкы. 
и3хже николиже слышаӥ1346. я3ко бо я3тиc ведuщиұ є3го. и3змэненіа ре?мь и3 разногл7сьа2. и3 преже 
вшествіа в манастырь ицэлэ. и3 начz добрэ смыслити. в8шедшим же иұ вь цр7квь. пріи1де и3гуме= 
съ братіе3ю. и не зная3ше и3сцэлэвыѶ и3гумена. и3 ни є3диного t тѣ<. л.7 их же наре? бэснуя2сz. 
тогда въпросиша и3 приведшіи є3го3 кто є3сть исцэливыи3 тz. се же на и3кону взирая3 бч7инu 
чю3днuю гл7ше. я3косъ 

 

1343  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1344 Див. Коментар 137. 
1345 Вискоблено частину тексту. 
1346 Див. Коментар 139. 
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\Арк. 129\ 

сею срэтоша ны по и3мени ст7іи сіи2 Ҷ4ц7и. л7. числоұ. и3 тако ис3цэлѣ< . и3мена u3бо1 всѣұ свэдаше. 
самѣ < же ни є3диного t тѣ< ст7ы< черноризець зная3ше. и3 тако вси купно славу възаdша бв7и. и3 
є3го1 прcчтэй мт7ри. и3 бл7жныұ u3годникоұ є3го. могущеұ словоұ бэсы и3згонити. и недугы 
ис3целити1347: 

Касіянівська перша редакція Патерика1348 

\Арк. 234 зв.\ 

Q Лаврентіи Затво>нице. 
Ҷсе1мъ и4нъ нѣ1ктҶ брҴа. и4менемъ лавре1н8тіи. се1и3 въсхҶтѣ2 в затвҶ6ръ вни1ти. сем•u1 
ст7іи5 ти Һц7ы Һи3нud не повелѣ1ша того2 сътворити. сіи3 же лавре1нтии3 шеd къ ст7о1мu 
дими1трію2, въ и3зzсла1вль манӢсты1рь1349. и3 затвори2 себе2. и3 крѣ1пкаго его рdаѶ1350 житіа2. 
дарова2 є3мu г7ь блгdть и3цэле1ніемъ. и3 к семu2 приведенъ бcы, нэкіи5 чл7къ t кіе1ва, 
бэснu1z3сz. є3г•Ҷ1 не възмо3же затво3рникъ  

\Арк. 235\ 

и3згна1ти. бэ бо лю1тъ ѕэло3. я4ко древо неu3до6бь носи1мо десzтью2 мu1жь. Ҷ4нъ же є3ди1нъ взе1мъ 
завръза1ше. пребы1вшu• е3мu2 мно6го вре1мz и3 неи3сцэлѣ1вшu. И3 повелѣ2 затво6рникъ вести е3го6 в 
пече1рьскіи2 манасты1рь. тогда2 бэсныи2 начz2 въпи1ти. къ комu посыла1е3ши мz а4зъ бw не смeю 
прибли1житисz к пече1рэ ст7ы< ра1ди положе1ны< в не1и3. в манастыри•, л7. ти< е3динeхъ бою3сz. с про6чими• 
сz бwрю2. влекu1щіи3 же є3го6 ведz1хu. яҲ николи1же бываӥ в8 пече1р8скwұъ манастыри2. и3 никогҶ• 
знае3тъ. въпроси1ша же є3го6. кҶто6ріи5 сu1ть и4хъже ты2  

\Арк. 235 зв.\ 

бои4шиc. бэсныи• наре2че всѣ1хъ их пои4мzни. сіи2, л7. рече2, сло6воұ е3динемъ и3зжденu1т мz. бѣ1 бо 
тҶгда2 всѣ< чер8нори1зецъ в рече1рэ. рп7. и3 гл7аше бэсно6мu, мы хҶщемъ в пече1рэ затвҶри1ти 
тz. Бэсны1и3 же рече2, каа2 по1лза мнѣ2 съ мр7твыми1 братиc. тіи5 бо нн7э бҶ1лшее2 дръзнове1ніе2 
и3мuҴ къ бг7u, Һ свои< чернори1зцѣ< моли1тисz, и3 Һ прихҶдzщихъ к ни1мъ. но6 а4ще хҶ6щете 
брань мою2 ви1дэти. Ведѣ1те мz въ манасты1рь. и3 и1зwчте1те тѣ<. л7. Всѣ< по и4мени и3 ре?, с 

 

1347 Див. Коментар 140. 
1348 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
1349 Див. Коментар 137. 
1350 В оригіналі дописано над рядком. 
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прҶ6чими• борюсz. И3 начz2 гл7ати жидо6вскыи. пото4мъ латыньскыѶ, та1же гре1ческы. и3 спроста 
рещи2 всѣ1 

\Арк. 236\ 

ми z3зы1кы. и3х8же николи1же слы1шалъ1351. Я1ко боz4тиc вҶдzщимъ е3гҶ6. и3змэне1нію2 z3зы1кu. 
и3 разногла1сію. и3 пре1жdе вшествіа2 в монасты> и3сцелѣ2. и3 добро начz2 смы1слити. въшеdшим же и4мъ 
въ цр7ковь. пріи1де и3гuменъ съ всею2 бра1тіе3ю. и3 не знаа1шӤ и3гu1мена и3сцэлѣ1выи2. ни е3ди1ного t 
тѣ<. л7. и4х8же наре?. бэснu1zсz тҶгда2 въпросиша• того6 привdешіи2. ктw6 єc и3сцэлѣ1выи5 тz. сіи3 
же взира1z на и3ко6ну бч7ину чюдотво4рнuю2. гл7а, я1ко съ сею2 u3срѣ1то6ша наc. пҶ и4мени ст7іи Һц7ы. 
л7. числұҶ. И3 та1ко и3сцэлѣ1хъ. и3мена вс<э u3бо свэдаше. са 

\Арк. 236 зв.\ 

мѣ1хъ• ни е3ди1ного t тре< (sic!) ста1рец8 не знаа1ше. и3 та1ко вси2 кu1пно сла1вu възда1ша бв7и. и3 
пр7чи1сто1и3 є3го6 мт7ри. и3 бл7же1н8ныұъ u3го6дникҶұ его6. И3 сего ра1ди в8писа< ти гнcе а3нкиди1не. да не 
пҶкры1ю3тсz тмою6 невэдѣ 1ніа, ди1внаа2 чюдеса2. Бл7же1н8ны< Һнѣ1хъ. И3 прпdбны< Ҷць на1ши<. 
зна1меніа2 и3 чюдеса2. и3 и3справле1ніа2. да и про6чіи5 u3вѣ1дzҴ. ст7о1е житіе2 бра1тіи5 наш.Ӣ є3же бы1ти 
та1цѣ1мъ мu1жем8. въ є3ди1но вре1мz. я4ко до. л7. могu1щимъ сло6вҶұ и3згони1ти бѣ1сы. к8 печерэ 
же рече2 не смэти ни прибли1житисz бэсну1ю3щимсz. пwложе1н8ны< ра1ди в не1и3 ст7ы< Һц7ь. а3нто6ніа2 
и3 фе 

\Арк. 237\ 

wдо6сіа2. и3 про6чи< ст7ы< чер8нори1зецъ. и3хъ• и3мена2 в8пи1сана сӅҴ въ кни1гахъ живо4тны<. бл7же1нъ и4же с 
тѣ1ми спwдо6бивыи3сz пwложе1нъ бы1ти. Бл7же1нъ и3 спсе1нъ с тѣ1ми спwдо6бивыиc напи1санъ бы1ти. 
с ни1ми• и3 мене2 г7ь да сподw6битъ млcти, въ дн7ь сu1дныи5 мл7твами твои4ми. 

Патерик Йосифа Тризни1352 
\Арк. 214 зв.\ 

Q Лаврентіи Затво>нице. 
о сеұ инъ нъкто браҴ имянеұ лаврентии, се8 восхотҗ в затво> внити, сему же ст7иі tцы tнӅd 
не повелъша сего2 соҴворҴиѶ. се8 же ла+рентии шеd ко смҴu димитрию, в иѕяславль мнcтрь1353, и4 
ѕатвори себе, и4 крэпкаго ради его жития, дарова еұу Гдcь блgдаҴ и3сцэлениеұ. и к сему приведе= 
бысть нэкыі чл7вэкъ t кие3ва беснvяся, є1го же не въ€може ѕатво>никъ и€гнати бэ бо бэсъ 

 

1351 Див. Коментар 139. 
1352  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
1353 Див. Коментар 137. 
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люҴ ѕэло. Я4ко дре1во неудобь носи3мо десятию2 му1жь, о= же еди= вѕеұ ѕаве>ѕаше, пребывшу же1 е3му 
много время неиcцелевшу, И4 повелэ ѕатво>никъ вести его в печерьскиі мнcтрь, Тогда бесныи 
нача вопити, Кому посылаеши мz а€ъ бо не смэю приӣлижитися къ пещере ради ст7ы< ради 
(sic!) положены< в не8, в мнcтри же тридесяти< є3дине< боюся, со прочими же борюся. Влекущии2 
же его вэдяху, я3ко николи же быӥ в печерскоұ мнcтри2 и никого же знаеть въ неұ, вопросиша же 
его котории3 суть. И4же ты боишись бэсныи же нарече и< всѣ< по имени, сиі Л7. рече словоұ еди1неұ 
ижденӅҴ мz. Бэ бо тогда всѣ< чернориѕецъ в пещере. рп. и4 гла1ше. бэсному, мы хощеұ в пещере 
затворити тz. Бэсныи же рече кая полза мнэ с мертвыми братисz тии бо нн7э болшее 
де>ѕновение. и4муть къ бг7у o5 своихъ черноризцѣ< молитисz и4 приходя 

\Арк. 215\ 

щих к ни1мъ, но4 а4ще хо1щете бра= мою ви1дэти. веди1те мя въ мнcтрь, и4 нача гл7ати жидовьскиі, 
и4 потоұ латыньскіи, таже гречески, и4 спроста рещи всэми яѕыки. и< же николи же слышаӥ1354, 
яко боэтисz и3 водящиұ е4го и€мене1нию яѕыку и3 ра€ногласию. и4 пре•де вшестьвия в мнcтрь и€целэ 
и4 доӣре нача смыcлити вшеdшиұ же и4мъ в це>ковь приdиӤ и4гуме= со всею братиею, и4 не н€аше игумена 
и€целэвыи и4 ни единаго t тѣ<. л7. и< же нарече бэснуяся тогда. вопросиша же того привеdшии, 
кто е4сть и1сцеливыи тz, се8 же вѕирая на икону бг7ородичну чюдоҴво>ную и4 гл7аше, я4ко с сею 
стрэто1ша наc по и3мени св7тии tцы. л7. числомъ, и4 тако исцелѣ<. и4мена же всѣұ Ӆ3бо свэдаше, 
сам же ни единого t тѣ< стареӨ не€наше, и4 тако вси купно вси1355 славу во€даху Бг7у и4 прчcтоѶ 
е3го мт7ри и4 бл7женноұ его угоdникоұ. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.1356 

\Арк. 158\ 

Ла4врентій, Лавры си1лу, на земли2 просла1ви: Прославлz1ющъ, просла1вленъ в8 Нб7э, Цр7емъ сла1вы 

Жи1тіе прпd: tц7а нашеg Лавре4нтіа Затворника1357. 

\Арк. 158 зв.\ 

о и3скуше1ніи Прпdбныхъ затво1рникw+ Пече1рскихъ, І3са1кіа и3 Нiки1ты, Һбрэте1сz подвиза1zсz 
в8 то1м8же Пече1рском8 ст7о1м8 Монастырэ Бл7же1нныѶ сей Лавре1нтій: И4же та1кожdе дерзнӅ2, а4ки 
до1брый во1ин8 Хв7ъ, саұ є3ди1нъ бра1тисz съ Һполча1ющиұсz врагҶұ душепа1гuбнымъ. И4 вожdелэ 

 

1354 Див. Коментар 139. 
1355 Закреслено в оригіналі. 
1356 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
1357 На берегах: Мцcа І3анӅа>: кf: днz. 

П 



 

 

351 
 

ѕѣ1ло в8 затво1рэ мл7и1тисz БӅ7, помышлz1z вы1ну, я4ко Ҷ затво1рничестэмъ жи1тіи Гь7 сiе 
гл7ет81358: Ты1 же є3гда2 мл7и1шисz, помл7и1сz Tц7у тво1ему в8 та1йнэ: и3 Tц7ъ твоѶ видzѶ в8 
та1йнэ, возаҵ тебҗ я4вэ. Но Прпdбныи tц7ы, во€бранz1ху є3мӅ2 tню1д8 сего2 сотвори1ти в8 Пече1рскоұ 
ст7ом8 Монастырҗ, а4ки па1че и4нэх8 терпz1щеұ бра= tпре1лестнаg врага2: воспоминаху бо, ка1ко ту 
Һдолѣ1л8 бz1ше враg І3са1кію и3 Нiки1тэ, бра1вшимсz сниұ на є3ди1нэ: и<же е3два мно1гимѶ 
сопоспэшеству1юще мл7тва1мѶ, во€двиго1шӢ1359. Тогда5 Лавре1нтій проще1ніz и3спроси1въ, tи1де въ 
Монасты1ръ ст7гҶ Великомч7ника Дiми1тріа, и4же созда1нъ бэ Кн7земъ Ізzсла1вом81360, и3 та1мо 
И3ночествова1ше в8 затво1рэ1361. НачаҴ же ѕѣ1ло подви•но жи1ти, и3 Һ Спcніи сове1м8 ве1ліе тща1ніе 
и3мѣ1ти1362, по всz дни на бо1лшіz тру1ды простира1zсz, u3мерщвлzz всz стра1сти по1хотныz 
гла1дҶұ во€держа1ніz, и3 посэка1z тѣ< мечеұ дх7овныұ, сi єҵ 

\Арк. 159\ 

гл7ом8 мл7твы: лука1ваго же рождеже1нныz всz стрѣ1лы, водо1ю сле€покаша1z. И та1ко блгdтію 
Бж7іею1363, нето1чію саұ u#zзвле1ніz бэсо1вскагҶ стра1не= бэ, но и3 пріz1ть t Вседарови1тагҶ Га7 
даръ, и3сцэлz1ти чuдотво1рнэ разли1чныz я4звы, и3 недуги въ люде<, и3 и3зганz1ти бѣ1сы. 

К8 семӅ2 u4бw Бл7же1нному, между и4ными приве1денъ бысть нѣ1когда и3сцэле1ніz ра1ди t Кіева 
чл7вэкъ, Һдержи1мъ бэсомъ ѕѣ1лw лю1тымъ и3 крэпкимъ, я4кw дрѣ1во неудо1бъ носи1мw десzтію 
муже1й, o3нъ є3ди1нъ вземъ заверзаше. Бл7женный же затворниҲ же1лаz прославле1ннэй бы1ти 
блгdти tчcтвіz свое1гw дх7о1внагw Пече1рскагw ст7гw Монастыра2: повелэ тако1вагw чл7вка та1мо 
вести2. Тогда2 бѣ1сныѶ нача2 вопи1ти: къ комӅ2 посыла1еши мz? а4зъ бҶ не смѣ1ю и3 приблажи1тисz 
ко Пеще1рэ1364, ст7ы1х8 ради положе1ны< в8 ней. в8 Монастырҗ же три1десzтъ є3стъ живу1щихъ 
Чернори1зецъ, и4хъ же бою1сz: съ про1чіими же брань и4мамъ. Сіz Һ Блгdти Пече1рскагw ст7агw 
Монастыра2 бѣ1сному и3сповэда1вшу, повелҗ па1ки Бл7же=ныѶ ну1ждею є3гҶ2 та1мо влещи2, да 
гл7а1нное и3мъ, па1че увэре1нно бу1деҴ. Влеку1щіи u4бо вѣ1дуще, я4кw нико1ли же бѣ1сный быва1лъ в8 
Пече1рском8 Монастырҗ, и3 нико1гоже зна1етъ в немъ, 

 

1358 МаӮ: Ѕ7. (Мт 6:6). 

1359 Див. Коментар 138. 
1360 Див. Коментар 137. 
1361 На берегах: СҴ: Лавре1нтій затворi1сz в8 монастырэ сҴ ДiмиҴріа. 
1362 На берегах: подвиза1шеc крэпкb. 
1363 На берегах: i3сцэлzшӤ не1дӅжны<. 
1364 На берегах: принӅди2 бэса и3сповэда1ти си1лӅ пече>: монастырӢ. 



 

 

352 
 

\Арк. 159 зв.\ 

въпроси1ша є3гw2, кото1ріи суть и4хже ты бои1шися? бэ бҶ тогда2 всэхъ бра1тій въ Монастырҗ 
Пече1рскомъ сто и3 Һсмдесz1тъ. бѣ1сный же и3зочте2 по и4мени три1десzтъ, и3 гл7а1365: сi1и вси 
сло1вом8 є3ди1нэмъ изгна1ти мz могу1т8. И4 реко1ша є3мӅ2 па1ки ты1ижdе влеку1щіи: мы хо1щемъ в8 
Пещерэ затвори1ти тz. o4нъ же tвэща2, ка1z по1лза мнэ є3стъ съ мр7твыми братисz: ты1и 
бҶ ны1нэ бо1лшее дерзнове1ніе и4мутъ къ Бгу мл7и1тисz Һ свои1х8 о своих чернори€це<, и3 Һ 
приходz1щи< к8 ниұ.1366 но а4ще хо1щете брань мою2 ви1дэти, ведѣ1те мz в8 Монасты>, ра1звэ бҶ 
три1десzти, [я4кҶже реко1х8,] съ про1чіими всѣ1ми бра1тисz могӅ2. и3 нача2 пока1зовати си1лу свою2 
гл7z2 Еvре1йски потоұ Ри1мски Та1же Гре1чески, и3 спро1ста рещи2 всѣ1мѶ z3зы1ки: и<же нико1лиже 
слы1шалъ чл7вкъ той1367. я4кҶ u3боz1тисz ѕэло влекущиұ є3го2. дивz1щесz и3змэнэнію z3зы1ка 
є3гҶ2, и разногла1сію. 

Та1же прежdе да1же невнiйти и3мъ в8 Монасты>, tбэже2 чл7вѣ1ка нечи1стый той ду1хъ1368: и3 нача 
и3сцэлѣ1вый до1брэ смы1слити. Су1щіи же с нимъ ра1достни бы1ша, и3 внійдbша с8 тѣ1м8 же въ 
ст7у1ю Чудотво1рную Пече1рскую Цр7ковъ, на воздаz1ніе хва1лы Бг7у. Е4же u3вѣ1давъ И4гу1менъ, 
прійде съ всею2 братіею та1можде въ 

\Арк. 160\ 

Цр7ковъ: и3 не знаz1ше и3сцэлѣ1выѶ И4гу1мена, ни1же є3ди1нагҶ t тѣ1хъ три1десzти, и4х8 же нарече2 
бэснуzсz. тогда2 вопроси1ша є3гҶ2: кто исцэли тz? O4нъ же взира1z на И4кону Прcты1z 
Бг7оро1дицы Чудотво1рную1369, гл7а1ше: я4кҶ с8 тое1ю стрэтҶ1ша нас8 ст7ы1и tц7ы три1десzҴ числом: 
и3 та1кҶ и3сцэлѣ1хъ. И3мена Ӆ4бҶ тэхъ всэхъ помнz1ше, в8 лице1 же ни є3ди1наg знаz1ше. Тогда2 
вси ку1пно сла1ву возда1ша Бг7у, и3 є3гҶ2 Прчcтой Мт7ри, и3 бл7же1ннымъ тогҶ2 Уго1дникҶмъ.  

И4 та1ко просла1висz ст7ое то мэсто, строе1ніеұ Бж7іим8 и3звэще1нныұ чре€ Бл7же1ннагҶ сегw2 
затворника Лавре=тіа7 И3же а4ки Варна1ва t Па1вла1370, ра€лучи1выѶсz на вре1мz t братіи Пече1рскіz, 
множа1йшіѶ плоd сотвори2: и3 ра€ли1чны< добродѣ1телеѶ свои< равноа4г7глны<, мнw1ги o4бразы в8 
Монастырҗ Ізzсла1вли Һста1вл8. во€врати1сz па1ки в8 Печерскій ст7ы1й Монасты>1371. И3дѣ1же по 
сконача1ніи свое1мъ Бг7Ӆ3го1днэм8, а4ки неху1ждшій t пре1жднихъ Затво1рникw+, u4зкими вра1ты въ 

 

1365 На берегах: л7 бэ в8 пе?: мо=: словоұ и€гонz1щи< бѣ1сы. 
1366 На берегах: Пеще1ра ѕѣ1ло страшна бэсоұ. 
1367 Див. Коментар 139. 
1368 На берегах: прежде в8шествіz в8 монаҵ пе?: tбэжӤ бѣc. 
1369 На берегах: ІконӢ прҵ б? пече>: съ л7 прпdбных8 и€гнӢ бэса. 
1370 На берегах: дэz=: єi7. (Дiян 15:2-39). 
1371 На берегах: ско=ча1сz сҴ: лавре1нтій, и3 лежиҴ в пеще1рэ нетлѣ1нно. 
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живоҴ вѣ1чныѶ в8ше1дшихъ, поло1жен8 є3стъ чcтно в8 Пеще1рэ: в8 ней же досе1лэ Чудотво1рныz є3гw2 
МҶ1щи пребыва1юҴ нетлѣ1нны1372. въ чcть видz1щаго в8 таѶнэ, и3 во€да1ющаго Затво1рникwұ я4вэ, 
хвали1магҶ въ Трbци Ба7: Е3му1же сла1ва въ вѣ1ки, А4минь. 

Житіє прп. Агапіта Лікаря 

Основна редакція Патерика1373 

СЛОВО О БЛАЖЕНѢМ АГАПИТЪ ЛѢЧЦИ1374 

ѣкто от Кыева пострижен, именем Агапитъ, при блаженѣм отци нашем 
Антонии, иже послѣдоваше житию его аггельскому, самовидец быв житию 
его1375. Якоже бо онъ, великый, покрываа свою святость, болныа исцѣляше 
от своеа яди: мняся тѣм зелие врачевное подаваа, тии тако здрави бывахут 
молитвою его, — тако и сий блаженый Агапит, ревнуя святому старцю, 
помагаше болным. Егда кто от братиа разболяшеся, сий, оставив кѣлию 

свою, — не бѣ бо что крадомаго1376, — и приходит к болящему брату, и служит 
ему: подъимая же, и полагаше, и на своею руку износя, и подавая ему от своея 
яди, еже варяше зелие, — тий тако здрав бываше болный молитвою его. Аще 
ли же продолжашеся недугъ его, сице Богу благоволящу, да и вѣру, и молитву 
раба своего умножить, сий же блаженый Агапит пребываше неотступно, моля 
за нь непрестанно, дондеже Господь здравие подасть болящему молитвы его 
ради. И сего ради прозван бысть Лѣчець, сему дарова Господь даръ исцѣлениа. 
И слышано бысть о нем во градѣ, яко нѣкто в манастыри лѣчець, и мнози 
прихожахуть к нему болящии, и здрави бываху. 
Бысть же в сего блаженаго время арменинъ родом и вѣрою, хытръ же бѣ 
врачеванию, яко таков не бѣ преже его: иже толико видѣ болнаго, познаваше и 
повѣдаше ему смерть, нарекъ ему день и час, — и никакоже измѣнится слово 
его, — сего уже никакоже не врачюеть. От сих един болный принесенъ бысть 
в Печерскый манастырь, иже первый бысть у князя Всеволода 1377 , егоже 
арменин в нечаание введе, прорекъ ему по осми дний смерть. Блаженый же 
Агапит, давъ тому зелиа, иже сам ядяше, здрава сотвори. И промчеся слово о 
нем по всей земли Руской. 
Арменин же, утчен быв завистною стрѣлою, нача укаряти блаженаго. Нѣкого, 
осужена на смерть, посла в манастырь, повелѣ тому дата смертнаго зелиа, да 
пред ним вкусивъ, пад умреть. Блаженый же, видѣ сего умирающа, дасть ему 
манастырское яди, и здрава створи молитвою своею, и от смерти избави 
повиннаго1378. И отселѣ вооружается на нь иновѣрный, научи иновѣрникы своя 
дата испити зелиа мниху, хотя его уморити смертным зелием. Блаженый же 
пиаше бес пакости, ничтоже зла пострадав. Вѣсть бо Господь благочестивыа от 

 

1372 Див. Коментар 141. 
1373 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1374 Див Коментар 142. 
1375 Див. Коментар 144. 
1376 Див.Коментар 145. 
1377 Див. Коментар 146. 
1378 Див. Коментар 147. 
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смерти избавлята, иже рече: «Аще и смертно что испиют, ничтоже сих не 
вредить; на недужныа рукы возложать — и здравы будуть»1379. 
В ты же дьни болѣ князь Володимер Всеволодич Мономах, и прилежаніе ему 
арменин, врачюя его, и ничтоже успѣ, но паче недуг бываше болий. И уже при 
конци быв, посылает молбу ко Ивану, игумену Печерскому, да понудит 
Агапита принта до него, бѣ бо тогда княжа в Черниговѣ. Игуменъ же, призва 
Агапита, велит ему ити в Чернигов. Отвѣща блаженый: «Аще ко князю иду, то 
и ко всѣм иду; не буди мнѣ славы ради человѣческыа пред монастырскаа врата 
изити и преступнику ми быта своего обѣта, еже пред Богом, быта ми в 
манастыри и до послѣдняго издыханиа. Аще ли изгониши мя, иду во ину 
страну и потом возвращуся, дондеже вещъ сии минеть». Не бѣ бо николиже 
исходил из манастыря до дьне смерти его. Видѣ же посол княж, яко не рачит 
ити, молить мниха, да поне зелиа дасть. Принужденъ же бывъ игуменом, дает 
ему зелие от своеа яди, да дасть болящему. Егда же князь вкуси зелиа, ту абие 
здрав бысть. 
Прииде же Володимер в Кыевъ и вниде в манастырь Печерскы, хотя почтити 
мниха и видѣта, кто есть даровавый тому зелие и здравие съ Богом, — не бѣ бо 
его николиже видалъ, — мня его богатством подарити. Агапитъ же, не хотя 
славим быта, скрыся. Князь же принесеное ему дасть игумену. Потомъ же 
Володимер ко мниху посла единого от бояр своих со многыми дары. Его же 
посланный удоси (sic!) в кєлии и положи пред ним принесеное. Отвѣща мних: 
«О чадо, николиже ни от кого же что взях, нынѣ ли погублю мзду свою злата 
ради, егоже не требую ни от кого же?» Отвѣща боярин: «Отче, вѣсть пославый 
мя, яко не требуеши сего, но мене дѣля утѣши сына своего, емуже о Бозѣ 
даровал еси здравие, се приими, дай же нищим». Отвѣща мних: «С радостию 
се прииму тебе дѣля, яко требѣ ми суть. Рци же пославшему тя: «Вся, еже имѣлъ 
еси, чюжа бяхуть, тебѣ, отходящу, не могущу взяти с собою, нынѣ раздай же 
требующим, яко сего ради избавил тя Господь от смерти, аз бо ничтоже ти бых 
успѣлъ. Не же ся ослушай, да не постражеши того же» 1380 . Взем Агапит 
принесеное и изнесъ внѣ кѣлиа, поверже, сам же скрыся. И шед боярин, видѣвъ 
повръжено пред враты, иже принесе дары; и взем все, и дасть игумену Ивану, 
и сказа все князю, еже о чернци. И разумѣша вси, яко раб Божий есть. Князь 
же не смѣ преслушатися чернца, но все имѣние свое раздастъ нищим по 
словеси блаженаго1381. 
По сихъ же разболѣся сий чернець Агапит. Прииде к нему преже нареченный 
арменинъ посѣтитъ его и нача стязатися с ним о врачевнѣй хытрости, глаголя: 
«Кым зелием лѣчится таковый недугъ?» Отвѣща блаженый: «Имже Господь 
подастъ здравие». Разумѣв же арменин, отинудь невѣжу суща, глагола къ 
своим: «Не умѣет сий ничтоже». И емъ его за руку, и рече, яко: «Сий въ 3-й 
день умрет. Се же истина, и не измѣнится слово мое; аще ли не тако будет, и аз 
буду чрънъцъ». 
Блаженый же с яростию глагола: «Се ли суть твоего врачеваниа образи: смерть 
ми повѣдаешъ, а помощи не можешъ! Аще еси гораздъ, то дай же ми живот; 
аще сим не владѣвши, то что мя укаряеши, осуждая въ 3-й день умрети? Мнѣ 

 

1379 Мр 16:18. 
1380 Див. Коментар 148. 
1381 Див. Коментар 149. 
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извѣстил Господь въ 3-й мѣсяць отъити». Глаголетъ арменин: «Яко уже 
разумѣл ся еси, уже никакоже преидеши третиаго дьне», — бѣ бо изболѣлъ 
велми, яко не мощи ему двигнути собою. 
Тогда принесошя нѣкоего болна от Кыева, въстав же Агапит, яко не болѣвъ, 
взя зелие1382, еже сам ядяше, показа лѣчцю, глаголя: «Се есть зелие, разумѣй и 
вижъ». Видѣв же лечец, глаголя мниху: «Нѣсть се от наших зелий, но мню, яко 
се от Александриа приносят». Посмѣяв же ся блаженый невѣжъству его, дасть 
зелиа болящему, того здрава сотвори. Глаголетъ же к лѣчцю: «Чадо, понеже 
убози есмы, не имам чѣм напитати тя». Арменин же рече к нему: «Нынѣ, отче, 
4 дни постимся сего мѣсяца»1383. И вопроси его: «Кто ты и коеа вѣры еси?» 
Лѣчецъ же рече к нему: «Нѣси ли мене слышал, яко аз арменин есмь?» 
Блаженый же рече тому: “То что смѣлъ еси внити и осквернити кѣлию мою и 
дръжати за грѣшную мою руку? Изиди от мене, иновѣрне и нечестиве!”» 
Осрамленъ же быв, арменин отъиде. Блаженый же Агапит, пребыв 3 мѣсяци и 
мало поболѣвъ, ко Господу отъиде1384. 
По смерти же его прииде арменин Атанаисин 1385  в манастырь и глагола 
игумену: «Отселе уже и аз буду чернець, и оставляю арменскую вѣру, и 
истиньнѣ вѣрую въ Господа Иисус Христа. Яви бо ми ся блаженый Агапит: 
Обѣщался еси восприяти мнишескый образ, аще солжеши, съ животом душю 
погубиши». И тако вѣрую. Аще бы сий хотѣлъ ввѣкы жити, не бы Богъ отвел 
его свѣта сего; аще же и приятъ и Господь, но вѣчный живот дарова ему; и мню, 
яко своею волею отходи от нас, небеснаго царства желаа, могай еще жити с 
нами. Яко аз разумѣх, 3 дний не бѣ преити ему, и сего ради приложи собѣ 3 
мѣсяци; аще бых реклъ 3 мѣсяци, и 3 лѣта был бы; и аще умре сий, живъ есть». 
Сам же арменин постригся в Печерском манастыри, живот свой сконча в добрѣ 
исповѣдании1386. 
Таковая и болша сих сдѣяшася от тѣх святых черноризець, ихъже воспомяну 
добродѣтелное житие и дивлюся, како премолчана быша великая исправлениа 
пресвятаго отца нашего Антониа? То аще толико свѣтило угасе нашим 
небрежением, то како от него луча восияют, — сих мню преподобныа братии 
нашея? Но якоже Господь рече: «Никый же пророкъ приятен есть во отечествѣ 
своем»1387. 
Аще бых ти написал, честный архимандрите, господине Анкудине, преж 
намѣненых святых отець, — овых блаженых отець чюдотвория, иных же 
исправлениа, другых же крѣпкое, овых же послушное, другых же 
прозерливство, — и сии вси послушествовани вѣрою, знамении и чюдесы, от 
твоего чрьнца, а моего господина епископа Симона. Другым убо неприятна 
мнятся быти глаголемаа за величество дѣлъ, вина же есть невѣрованию — 
мене, грѣшнаго суща, свѣдять Поликарпа. Но аще ми повелить твое 
преподобьство написати, их же ми умъ постигнеть и память принесеть, аще ти 
и непотребно будеть, да сущим по нас ползы ради оставим, якоже блаженый 
Нестер в Лѣтописци написа о блаженых отцихъ: о Демиане, и Еремѣи, и 

 

1382 Див. Коментар 150. 
1383 Див. Коментар 151. 
1384 Див. Коментар 152. 
1385 Див. Коментар 153. 
1386 Див. Коментар 154. 
1387 Мт 13:57. 
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Матфѣи, и Исакыи, в Житии святаго Антониа вся си вписана суть житиа ихъ, 
аще и вкратцѣ1388. 
Но паче реченнии чернци ясно, а не втайнѣ, якоже и преже: и ктому не 
помянутся имена их, аще аз премолчю, от мене и до конца забвена будуть, 
якоже было и до сего дьне. Се же речеся въ 15-е лѣто игуменства твоего, еже не 
бысть помяновено за 60 и 100 лѣт, ныне же твоея дѣля любве и утаенаа 
слышана быша1389. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.1390 

\Арк. 127 зв.\ 

Q O2гапи1ти лэч8цэ1391 
ѣкто t кие3ва пострижесz. и3менемь а3гапиҴ. при бл7жномъ Һц7э нашемь а3нтоніи21392. и2же 
пҶ1слѣдъствоваше житиа3, того, а3гг7льскаго. самовидэць бывъ и3справлеиє2мь є3го. я3кҶ•  

\Арк. 128\ 

бо Ҷ4нъ покрываа3 ст7ость свою2. болныа и3цcѣлzше. t свое3а3 я3ди. мнzсz тѣмъ зелиеємъ; 
врачев8ное3 подаа3. тиѶ, тако сдравэ бывахu молитвами є3го. тако и3 сеи3 бл7жныи3 а3гапитъ. 

ревнuа3 ст7омu стрcтрпцю3 (sic!). помагаше болнымъ. є3гда бо ктҶ1 t братиа3 раз8болzшет1393сz. 
и3 сии3 Ҷ4ставивъ свою3 келию3. не бѣ бо1394 что крадомаго1395. пришеd къ болzщомu братu 
слuжаше є3мu. поdнимаz• и3 полагаа3 того. и3 на свое3ю3 рuкu и3зносz того. подаваа3 емu t свое3а3 
яди. и3ли варzше зеліе3. и3 тако здравъ бываєть болныи3 мл7твами е3го. а3ще же ли продолжашесz 
недugъ. болzщемu сице бг7u бл7говолzщu да и3 вѣрu. и3 молитвu раба своє3го uмножить. сіи3 
бл7жныи3 а3гапитъ. неtстuпно пребываа3ше u3 негҶ1. непрестанно молzсz зань. дон8деже г7ь 
здравие3 подасть болzщемu. мл7твы е3го раd. и3 сего ради прозванъ быc лѣчець. семu дарова г7ь 
даръ и3цѣленіа3. и3 въ градѣ слышано быc. нѣкто; в манастыри лѣчець. и мнозэ приношахu 
к немu болzщіа3. и3 здравэ бывахu. Быc же в сего бл7жноg времz. нэкто Ҷ4рменинъ родомъ и3 
вѣрою3. хытръ же бѣ врачевати. я3ко же не быc преже є3го. и3же токмо видѣвъ болнаго познаваше 
є3го. и3 повѣдаже смерть є3му1396 нарекъ дн7ь же и3 чаc. и3 никакоже и3змѣнитсz слово є3го. сего 

 

1388 Див. Коментар 155. 
1389 Див. Коментар 156. 
1390 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
1391 Див. Коментар 142. 
1392 Див. Коментар 144. 
1393 Літеру закреслено в оригіналі. 
1394 Написано над рядками в оригіналі. 
1395 Див. Коментар 145. 
1396 Написано над рядками. 
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u3же никакоже не врачю3ють. t си< болныи3 є3динъ принесенъ быc в печерьскыи3 манастырь. и3же. а7. 
и3 быc u3 кн7зz u всеволода1397. є3гоже а3рменинъ во Ҷ4чааніе въведе. и3 прорекъ є3мu по Һсми 
дн7іи3 смр7ть. блж7ныи же а3гапитъ. давъ томu t зеліа и3же самъ я3дzше и3 з8д8рава ство 

\Арк. 128 зв.\ 

ри. промчесz слово Ҷ4 немъ по всеи3 земли рuскои3. а3рьменинъ же u3тченъ быc завистною3 стрѣлою3. 
нача uкарzти бл7жнаго. посла въ манастырь нѣка1398кого Һсuженаго на смр7ть. повелэ въ 
ємu дати смр7тнаго зеліа3. да преd нимъ вкuсивъ плоd uмреҴ. бл7жныи3 же видѣ въ сего uмираю3ща. 
дасть є3мu монастырьскои3 я3ди. и3 здрава1399 створи мл7твою3 свое3ю3. t см7рти и3збави повиннаго1400. 
tселѣ върuжає3тсz нань. и3новѣрныи3 наu3чаz2 тоже вѣрникы своа2. хотz u3морити мниха 
см7ртнымъ зелиєұ. бл7жныи3 пьяше, безъ пакости. ничтоже зла пріе3млz. вѣсть бо г7ь бл7гочтcвыа3 
t см7рти и3збавлzти. и3же рече а3ще и3 см7ртно что и3спию3ть. ничто• и< не вредить. на недuжныа3 
рuкы възложать. и3 здравэ бuдuть1401. В ты же, дн7и, болѣ кн7зь, всеволодичь володимиръ 
мономахъ. и3 прилежаніемъ а3рменин врачеваше є3го. ничтоже u3спѣ. но паче недuгъ бываше. 
болніи3 u3же при конци бывъ. посла молбu, къ бл7жномu и3ванu и3гuменu печерьскомu. да 
понuдить агапита прити до него. бѣ бо тогда кн7жz в черниговѣ. и3гuмен же призвавъ 
а3гапита. велить ємu и3ти к81402 черниговu. tвѣща бл7жныи3. а3ще къ кн7зю поидu. и3 къ всѣмъ 
пои3дu. не бuди мнѣ славы рdаѶ члcчкыа3. преd врата манастырьска и3зити. и3 престuпникu ми 
быти є3же преd бм7ь быти ми въ манастыри до послѣднzго и3здыханіа2. а3ще ли и3згониши мz 
и3дu во и3нu странu. и3 потомъ възвращю2сz сэмо. є3гда вещь си минеть. не бѣ бо николиже 
и3сходилъ и3з манастырz. до нdи см7рти є3го. видѣвъ же посолъ кн7жь 

\Арк. 129\ 

я3ко не хощет ити. и3 нача молити мниха. да поне зельа3 дасть. принuженъ же бывъ игuменомъ. 
дасть е3мu зелье t свое3а3 я3ди. да дасть болzщомu. є3гда же вкuси кн7зь е€лиа3. и3 тu а2бие3 
здравъ бысть. прииде же к немu володимиръ. и3 вниде в манастырь в печерьскыи3. хотz почcтити 
мниха. и3 видѣти кто є3сть даровавыи3 є3мu здравие3 съ бг7омъ. не бѣ бо є3го николиже видэлъ. 
мнz сего бг7атествомъ подарити. а3гапитъ же не хотz славимъ быти скрысz. кн7зь же принесеное3 
є3мu вдасть и3гuменu. посла же володимиръ къ мнихu. съ многыми дарами. є3го же посланны, 
и3 uдuси в келіи2. и3 положи принесеное3. tвѣща мнихъ. нынэ ли погuблю3 мьздu свою3 злата 

 

1397 Див. Коментар 146. 
1398 Закреслено в оригіналі. 
1399 Написано над рядками. 
1400 Див. Коментар 147. 
1401 Мр 16:18. 
1402 Написано червоним чорнилом над рядком.  
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ради. є3гоже не требuю ни2 t когоже. tвѣща боя3ринъ. Ҷ5че6; вѣсть пославыи3 мz. я3ко не 
требuеши сего. но мене дѣлz uтѣши сн7а свое3го. є3мuже Ҷ4 бз7ѣ даровалъ є3си сдравие3. се 
пріи3ми и3 дажdь нищимъ. tвѣща мнихъ. с радостию3 се прии3мu тебе дѣлz. я3ко треби ми сuть. 
рци же к пославшемu сz. все еже и3мѣлъ е3си чюжа бzхu тебе tходzщю3 и3 не могuщю3 съ 
собою3 взzти. нынѣ раздаи3 все3 требuю3щимъ. я3ко сего ради гь7 и3збавилъ тz t смр7ти. а3з же 
ничтоже ти бы< u3спѣлъ не же сz Ҷ4слuшаи3. да не постражеши тогоже. взем а3гапитъ 
принесеноє3. и3знесъ вонъc кѣліа повер8же. сам же бэжавъ скрысz. и3 шеd боя3ринъ и3 видѣвъ 
повержено преd враты є3же принесе. и3 вдасть все и3гuменu иванu. и3 сказа кн7зю є3же Ҷ черньци. 
и3 разuмѣша вси яко раб бж7іи єc. кн7зь же не смѣ преслuшатисz черньца. но все свое3  

\Арк. 129 зв.\ 

и3мѣніе2 раз8даа3 требую2щимъ по словесэ бл7жнагҶ11403. по си< же разболѣсz а3гапитъ. и3 приде к 
немu преже намененыи3 а3р8менинъ посэтити є3го. и3 начастz стzзатисz с нимъ. Ҷ4 врачевнѣи3 
хитрости. кимъ зеліе3мъ цѣлитсz каковыи3 недuгъ. tвѣща бл7женыи2. и3мже подасть г7ь 
здравие3. разuмѣвъ же а3рменинъ. tинdu невѣжю сuща. гл7а къ свои3мъ не u3мѣетелz є3го нарече. 
я3ковъ третіи3 дн7ь u3мреҴ. се же и3стина не и3змѣнитсz слово мое2. а3ще ли не тако бuдеть. и3 
а3зъ бuдu чернець. бл7жныи3 же съ я3ростию3 гл7а. се ли сuть твоє2го врачеваніа разuмэ. см7рть 
ми повѣдае3шь. а3 помощи ми не мо•ши. а3ще є3си хитръ подаи3 же ми животъ. а3ще симъ не 
владѣє3шь. что мz u3карzє3ши и3 Һсuжаемъ; въ г7. и дн7ь uмрети. мнѣ и3звѣстилъ г7ь въ. г7. 
и3 мцcь tити. и3 гл7а а3рменинъ. я3ко u3же разuмѣлъ еси. никакоже преи3деши. г7. а3 год7ни. бѣ бо 
и3зболѣлъ велми. я3ко не мощи є3мu. и двигнuти собою3. тогdа принесоша бол8на нѣкое3гҶ1 t 
кие3ва. въстав же а3гапитъ я3ко не болѣвъ. взz зелие3 я4же самъ я3дzше. показа ли?цю2. гл7z се 
є3сть зелие1404 разuмѣи3 и3 вижdь. видѣв же личьць гл7а мнихu. нcэ се t нашихъ зеліи2. но мню3 
я3ко t а3лександриz приносzть. посмѣя3в же сz блаженыи3 невѣжествию3 є3го. дасть болzщемu 
зеліа того. и3 здрава tпuсти. гл7а лѣчьцю3 чадҶ1. не жалuй, понеже u3бозэ є3смы. не и3мамъ 
чимъ напитати. а3рменин же рече к немu. нынѣ Ҷ4ч7е сегҶ1 мцcа. д7. дн7и постимсz1405. и3 въпроси 
є3го кто ты є3си. и3ли кое3а вѣры. лѣчець же слышавъ рече ємu. 

\Арк. 130\ 

нѣсӥиѶ мене слышалъ я3ко а3рменинъ є3смь. бл7женыи• рече є3мu. почто смѣлъ є2си внити Һсквернити 
келію3 мою3. и3 держати за грѣшнuю3 мою3 рuкu. и3зиди t мене и3новѣрне; и3 нечтcиве Ҷ4срамленъ 
же бывъ а3рменинъ tъиде. Бл7жныи3 же а3гапитъ пребывъ. г7. мцcэ мало поболѣвъ къ. бг7u 

 

1403 Див. Коментар 148. 
1404 Див. Коментар 150. 
1405 Див. Коментар 151. 



 

 

359 
 

tиде. по см7рти же є3го приде а3рменинъ в манастырь. и гл7а и3гuменu tселэ азъ бuдu чернець. 
и3стинно вѣрuю3 въ г7а іс7а ха7. Ҷ4ставивъ а3рменьскuю3 вѣрu и3 прелесть. я3ви бо сz мнэ бл7жныи3 
а3гапитъ гл7z. Һбѣщалсz є3си въ мнишескыи3 чинъ. а3ще сълъжеши съ животомъ, и3 дш7ю3 
погuбиши. и3 тако вѣрuю2. а3ще бы сіи въ вѣкы хотэлъ жити. не бы б7ъ tвелъ свѣта сего. 
а3ще же и3 приа3тъ г7ь. но животъ вѣчныи дарова є3мu. и3 мню2 я3ко свое3ю3 волею3 tи3де t насъ. и3 
нбcнаго црcтва желаz2. моги2 и3 е3ще, жити с нами. я3ко а3зъ разuмѣхъ г7. и3 дн7і и3 не прейти 
е3мu. и3 сего дэлz приложи. г7 мцcѣ собэ. а3ще бы< реклъ. г7 мcцэ. г7. лѣҴ жилъ бы. и3 аще сіи3 
u3мре; и3 нынэ живъ є3сть. сам8 же а3рменинъ Ҷ4стригсz в печерьскомъ монастыри. животъ свои3 
сконча. в добрѣ и3сповѣданіи3. таковаа3 и3 бол8ша си< сдѣя3шасz 1406 . t тѣхъ бл7женыи3хъ 
черноризець. знаменіа3 и3 чю3деса яже а3зъ слышавъ. t е3пcпа симона. написахъ тобэ честныи3 
а3>химандрите киръ а3киндине. 

Арсеніївська редакція Патерика1407 

\Арк. 115 зв.\ 

Q А3гапитэ лэчьци перьвҶє31408 
экто t Киє3ва пострижесz и3менеұ а3гапитъ. при бл7женѣұ Ҷ4ц7и нашеұ а3нтоніи и3же и3 
послэдьствоваше житіа3 того а3ггльскаg, самовидець бывъ. и3справленієұ є3го. я3ко же бо Ҷ4нъ 
великыи покрывая3 свою3 ст7ость. болныя3 цэлzше t своє3z3 я3ди. мнzсz тѣұ зельє3 
врачевноє3 подая2ти тако сдрави бываху мл7твою3 є3го. тако и3 се бл7женыи3 а3гапиҴ. ревнuя3 
ст7му старцю1409. помагаше болныұ. Е3гда кто t братіа3 разболzшеc. сіи Ҷ4ставивъ келію 

не бэ бо что же крадомаго1410. пришеd к болzщему брату. и3 служаше е3мѫ. поdи3маz3 же и3 
полагая3 тоg. и3 на своею3 рукѫ и3зносz тоg. подавая1 ему t своє3я z3ди. є3же варzше зельє. и 
тако 

\Арк. 116\ 

здравъ бываше болныи3 мл7твою3 є3го. аще же ли продолжишеc недугъ болzщему. сице бг7у 
бл7говолzщю. да и3 вэру и3 мл7твѫ. раба своє3го ѫмножи.Ҵ сіи3 бл7жныи3 а3гапиҴ неtступно пребываше 
u него непрестан8но молzc за нь. донде• гь7 сдравіе3 подасть болzщемѫ мл7твы є3го рdаѶ. и3 сего раd 
прозванъ быc лэчець. сему гь7 дарова дары и3сцэленіа3. и3 въ градэ слышано быc. нэкто в 

 

1406 Див. Коментар 154. 
1407  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1408 Див. Коментар 142. 
1409 Див. Коментар 144. 
1410 Див. Коментар 145. 
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манастыри лэчець. и3 мнози приношаху к нему болzщая3. и3 сдрави бываху. быc же с+его блаж7наго 
времz. нэкто Ҷ4рменинъ родоұ и3 вэрою3, хытръ же бэ врачевати. я3ковъ же не быc преже є3го. 
и3же токмо видэвъ болнаго познаваше. и3 повэдаше см7рть є3му нарекъ дн7ь же и чаc. и3 никако 
же н3змэнитсz слово є3го. се u3же никако• врачює3тсz. t си< є3динъ болныи3 принесенъ быc в 
печерьскыи3 манастырь. и3же прывыи3 быc u3 кн€z u всеволо 

\Арк. 116 зв.\ 

да1411. е3го же а3рменинъ в нечая3ніє2 введе. прорекъ є3мu по Һсми дн7и см7рть. бл7женыи3 же а3гапиҴ 
давъ тому t зеліа є4же саұ эдzше сдрава сътвори. и3 промчесz славо Ҷ неұ по всеи3 земли 
рuскои3. а3рменин же u5тъченъ быc завистною3 стрэлою3 нача uкорzти бл7женаго. посла в манастырь 
нэкоего Ҷ4сѫжена на смр7ть повелэ въдати є3му смерт7наго зелья. да преd ниұ вкусивъ паd u3мре. 
бл7женыи3 же сего Ӆ3мирающа видэ1412. дастъ ємѫ манастырьскыа я3ди, и3 сдрава сътвори мл7твою3 
своею3ю и1413. t см7рти и3збави повин8наго1414. tселэ въҺружає3тсz на нь и3новэрныи3. наuчая3 
тоже вэрникы своя3. хотz u3морити мниха смрт7нымь зельєұ. бл7женыи3 же піаше без пакости. 
ничто• зла пріє3млz. вэсть бо гь7 бл7гочтивыа3 избавлzти t смр7ти. и3же ре? а3ще что и3 см7ртно. 
и3спіюҴ ничто• и< не вредиҴ. на недужныа3 рукы възложаҴ и сдрави будuҴ1415. в ты•  

\Арк. 117\ 

дн7и болэ кн7зь всеволоди? володимеръ монома<. и3 прилэжанієұ а3рменинъ. врачюя3 є3го. ничто• 
ѫспэ но па? недug. бываше болэи3. и3 u3же при конци бывъ. посла молбу кь блж7ному ивану 
и3гuмену печерьскому. да понудиҴ а3гапита. пріити до него. бэ бо тогда кнzжа+ черниговэ. 
и3гумен же призвавъ. апита (sic!). велиҴ є3му чҲернигову ити1416. tвэща бл7женыи3 а3ще къ кн€zзӧ 
идu. и3 ко всѣұ пои3ду. не бduѶ мнэ славы дэлz чл7вчьскы преd манастырьскаӢ врати и3зити. и 
преступнику быти моє3го Ҷ4бэта є3же преd бг7оұ. быти ми в манастыри и1417 до послэднzго 
и3здыханіа3. а3ще ли и3згониши мz. иду во нѶу страную. и3 потоұ възвращюc сэмо. єгда вещь си 
минеть. нэ бэ бо николи же и3сходилъ и3з манастырz. до дн7е смр7ти є3го. видэвъ• посолъ 
кнzжь. я3ко не хощеҴ и3ти. нача молити мниха. да поне зеліа3 да 

 

1411 Див. Коментар 146. 
1412 В оригіналі написано над рядком. 
1413 В оригіналі написано над рядком. 
1414 Див. Коментар 147. 
1415 Мр 16:18. 
1416 В оригіналі написано над рядком. 
1417 В оригіналі написано над рядком. 
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\Арк. 117 зв.\ 

сть. принуженъ• бывъ и3гuменоұ дасть томu зеліа3 t своє3z я3ди. да дасть болzщому. є3гда• 
вкуси кнz€ зелья3. и тu абіе сдравъ быc. пріиде• к1418 києвѫ володимеръ. и3 вниде+ манастырь 
печерьскыи3. хотz почтити мниха. и3 видэти кто є3сть даровавыи3 томѫ сдравіє3 съ бг7мъ. не 
бэ бо є3го николи• видаӥ мнz сего бг7атьствоұ подарити. а3гапиҴ же не хотz славиұ быти скрысz. 
кнзь• принесеноє3 е3му вдасть и3гумену. посла же володимеръ къ мниху є3диного t боля3ръ съ 
многыми дары. Е3го же посланыи3 и3 uвэдэ в келіэ. и3 положи преd нимь принесеное3. tтвэща 
мни<. Ҷ5 чdаb николи же ни t кого• что взz<. нн7э ли погублю мзду свою злата раd. є3го же не 
требую3 ни t кого же. tвэща боя3ринъ. Ҷ4ч7е вэсть пославыи3 мz яко не требує3ши сего. но 
менz дэлz uтэши сн7а своє3го. є3м•у Һ бозэ даровалъ є3си здравіе3. се пріими и3 дажь ни 

\Арк. 118\  

щиұ . tвэща мнихъ. с радостію 3 се пріи 3му тебz дэлz. я 3ко требэ ми сѫ Ҵ . рци 
же к пославшему тz. все є 3же и 3мэлъ є 3 с и чюжа бzхѫ. тобэ tходzщю не 
могушю съ собою взzти. нн 7э же раздаи 3 тр ебуюши ұ . яко сего ра dи и 3збавил тz 
гь 7 t см 7 рти. а 3з же ничто же ти бы < uспэлъ. не же сz Ҷ4слушаи 3 да не 
постражеши того • .  взем же а 3 гапи Ҵ п ринесеноє 3 . изнесъ вонъ кэліа 3 поверже . сам 
же бэжавъ скрысz. и 3зше d боя 3 ринъ видэ повержено пре d в раты є 3же принесе .  и 3  
вдастъ все и 3гумену и 3вану . и 3 все сказа кн 7зю є 3же Ҷ4 че рньци. и 3 разумэша вси 
я 3ко рабъ бж 7 іи 3 є 3 сть . кнzзь • не смэ пре слушатисz черньца. но все своє 3 и 3мэніє 3  
раздая 3 требующи ұ  1419.  по слов Ӥ си бл 7жнаго. по си < же разболэсz а 3 гапи Ҵ .  и 3  пріи 3де 
к нему преже намэненыи а 3 рменинъ. посэти Ҵ є 3го , и 3  нача стzзати c с н и ұ Ҷ4 
врачевнэи 3 хытро сти  

\Арк. 118  зв.\  

гл 7z кыи 3мь зельє ұ лэчитсz таковыи 2 недугъ. tвэща бл 7жныи 3 .  и 3м же гь 7 
подастъ здравіе 3 . раз ӧмэв же а 3 рменинъ. Һтинудь невэжю сѫща. и 3 гл 7а къ свои ұ  
не uмэтелz є 3го на ре ? . и 3 ємь є 3 го за рукu ре ? . я 3ко въ г 7 дн 7ь u 3 мре Ҵ . се  же 
и 3 стина не и 3змэнитсz слово моє 3 а 3ще ли не бuде Ҵ и 3 а 3зъ будu черн Ӥць . бл 7жныи 
же бо с радостію гл 7а . се ли сѫҴ твоє 3го врачеваніа 3 разуми. смр 7ть ми повэдаєши. 
а 3 помощи ми не можеши. аще є 3 си хытръ. то дажь ми живо Ҵ . а 3ще ли Ҷ4 семь 
не владэєши. что мz uкарzє 3ши Ҷ4сѫжая мz. въ г 7 .и дн 7ь uмрети. и 3  мнэ 

 

1418 В оригіналі написано над рядком. 
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и 3звэстилъ гь 7 въ г 7 .и мц cь tити. гл 7а а 3 рменинь . я 3коѫ же разумэлсz є 3 си . и 
никако же преи 3деши г 7 . год 7не . бэ бо и 3зболэлъ велми. я 3ко не мощи є 3мu ни 
двигнути собою. тогда принесоша болна нэкоего t києва . въстав же а 3 гапи Ҵ .  
я 3ко не болэвъ  

\Арк. 119\  

взz зеліе є 3же са ұ  эдzше. показа лэчьцю гл 7z. се є 3 сть зеліє 3 1420 разумэи 3 и 
вижь. видэв же лэчьць гл 7а мнихu: нѣc се  t наши < зельи 3 .  но мню я 3ко се t 
а 3леxан d рия прино сzть. посмэя3вжесz бл 7женыи 3 н евэжьств ӧ  є 3го. дасть болzщему 
зеліа 3 того и 3 здрава tпусти . гл 7а же к лэчьцю. ча d не жалуи 3 . поне • uбози 
є 3 смы. не и 3мамь чи ұ напита Ҵт Ѷ тz. а 3 рменин же ре ? к нему. нн 7э tч 7 е сего мц cа . 
д 7 . дн 7и по стимсz 1421. и 3 въпро си є 3 го кто ты є 3 си . и 3ли коє 3я 3  вэры. лэ чьць • ре ? 
є 3му. не сили мене слыша ӥ . я 3ко азъ 1422 а 3 рменинъ є 3 смь . бл 7женыи 3 же ре ? томѫ то 
почто смэлъ є 3 си внити и 3 Ҷ4скврънити кэлію мою. и 3 держати за грэшнuю3 
мою рuкu. и 3зиди t мене и 3новэрне и 3 нечт cве . Ҷ4срамлен же бывъ o3 рменинъ 
tи 3де . бл 7жныи 3 же а 3гапи Ҵ пребывъ г 7 мц cэ и 3  мало поболэвъ къ гu7 tи 3де . по 
смє 

\Арк. 119  зв.\  

рти же є 3 го пріиде а 3 рменинъ в манастырь . и 3  гл 7а и 3 гуменѫ. tселэ uже будu и 3  
а 3зъ че рнець . и 3 стин 8нu вэрую въ i 7а х 7а . Ҷ4ставивъ Һрменьскую 3  преле сть. я 3 висz 
бо мнэ бл 7жныи 3  а 3гапи Ҵ гл 7z. oбэщалсz є 3 си въспріа 3ти мнишьскыи 3  Ҷ4бра € . аще 
солжеши съ живото ұ и дш7ю свою погубиши. и 3 тако вэрую 3 а 3ще бы сіи 3 хотэлъ 
в вэкы жити не бы tшэлъ свэта сего. а 3ще же и 3 пріа 3тъ и 3 гь 7 . но вэчныи 3  
живо Ҵ дарова є 3мѫ. і мню я 3ко свое 3ю волею tи 3де t на c . нб cнаго цр cтва желая 3 .  
мога и 3 є 3ще жити с нами. я 3ко зане а 3зъ разумѣ <  .  г 7 .  дн 7и, не преити є 3мѫ. и 3 
сего дэлz приложи собэ г 7 . мц cэ . а 3ще бы <  р еклъ г 7  мц cэ. три лэта жилъ бы. 
и 3 а 3ще и u 3мре сіи живъ є 3 сть . сам же Ҷ4рменинъ Ҷ4стригсz в печерь ско ұ  
манастыри. живо Ҵ бо сконча въ добрэ и 3 сповэданіи 3 . таковая 3 и 3  болша си <  сдэ 

 

1420 Див. Коментар 150. 
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\Арк. 120\  

а 3вшасz. t тѣ< бж cтвены < черноризець. знаменіа и 3 чюдеса 1423. я3ко же а 3зъ 
слышавъ t є 3п cпа симона. написа < к тобэ чтcныи 3 а 3нхиман d ритэ киръ а 3киндинэ:  

Касіянівська перша редакція Патерика1424 

\Арк. 234\ 

Q ст7ѣ1мъ и3 бл7же1н8нем8 А3га1питэ безмѣ1здноұ врачи21425 
җ нѣ1кто t кіева пострижcе1, и4менеұ а3га1пи1тъ. при блаже1н8неұ Һц7и на1шеұ а3нто6ніи5. и4же и 
послdэствова житію2 єg а4гг7льскомu. самови1дець бы1въ и3справле1ніемъ є3го61426. яҲ же бо Ҷ4нъ 
вели1кіи5. покрываӭ свою2 ст7ость. бо1лныа2 и3сцэ 

\Арк. 234 зв.\ 

лz1ше t своеz̆ я4ди. мнz1сz тѣ1мъ враче1вное2 зеліе подава1z2. И3 та1ко здра1ви быва1хu 
мл7твою є3го6. та1ко сіи5 бл7женныи2 а3га1питъ. ревнu1z ст7мu тҶмu2 ста1рцu. помога1ше бҶлныұ. І 
є3гда2 кто6 t бра1тіи2 ра€лӣzbшесz. И3 та1ко Һста1ви келію2 свою2. и1 не бэ чтҶ6 кра1домаго. и3 
прихожа1ше къ болz1щемu бра1тu. и3 слuжаа4ще е3мu. не бѣ1 бо ничто6 же кра1домаго в кѣ1ліи5 
є3го1427. подымаа4 же и3 полага1а3 его6. и3 на свою рu1кu и3зносz2. и3 подава1z є3мu t своеz3 я4ди. 
є4же сварz1ше зе1ліе2. и3 та1ко здра1въ быва1ше болныи5 мл7твою2 єго6. а4ще ли продолжа1шеc недu1гъ 
єго6. 

\Арк. 238\ 

си1це бг7u бл7говолz1щu. да вѣ1рu и3 мл7итвu раба2 своего6 u3мно6житъ. Сіи3 же бл7же1н8ныи5 а3га1пиҴ, 
пребыва1ше неtстu1пно. молz2 ба7 за1нь непреста1н8нҶ. дондеже гь7 здравіе2 пҶда1стъ болz1щемu. 
мл7твъ ра1ди єg. и3 сего2 ра1ди прозва1нъ быc лэче1ц8. семu2 бҶ дарҶва2 гь7 да1ръ и3сцэле1ніа2. и3 слы1шано 
бы1сть Һ неұ въ градэ. я4ко нѣ1ктҶ6 в манастырҗ лэче1ць. и3 мно6ѕи болz1щіи5 приходz1хu к8 
немu2, и3 здра1ви быва1хu. бы1сть же въ1 времz сего6 бл7же1ннаго. чл7къ нѣ1кіи5 а3рме1нzни1нъ рҶ1домъ 
и3 вѣ1рою. хы1тръ• бҗ врачева1нію2. я4ко тако6въ не бҗ преже є3гҶ6. и3 є1же толи1ко видэвъ болz1щаg,  

 

1423 Див. Коментар 154. 
1424 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
1425 Див. Коментар 142. 
1426 Див. Коментар 144. 
1427 Див. Коментар 145. 
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\Арк. 238 зв.\ 

познава1ше. и3 повѣ1даша є3мu2 см7рть. наре1къ є3мu2 дн7ь и3 чz1съ. и3 ника1ко• н3змэнz1шесz сло6во 
є3го2. и3 сего2 u3же ника1ко• врачю1е3тъ. и3 t си< є4ди= болныи2 принесе1нъ быc в пече1рьскыи5 манасты1рь. и4же 
быc пе1рвыи5 u3 кн7ѕz всево1лода1428. є3го6 же а3рме1нинъ в нечzа1ніе введе2. прҶреҲ є3мu2 по Һсми2 дн7іи3 
см7рть. Бл7аже1ныи• а3га1питъ да1въ томu2 зе1ліе є• саұ z3дz1ше. и3 здра1ва сътвори2 є3го6. и3 прҶмче1сz 
Һ немъ сла1ва пҶ все1и3 зе1мли тҶ1и. а3рме1нинъ• u3z4зве1нъ бcы1 зави1стною стрэлою. и3 начz4 
u3корz1ти бл7же1н8наго. и3 нѣ1кое3го Һсuже1н8на на см7рть посла2 в манӢ 

\Арк. 239\ 

сты1рь. повелҗ въда1ти томu2 см7ртнаго зе1ліа2. да пред ни1мъ вкuси1въ u4мрет8. бл7же1ныи• видэвъ 
сего2 u1мира1ю3ща. да1стъ є3мu6 манасты1рьскіа2 я4ди. и3 здра1ва сътвори2 є3го мл7твою своею. и3 t см7рти 
и3зба1ви пови1н8наg см7рти1429. и3 tто6ле въҺрuжа1е3тсz на1 нь, и3ноѶвѣ1рныи2 то1и а3рме1нинъ и3 наu3ч=иӢ 
ст7го а3га1пита. є3диновѣ1рникы своz2. да1ти є3мu и3спи1ти см7ртҶно4снаго зе1ліа2. хҶтz2 є3гҶ6 си1мъ 
зе1ліемъ u3мори1ти. бл7женыи• піа2 бес па1кости. ничтҶ6 же зла2 пострада1въ. вѣ1сть бо гь7 
бл7гҶчcти1выв2 t см7рти и3збавлz1ти. и4же ре?,  

\Арк. 239 зв.\ 

а4ще и3 см7ртно что6 и3спію4тъ, ничто6 же и< вредиҴ1430. на недu1жныz2 рu1кы възложа1тъ. и3 здра1ви 
бu1дuть. В то4и3 же дн7ь раз8болэсz кн7ѕь владимеръ всевw4лоди? мръ11431. манама1хъ. и3 прилежа1ше 
є3мu2 а3рме1ни1нъ врачю1z є3го6. и3 ничто6 же u3спҗ. но па? недu1гъ быва1ше боліи5. и3 u3же при конци2 
бы1въ. посыла1е3тъ молбu къ i3Һа1н8нu и3гu1менӧ пече1р8скомu. да понu1диҴ а3га1пита, пріи3ти2 до него6. 
бѣ1 бҶ тогда2 кнzжz2 в черни1говэ. и3гu1менъ• призва2 а3га1пита велиҴ є3мu2 и3ти2 в черни1говъ. 
І tвэща1въ бл7же1н8ныѶ. а4ще ко кн7ѕю и3дu2, тҶ2 и3 къ  

\Арк. 240\ 

всэмъ и3дu2. не бu1ди мнѣ2 славы рdаѶ чл7ческыz2 преd манасты1рьскаz врата2 и3зы1ти. и3 престu1пникұuѶ 
бы1ти Ҷбѣ1та свое3го6. є• Һбѣ1ща1хсz прdэ бг7омъ бы1ти ми в8 манастыри2, и3 до пҶслѣ1днzго 
и3здыха1ніа2. а3ще ли2 и3зго6ниши мz, и3дu2 въ и3нu2 странu2. и3 потҶ4мъ възвращuc до6ндеже ве1щь 
си мине1ть. не бѣ1 бо николи1 же и3сходиӥ и3з манастырѫ2, до1 дн7е см7рти своеz3. Видэв же 
посла1н8ныи2 t кнzѕz. я4ко не хо6щеть и4ти. мо1литъ мни1ха. да поне зе1ліа да1стъ. принu1женъ• 
бы1сть и3гu1меномъ да1стъ є3мu2 зе1ліе t своеz̆ я4ди. да да1стъ болz1ще 

 

1428 Див. Коментар 146. 
1429 Див. Коментар 147. 
1430 Мр 16:18. 
1431 Закреслено в оригіналі. 
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\Арк. 240 зв.\ 

мu. І є1гда2 кн7ѕь вкuси2 зе1лія2. и3 тu2 а3біе2 зdдра1въ бы1ст8. пріи3де• владирұъѶ в кіе1въ. и3 вни1де в 
пече1р8скыи5 манаст>ы1. хҶтz почти1ти мни1ха. и3 ви1дэти ктw6 єc дарова1выи2 томu2 зе1ліе. и1 зdра1віе 
съ бг7wұ не бҗ бw єго3 николи1 же видаӥ. мнz6 сего6 н3мѣ1ніеұ подари1ти. а3га1питъ• не хwтz2 сла1вимъ 
бы1ти, съкрыи3сz. кнz1ѕь принесе1ноӤ е3мu2 зла1то да1сть и3гu1менu. пото4мъ• посла влади1меръ, къ 
бл7жен8номu а3га1питu. є3ди1наго t болz> свои< съ мно6гыми да1ры. є3гҶ• пҶсла1н8ныи2 болz1ринъ. 
Ҷбрэте є3го6 в кѣ1ліи5. и3 прине1съ положи2 преd ни1мь принесе1нныz2 

\Арк. 241\ 

да1ры. І tвэща2 мн<и1, һ чz1до. ника1ко• николи• ни t когw• вз<z. нн7э ли погuблю мъздu2 свою2 
зла1та ра1ди. є3го• не требuю ни t когw3 же. и3 tвэща болz1ринъ. Ҷ4ч7е пҶсла1выи3 мz вѣ1сть. 
я4ко не тре1бuе3ши сего6. но3 мене2 рdаѶ u3тѣ1ши сн7а свое3го6. є3мu• Һ бѕ7э дароваӥ є4си зdра1віе2. Се пріи3ми2, 
и3 даи3 же ни1щимъ. и3 tвэща с ра1достію2 се2 пріи3мu2 тебе2 ра1ди я4ко тре4бе ми сu1ть. рц7ы• къ 
посла1вшемu тz. все2 є1же и3мэлъ є3си чю1жа бz1хu. тебэ же tходz1щu. не могu1шu взzти2 
ничто6 же с8 собою2. нн7э же разdаи се2 тре1бuю3щимъ. є• и4маши. я4ко  

\Арк. 241 зв.\ 

сего ра1ди и3зба1виҴ тz гь7 t сме1рти. а1зъ• ничто6 же ти бы< uспѣ1лъ. не моѕи2 Һслu1шатисz мене2. 
да не тw1же пwстра1ждеши. И3 взе1мъ а3га1пиҴ принесе1ное зла1то. и3зне1съ внѣ2 кѣ1ліа2 пове1р8же. са1мъ• 
съкры1сz. и3 и3зшеd болz1ринъ видэ пwве1ржено преd враты2 принесе1ное зла1то и3 да1ры. и3 взе1мъ все2 
да1стъ и3гu1менu i3Һа1ннu. и3 сказа2 все2 кнz1ѕю є• Һ ста1рци. и3 разuмѣ1шz вси2 я1ко ра1бъ бж7іи3 
є4сть. кнz€ же не смҗ преслu1шатиc ста>ца. но все2 и3мѣ1ніе сво2е разда1стъ ни1щимъ пw словеси 
бл7же1н8наго61432. пw си1хъ• разболѣ1сz сіи5 чернҶри1зець а3га1питъ. и3 пріи3де преd 

\Арк. 242\ 

ре?н8ныи2 а3рме1нинъ пwсѣ1тҴи єg. и3 начz2 стzза1тиc с ни1мъ Һ врӢче1внэи3 хы1трости гл7z. кииұ зе1ліе3мъ 
цэли1тся, какыи5 недu1гъ. и3 tвэща2 бл7же1н8ныи5. и4мъ• гь7 пwдастъ здра1віе. разuмэв же 
а3рме1нинъ. tиdю невѣ1ждu є3го6 сu1ща. и3 гл7а къ свои4мъ. не u3мѣ1е3тъ сіи3 ничто6 же. и1 є1мъ є3го за1 
рuку ре?. я1ко в8 тре1тіи дн7ь сіи3 u3м7реть. се• и4стинно єc и3 не и3змени1тсz сло6во мое2. а4ще ли не 
бu1деть та1кw. и3 а4зъ бu1дu мни1хъ. Бл7же1н8ныи3 же съ z4ростію гл7а томu2. Си1цева1 ли сu1ть тbвеg 
врачева1ніа2 Ҷ4бразы. и3 сме1рть ми повѣ1даа2, а3 помощи1 ми не мо6жеши. а4ще си1 худҶ.  

 

1432 Див. Коментар 148. 
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\Арк. 242 зв.\ 

тҶ2 да1и3 же ми живҴо. а4ще ли си1мъ не владѣ1в3ши. то2 пwчто6 мz u3карz1еши. Ҷсuжdа1а2 въ г7 
дн7ь u3мрети1 ми1. ми7 же и3звэсти1лъ є1стъ бъ7 въ г7 мц7ь u3мрети2. гл7еть же3 е2мӧ а3рме1нинъ. я4ко се2 
u4же u3разuмѣ1лъ е3си. тҶ2 u4же никӢко же преи3дешь тре1тіа1го дн7е. бҗ бҶ и3зболѣ1лъ велми2. я1ко 
не мощи2 е3мu2 ни дви1гнuти собою2. И3 тогда2 принесо6ша нѣ1кое3го6 бо1лна t кіе3ва. въста1въ• а3га1питъ 
я4ко не болѣ1въ взz2 зе1ліе2. є• са1мъ z3дz1ше. пwказа2 лэчьцу. гл7z се2 єҵ зе1ліе1433 разuмѣ1и3 и3 
ви1жdь. видэвъ же лечэць гл7z мни1хu нѣҴ се2 t на1ши< зе1ліи3. но6 мню6 я4ко  

\Арк. 243\ 

се t а1лександріа2 прино6ситъ. пҶсмэz4вжесz бл7же1н8ныи5 невэжьствu е3гo6. да1стъ зе1ліе болz1щемu. 
И3 тw2гда2 зdра1ва сътвори2 гл7еть къ лэчьцӅ2. чz1до не жа1лuи поне• u3бw1ѕи е3сми2. не и4мамъ чи1мъ 
напита1ти тz. а4рме1нинъ• ре? к немu2. нн7э Ҷ4ч7е д7 дн7и пости1мсz мы2. сего2 мцcа1434. ВъпрҶси• е3го 
бл7же1н8ныи5. кто3 еси ты2, и3 кое3z вѣ1ры е3си. лэче1ць• рече2 к8 немu, не слышаӥ ли е3си мене2. я1ко а4зъ 
а3рмени= е4смь. Бл7же1нныи• рече к немӅ2. тҶ2 ка1ко пҶчто6 смѣ1лъ е3си вни1ти и3 Һсквръни1ти кѣ1лію 
мою2. и3 дръжа1ти за грѣ1шнuю мою2 рu1ку. и3зы1и t мене и3новѣ1 

\Арк. 243 зв.\ 

рне и4 нечcти1ве. W1срамле1нъ• бы1въ а3рменинъ. и3 tиде. бл7аже1н8ныи• а3га1питъ пребывъ г7 мцcы. и3 
ма1ло поболѣ1въ. къ гu7 tи1де. по см7рти• его6 пріи3де а3рме1нинъ в8 манасты1ръ. и3 гл7а и3гu1мену. tсе1ле 
и3 азъ буду чер8нори1зець. И3 оставлzю а3рме1ньскuю вѣ1ру. и3 и4стин8но вѣ1рую въ га7 іс7а ха7. z3ви1 бо 
миc а3га1питъ гл7z. Һбэща1л8сz е3си пріа1ти мни1шескыи5 Ҷ4бра€. І а1ще со1л8же1ши. съ животwұ и3 дш7ю 
погuби1ши. и3 та1ко вѣ1рuю2. но6 а1ще бы сіи3 бл7же1н8ныи2 хwтѣӥ на мно6гw вре1мz жи1ти здѣѶ. не 
бы2 бъ7 преста1вилъ е3го6 t свэта сего6. а1ще же пріа1тъ е3го гь7. но6 вѣ1чныи5  

\Арк. 244\ 

живwҴ дарова2 е3мu2. и3 мню я4ко своею3 во6лею3 tи3де t на1съ, небcнаго црcтва жела1z. мо6глъ бы и3 
е1ще жи1ти с на1ми. я1ко• а4зъ разu1мѣ1хъ г7 дн7и. не бэ преи3ти2 е3мu2. и3 сего6 ра1ди приложи2 собѣ2 г7 
мцcы. І а1ще бы ре1клъ г7 мцcи. но6 и лѣ1та бы пре1быӥ. но6 а1ще и3 u3мре сіи3. но вселиc въ Һби1тели 
пребыва1ю3щиz2 в живоҴ вэчныи5. и3 та1мо жи1въ єc. та1же сіи3 а3рме1нинъ пwстрижcе1 в пече1р8скомъ 
манастыри2. и3 тӅ2 живоҴ сво3и сконча2. в до1брэ и3сповѣ1даніи51435.такова1а и3 бо6лша си1хъ съдэя4шzc. 
t тѣ< ст7ы1хъ чер8нори1зець. и4хъ• въспомzнu1въ добродэтел8ноӤ  

 

1433 Див. Коментар 150. 
1434 Див. Коментар 151. 
1435 Див. Коментар 154. 
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\Арк. 244  зв.\  

житіе 2 .  и 3  дивлю c  ка 1ко премолчz 1на бы 1ша. Вели 1каа 2 и 3 справле 1н іа ст 7ы <  Ҷ4ц 7ь  на 1ши < , 
а 3нто 6ніа 2  и 3  феҺдо 6 с іа 2 .  то 2 а 4ще толи 1ко свэти 1ло u 3га се 2 на 1шимъ небреже 1н іемъ. 
то 2 ка 1ко t него 2 лuчz 2 въсіа 1 ю 3тъ. си < мню 6 п реп dо bбны < tц 7ь и 3 бра 1тіи 3 на 1ши < . нҶ6 
я 1коже ре ? гь 7 . ни кwто 6 рыи 3 же пр b ркъ пріа 1тенъ є c въ Һч 7 е ствіи 5  свое 3мъ 1436. а 4ще 
бы < ти написа 1лъ чтcныи 5 а 3 рхимандри 1те гн 7 е кv Ѷръ анкинди 1не . преж d е наз н Ӣменаны <  
ст 7ы <  и 3 п рп dны <  Һц7ь . Һвы< чюдотворе 1н іа 2 . и 3нэхъ • и 3 сп равле 1н іа 2 . другы <  крѣ 1пкоє 2 
въздр 8жа 1ніе 2 .  Һвы1хъ •  послушное 2 . дрuгы < прозор 8ли 1вс 8тво. и 3 с іи 3  вси 2  
послuшествовани вѣ1 рою 2 .  

\Арк. 245\  

зна 1меніи 5 и 3  чюдесы 2 . t твое 3 го 2 б ра 1та а 3  мое 3го 6  гн 7а е 3пк cопа си 1мона. другы 1мъ 
u3бо непріа 1тна мнz 1тсz бы 1ти гл 7 емаа 2 . вели 1ч ь ства количества ра 1ди дэлъ. вина •  
е 4 сть невэрова 1нію 2 . мене 2 грѣ 1шнаго 6 сu 1ща съвѣ1дzть полика 1 рпа. но 6 а 4ще повели 1т 8  
твое 2  прп dбь ство написа 1ти. и 4хъ • u 3мъ пости 1 гне Ҵ .  и 3 па 1 мzть принесе Ҵ .  а 4ще ти и 3  
непотре 1бно бu 1де Ҵ . да сu 1щи ұ по на c по 1лзы ра 1ди Һста 1 ви ұ . я 4ко •  бл 7женныи 5 не 1 стеръ. 
в лѣ1тописець напи са 2 . Һ бл 7же 1нны < Һц 7эхъ, Һ даміа 1нэ. іе 3 р емэи 5 . и 3 матфэи 5, 
и 3 и 3 са 1кыи 5 1437. В жи 1тіи 5  ст 7 го а 3нто 6ніа 2 . в сz 2 житіа 2 и 1хъ впи 1 сана сu Ҵ . а 4ще и 3 в 8к р Ӣ 

\Арк. 245  зв.\ 

тцэ рече 1на . но 6 па ? п ре 1ж d е рече 1нніи 5 че рнори 1з 8ци. я 4 сно рекu 2 а 3 не в таи 5нэ . я 1ко •  
и 3 пре 1жде. а 1ще бо 1438 пре 1молчю, t менz 2 до конца 2 забве 1на бu 1дуть. и 3 к томu 2 
не помzнu1тьсz и 3мена 2 и 4хъ. я 4ко • бы 1ло и 3 до сего 2 дн 7и . Се • рече ся въ є i 7 лэто 
твое 3 го 6 и 3гu 1менства . є •  не б cы 1 помzнове 1н іа 2  за рx 7 лѣҴ . нн 7э же твоеz 3 р dа Ѷ любви 2 , 
и 3 u 3тае 1ннаа 2  слы 1шан Ӣа быша 1439. 

 

1436 Мт 13:57. 
1437 Див. Коментар 155. 
1438 Дописано на берегах: «а4зъ». 
1439 Див. Коментар 156. 
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Стишний пролог. Список середини XVI ст.1440 

Арк. 228 зв. 

Въ тои• дн7ь ст7го и3 бл7жна1го Агапита. безмезнdого2 врача2:1441 
ъѶ прпdбныи# бл7же3нныи3 а3гапиҴ. бэ родоұ t Кіева2. tвръжесz ми1ра и3 быc мни<. при1 бл7женнѣұ 
Һц7и нашеұ а3нтоніи2, и3же послѣdствоваше2 жи1тію3 є3го2 а3гг7льскомu2, само1видець бы1въ 
и3справленієұ єго31442. я3ко же Һнь великыѶ покрываа3 свою3 ст7остъ2, и3 болныz и3сцэлzz3 t 
своеz3 я3ди2. мнz3сz3 тѣұ враче1вное3 зеліе подавая. и3 тако зdрави2 бывахѫ2 

\Арк. 229\ 

мл7тво3ю2 є3го2, и3 та1ко сіи2 бл7жен8ныи3 а3гапиҴ. ревнuz томu1 стмѫ ста3рцю2. помагаа3ше болныұ, є3гdа 
кто3 t братіи2 разболяшеc, и3 тако Һста1ви3 келію свою3. и3 прихожdаше2 къ бо3лz1щемѫ2 бра1тu. и3 
слѫжаше є3мu1, не бѣ1 бо6 ни3что• крадо1маго въ келіи2 є3го21443. подымаа3 же и3 пола1гаа3 є3го3, и на1 
свою3 рѫкѫ и3зносz2. и3 подаваа1 є3мu2 t свое1z3 я1ди3. и3же варz3ше2 зеліе. и3 тако зdра1въ бываше2 
болны2и3 мо1литвою3 є3го. а3ще ли продлъжа1шеc недѫg є3го2. сице3 бu7 бл7говолz1щѫ да вэрѫ2 и3 мл7твѫ2 
раба1 своє3го2 u3мно2жиҴи. съѶ бл7же1ныи3 а3га1пиҴ. пребы1ваше2 неtстuпно2. дон8де• гь7 подаc зdравіе 
болz1щемu, млҴвы є3го2 ради3. и3 сего рdаѶ прозва1нъ быc лэче3цъ. се3мѫ2 бо3 дарова2 гь7 да1ръ и3сцэленіа3. 
и3 слы1шано2 быc Ҷ4 неұ въ гра1дэ. я3ко нэкто1 въ мона3сты3ри2 лэче3цъ. и3 мно1зіи2 болzщіи2 
при3хожdаа3хu къ не1му, и3 зdрави2 бы1ваа3хѫ2. быc же въ врэмz2 се3го2 бл7же1на3го2. чл7къ нэкыи3 а3рме1нинъ 
родоұ, и3 вэрою2. хитръ же бҗ врачева1нію, я1ко3 тако+ не бэ прежdе є3го, и1же толико видэвъ 
болzщего познаваа3ше2. и3 повэдаше є3мѫ2 см7ртъ. на1рече є3мu д7нь и чаc. и3 ни1како же н3змэнzшеc 
сло1во є3го2. и3 се4 u1же ника3ко же1 врачюєҴ. и3 t си< є3ди1нь бо1лный, прине3сень быc въ пе1черъскыѶ мо1насты. 
и3же пръвый быc u кнzѕz2 все2 

\Арк. 229 зв.\ 

волода1444. є4го же а3ръме1нинъ въ нечаа3ніе въведе2. прорекь є3мѫ по Һсми2 дн7и смерть. бл7женый 
же а3гапиҴ. да1въ томu зеліа1, є3же саұ z3дzше. и3 зрdавъ сътво1ри2 є1го3. про1мчесz3 сла1ва по всей земли2 
тоѶ. а3рменинъ• uz3звень быc за1ви3стною стрэлою3. и3 нача3 u3карzz1ти бл7женнаго2. и3 нэкоє3го1 
Ҷсѫжdена на см7рть, и3 посла на смр7тъ въ мо1насты>. и1 повели2 то1мu да1ти съмр7тнаго3 зеліа3. да 
преd ниұ въкѫсивъ паd u3мреҴ. Бл7же3ный же се1го видэвъ uми3раю2ща. даc ємѫ мона3сты>скы2z1 z3ди2 и 

 

1440  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. з 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
1441 Див. Коментар 142. 
1442 Див. Коментар 144. 
1443 Див. Коментар 145. 
1444 Див. Коментар 146. 
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зdрава сътвори2 е3го2 мл7твою3 свое3ю3. и4 t см7рти и3збави2, повин8наго2 съм7рти2 1445 . и3 tтолэ 
въҺрѫжае3тьсz3 на нь и3но2вэрныи2 тъѶ а3рменинъ. и3 наu3чи2 на3 ст7го3 а3гапи1та, є3ди1новэрникы2 своz3. 
да3ти4 є3мѫ и2спи1ти см7ртоноснаго2 зеліа. хотz2 є3го2 сиұ зеліеұ u3мори1ти2. бл7женыи• піа3ше бе€ пако3сти1. 
ничто3 же злаѶ по1стрdавъ. вэсть2 бо1 г7ь бл7гочь1стивыя3 t см7рти3 и3збавлz1ти2, и3же ре? а3ще съм7ртно2 
что3 и1спіюҴ, ни1что3 же и< вредиҴ, на1 недѫжны2z3 рѫкы въ1зложаҴ, и3 зрdави бѫдѫҴ1446. Въ ты• дн7и 
ра1зболисz2 кнzзь. володи3ме1ръ в8сево1лодичъ. моно3ма<. и3 прилежаше є3мѫ2 а3рменинъ врачю2z3 єg и3 
ничто3 же u3спэ. нѫ3 па? недѫгъ бы1ваше2 болэи2. и3 u3же при1 конци2 бывъ. посы1лаєҴ млъбѫ къ 
іаннѫ2 и3гѫменu печ>ескоұ  

\Арк. 230\ 

да1 понѫдиҴ а3гапи1та2 пріи2ти1 къ не3мu. бэ бо3 тогdа кнz1жz въ чръни3говэ. и3гѫмен8 же при3зва1въ 
а3га1пита ве1лиҴ є3мu3 и3ти2 въ чръни3говь. и3 tвэщавъ бл7женыѶ. а3ще2 къ кнzѕю2 и1дѫ2. тоѶ и2 къ всѣұ 
и1дѫ. не бѫd мнэ3 славы1 ра1ди чл7ческы3z33 преd монасты>скыа3 и3зыити2 вра3та. и3 пре1стѫ1пни3кѫ ми 
бы1ти2 Ҷбѣ1та3 своє3го2. є• Ҷбэща<сz преd бг7Ҷұ. бы1ти3 ми2 въ мона1стыри. и1 до3 послѣdнzго2 
и3здыханіа3. а3ще ли2 и3згони1ши1 мz3 и3дu2 въ и3нѫ2 стра1нѫ2. и3 по1тоұ в8звращѫсz2. донде• вещъ си1 
минеҴт. не бѣ1 бо3 николи3 же и3сходилъ и3з монаеты3рz2. видэв8 же1 посла1ный t кнzѕz. я3ко не 
хощеҴ и3ти1. и3 молиҴ прdбнаго1. да бы1 зеліа да3ль. принѫже= быc и3гѫменоұ. даc ємu зеліе t своєz3 
z3ди2. да даc болzщемu. є3гда же1 u3кѫси2 зеліа. и3 тu3 а3біе зрdавь1 быc. пріи3де31 же володимеръ въ 
кіевъ2. и3 въни3де въ печерьскый мона1сты>. хо1тz2 почти1ти3 мни1ха. и3 ви1дэти к8то єc даро1вавы3и2 
томӧ зеліе и3 зрdавіе съ бг7оұ. не бҗ бо3 є3го николи же ви1дэлъ. мнz3 се1го и3мэніеұ пода1рити2. а3га1пиҴ 
же2 не хо1тz2ше сла1виұ бы1ти2 съкры3сz2. кнz€ же принесеное3 є3мu зла1то даc и3гѫменѫ3. потоұ же по2сла 
воло1диме> къ бл7же1нномu Һга1питѫ2 є3динаg t болzрь свои< съ мно3гыми3 да1ры3. є3го2 посла1ыи2 
болz3ринъ Һбрэте въ келіи2. 

\Арк. 230 зв.\ 

и3 при1несъ положи преd ниұ при3несеныz3 да1ры2, и3 tвэща3 мни<, Һ чадо николи же3 ни t кого что3 
възz<. ни3нэ погѫблю3 мъздѫ2 свою2 зла1та ради1, є1го же не трэбѫю3 ни t кого же. и3 tвэща 
болz1ри3нъ. Һч7е вэстъ посла1выи2 мz2 я3ко не трэбѫе3ши се1го, но3 мене раd u3тэши3 сн7а своє3го3, 
є3мѫ• Һ бѕ7э даро1валь є3си зд7равіе. се2 пріими и3 дай же нищиұ. и3 tвэща ста3рець. съ радо1стію3 
пріймu тебе3 раd. я3ко тре1бэ ми2 сѫҴ. ръ1ци же посла3въшемu тz2. все2 є3же и3мэль є3си чю1жdа бz1хѫ3, 
тебе3 же tходzщѫ2 не мо1гѫшѫ2 възzти2 ни1что• съ собою3. ни1нэ же раздай въ1се трэбѫю3шиұ, 
є3же и3маши2. я1ко сего рdаѶ избави1л тz2 єc гь7 t см7рти2. а3зъ бо3 ничто же ти2 бы< u3спэль. и3 не 

 

1445 Див. Коментар 147. 
1446 Мр 16:18. 
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мо3зи Һслѫшатиc ме1не3. да не1 то2же постражdеши2. и3 възеұъ Һгапи1тъ принесе1нноє зла3то, и5знесъ 
внэ келіа3 повръже. саұ же3 съкры3сz4. и3 шеd болz1ринь ви3дэ повръжено2, преd враты2 при3несе3ное злато3 
и3 сребро3. и3 възұ даc и3гѫ1менu4 іҶ1а3ннѫ2. и3 ска1завь все2 кнz1ѕю2 є3же t старца2. ра1зѫмэша3 въси3 я3ко 
ра1бь бж7іи3 єc. кнzз же2 не смэ преслѫшати2 старца2, нѫ (sic!) все своє3 имэніе ра3здаc ни3щиұ, по 
словеси бл7женаго31447. по си< же ра1зболсz сіи1 чръно2ри3зе1цъ а3гапиҴ. и31 пріиде2 къ не1мu преdречен8ныи3 
а3рменинъ посэтити є3го2, и3 нача стz2затиc съ ниұ  

\Арк. 231\ 

Һ враче1бнэи3 хи1тро3сти2 гл7z1. кіиұ ѕеліеұ цэлит8сz, ка3кіи недѫгъ. и1 tвэща бла1жен8ныи2. и1м же3 
гь7 подаc зрdавіе. ра3зѫмэв же3 а3рменинъ. Ҷ4тинѫd невэдѫща є3го2 ни3что•, и3 гл7а къ своиұ не u3мэеть 
съ2 ни1что3 же. и1 єұ его2 за рѫкѫ1 и1 ре?. я3ко въ тре1тіи3 дн7ь сіи2 u3мреҴ. се• єc и3сти1нна. и3 не и3змэни1т8сz 
сло3во мо3є1. а3ще ли не бѫдеҴ та1ко2. и3 а3зь бѫдѫ1 мни<. бл7же1ныи3 же съ z3ростію1 гла7 томѫ. си1цева2 
сѫҴ твоє3го2 врачеваніа3 Һбрази. см7ртъ ми повэдаєҴ. а3 помо1щи ми не мо3жеҴ. а3ще2 є3си хѫ1догь. то2 
подажd ми жи1воҴ. а3ще2 ли саұ не вла1дэє2ши. то2 почто2 мz u4карzє3ши2. Ҷ1сѫ1жdаа3 на2 тре1тіи2 дн7ь 
u3мрэти2 ми2. мнѣ1 же и3звэстиль єc бъ7. въ1 тре1тіи мцcе u3мрэти2. гл7е1т же3 є3мu а3рмени1нъ. я3ко1 
се2 u3же2 ра1зѫмэлъ є3си2. то2 u3же никако• прэи2деши тре1тіаго дн7и, бэ бо2 сбо1лэлъ вел8ми2. я3ко не 
мо3щи1 є3мѫ ни3 дви1гнѫти2 собою3. и3 то1гdа принесоша3 нэкоє3го2 болна3 t кіева3. въста3в же3 а3гапиҴ, 
я3ко не1 болэвъ зz3 зеліе, є1же саұ z3дяше2, пока1за лэчцю2 гл7z. се2 єc ѕеліе1448. ра1зѫмэи2 и4 вижdь. 
видэв8 же лэчецъ. гл7а мни3хѫ. се2 нѣc t на1ши< ѕеліи2. нѫ1 мнѣ1 я1ко t а3леxанdріа3 при1ходzҴ, 
посмэz3вжеc бл7же3ныи невэжествu2 е3го2, даc ѕеліе болzщемu и3 того зрdава сътво1ри2, гл7ть же1 къ 
ле?цю2.  

\Арк. 231 зв.\ 

чdаb не жа3лuи2. поне• u3бо1зи є3смы. не и2маұ чиұ на1пита3ти тz2. а3рмени1н8 же ре? къ не1мu. ни3нэ Һч7е 
че1тыри2 дн7и постиұъ сz2 се1го мцc 1449. въпроси же є3го бл7же3ныи2. кто3 є3си ты2 и3 кое3z3 вэры2 є3си2. 
лэче1цъ ре? къ не1мu. не слы1шалъ є2си ме1не я3ко а3рменинъ є3сми2. бл7женый же2 ре? къ немu. то1 
како3 смэлъ є3си въни1ти2. и3 Һсквръ1нити2 келію3 мою3. и3 дръжа4ти2 за грэшнѫю3 мою3 рuкu, и1сыи2ди 
t мене и4новэре и3 нечьстиве. Ҷ4срамле1н8 же8 бывь а3рме1нинъ tи3де. бл7же3ныи2 же ҺгапиҴ. три2 мцcэ. 
и3 ма1ло болэвъ къ гu7 tи3де. по см7рти• є3го пріиде а3рменинъ въ мона1стыръ, и3 гл7а и3гѫме1нu 
tселэ бѫ1дѫ и3 а3зь чрънори1зецъ. и3 Һставлэю1 а3рменъскѫ3ю вэрѫ2. и3 и3сти1нно3 вэрuю3 въ г7а іvc 
ха7. я3ви бо3 миc Һга1питъ гл7z. Һбэщал8сz є3си въспріа3ти мни1шескыи1 Һбра€. и3 а3ще сълже3ши2 съ 
жи1вотҶұ дш7ѫ погѫбиши2. и3 та3ко вэрuю3. но3 а3ще бы2 сій бл7женныѶ хо1тэлъ на мно3го2 вре1мz 

 

1447 Див. Коментар 148. 
1448 Див. Коментар 150. 
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жи1ти2 здеѶ. не1 бы бъ7 преставилъ є3го t свэта2 се1го2. а3ще же пріа3тъ є3го2 гь7 но3 вэчныи2 живоҴ 
дарова2 є3мu. мню3 я3ко свое3ю1 волею3 tи3де t наc. нбcнаго црcтва3 желаz3. мо1гыѶ є1ще2 жи1ти съ нами2. 
я3ко же а3зъ ра3зѫмэхъ. г7 дн7и не бэ пріи2ти3 є3мѫ. и4 се3го ра1ди при3ложи2 є3мu г7 мцcэ. а3ще1  

\Арк. 232\ 

бы< рекъ г7 мцcа и3 но2 три2 лэта3 бы2 пре1былъ. нѫ3 а3ще и u1мре сіи2. но3 въселисz2 въ Һбителе< 
пребы1ваю3щаа3 въ живоҴ вэчныи2. и3 та3мо жи1въ єc. та• сіи2 а3рме1ни3нъ пострижеc. въ печеръскоұ 
мрнастыри. и3 тu3 живоҴ свои1 сконча въ до1брэ и3сповэда1ніи3: 

 

Український переклад Патерикону XVII ст. 
\Арк. 279\ 

СҴ: Агапита пече>ского 
оли ст7ы8 антони8 пече>ский ст7обливоҵю живота своего вси< немалэ люде8 Ҷчи на себе Ҷбернµӥ. то8 
сҴ: агапиҴ провадечи лэта3 свои3 в киевэ1450 велми ся3 запалиӥ млcтью ст7обливого Ҷного жития 
сэго а=тония31451: шеdши3 теді до Ҷнои печери3, в которо8 ст7ы8 а=тони8 волосяницею постоұ неспаньеұ 

и тве>долега=е, неприятеля дш7ъ испbлния люdскоg моліствоваӥ, ма>ности свэцкие3 подоптаӥ, а стbго 
антония в8 Ҷ4строұ житию наслэдовати почаӥ. tтµӥ такµю ласкu собэ t выcшого з8еднаӥ, же 
моглъ зельеұ и коре=мъ, котори< за пока>мъ uживаӥ, вси, а чаҶұ и до uлэче=я на подобньіи 
хоробы2 t многи< люде8 и браҴи зако=ной tгоня<, и Ҷ ны< до здоро+я зuпоӥного приводи<. рознеслось 
то по киевэ и ины< мэста< рuски<, же Ҷди= з зако=нико+ ст7го антония, таки8 маеҴ да> t бг7а, и• 
хоробы тя•кие можеҴ tгониzҴ коре=емъ, до покармµ собэ наготованоұ. везено паралижоұ заражоны<, 
трuдоваты<, спµхлы<, кн7жаҴ, паняҴ, и всякого станµ люде8 до ст7го агапита. а Ҷ= молячи ся 
наd кождыұ горяче Преdвэчномµ Ҷ4номµ лэкареви, зеӥя иұ свои3 пока>мовыи3 даваӥ ести, и на ты< 
мэсть и< uздоровляӥ. и если часоұ гдcь бг7ъ для помноже=я вэри и мл7твъ ст7го агапита якµю 
комµ немо? продолжиӥ, теды ст7ы8 агапиҴ. саұ з великогою пилноҴю хоромµ uслµгµючи, саұ пиӥнэ8 
на8выcшого непрестаючи мл7твами просиӥ а• поки хори8 до здоро+я не пришоӥ. Того те• часµ жиӥ 

\Арк. 279 зв.\ 

нэяки8 зловэрны8 а>мzни= в лэче=ю таҲ uэглы8 (sic!) и таҲ велики8 докто>, яки8 быӥ жидъ за 
ст7го василия, и< познаӥ и де=, и годинu, а навеҴ и минuтµ хорого, коли мэлъ любо з свэтоұ 
сьтиі (sic!) ро€ста<, любо ті< мѣ< на дэю Ҷздоро+ю. трафилося в тоұ и<< Ҷдномµ з дворя= кн7жати 
всеволода1452, тя•ко зболэломµ, поведаӥ то8 а>мани= жабы тестам=еҬ uчиниӥ, uже запевнє поdкосµ 

 

1450 Див. Коментар 143. 
1451 Див. Коментар 144. 
1452 Див. Коментар 146. 
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сме>ти живоҴ сво8 наготоваӥ по Ҷсми дне8 Ҷ= радъ бuдuчи на8боӥше8 животµ хоча в хороб бuдuчи 
нижли сме>ти, uже праве зв=оҬпивши Ҷ животэ своеұ, казаӥ ся везти до ст7ого агапита пече>ского, 
слышачи часто Ҷ его uлэченя<. а коли его таұ привезено ст7ы8 агапиҴ зара€ яко быӥ звыклъ, 
выслаӥ в посеӥствэ горячµю мл7твu по лэка>ство до неба, кинµӥ ся до всеночного неспа=я, до 
поклоно+ низчи< чиненя: лежаӥ преd Ҷбразоұ пречcтои дв7чи Бг7ородици, Ҷсобливои3 помочници 
печерскои3 абы u сн7а своего з8еднала здоро+е томµ дворянинови3: потоұ емµ даӥ зелья того которого 
поживаӥ саұ, абы иұ се посӥноваӥ. и на ты< мэстэ Ҷного дворянина до пе>шого здоро+я привелъ. 
довэдаешися Ҷ>мяни=, же то8 па= еҵ uздоровлены8 которомµ Ҷ= сме>ть по Ҷсми дне8 Ҷбыцоваӥ, 
милы8 бж7е чого за€дроҵ не робиҴ, промышляҴ почаӥ Ҷ размоиты< фо>теля< жебы сҴ: агапита людеұ 
моглъ Ҷгиди<, а себе начало вы 

\Арк. 280\ 

ставиҴ. послаӥ теды до ст7го агапита Ҷдного чл7вка Ҷдавоного на сме>ть, давши емµ трутизну 
такµю, жебы4 переd ст7ыұ агапитоұ uмереҴ моглъ. Ҷны8 члв7къ трuтизною заражоны8, конаt переd 
ст7ыұ агапитоұ почаӥ. а зако=иҲ бг7обо8ны8 болше8 дuфаючи бг7µ ани• ли лекаҴся злости люdско8, того• 
зеӥя своего Ҷномµ мэсто рецепто+ кгалиновы<1453 даӥ. и tправuючи горячие мл7твы4, первое 
здоро+е емµ дароваӥ1454. Ѕахораӥ потоұ тя•ко кн7зь володиме> всеволодови? монома<: Ҷ>мяни= таұ то8 
перева>товаӥ нера€ и пократеса3 и кгналена3 абы што выче>пн< на хоробъ кн7жuю моглъ: але вхораӥ 
такъ много, же мэсто uлженя3 внезноҵ ны8 чаc t часµ боӥ кнжӢти u3правиӥ. кня€ видяися быҴ 
велми зболэлыұ, а немаӥ uже uфо>ты сме>телнои бuдuчи; высылаеҴ послы до монаcтыра печерского 
в котороұ на то8 ча быӥ игµменоұ ІҶа=, просячи uсиӥне игuмена3 абы ст7го агапита до че>нигова, 
в котороұ на то8 ча лежаӥ володиме>, прислаӥ. Игuми= призва+ши ст7го агапита3, просиҴ его и росказѣеҴ 
емµ до кн7жати є4хаҴ. tповедаеҴ ст7ы8 агапиҴ Игµменови: tче ст7ы8, вэмъ добре, жеми згuбы4 
дuши мое8 зычиө, не хоти• мене3 в то вправляти, абы< подовжи хвалы свэта того взяӥ яєсми 
t тҶи3 тµю тэснµю печерu uминµӥ, а ты5 мене доти3 выслаҴ дочеө. видячи теды4 

\Арк. 280 зв.\ 

игµме= бы< мµжа бж7го и такого котори8 незычиӥ собэ, ра€ се з свэцкими марностями 
пожеичнавши3, Ҷныұ зновu рuкъ подава<: Бо нигдэ за монасты> яко зостаӥ зако=никаұ не 
выходиӥ то8 ст7ы8 агапиҴ. посланеӨ заc володимеро+ вірозuмэвши, же агапиҴ, не хотэлъ ехаҴ, просиӥ 
игµмена, абы принамнэ8 Ҷного зеӥя и коре=я, што колве Ҷде>жаӥ Ҭо, и понеc пн7µ своемµ. Котори< 
скоро володиме> скошҬоваӥ, на ты< мэстъ его тя•каго хороба Ҷпµстила. Ѕ радости3 потоұ не 

 

1453 Йдеться про рецепти Геленові. 
1454 Див. Коментар 147. 
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вымовнои володимі>, же ся tфорты4 немаӥ сме>телно и3 вернµӥ до кыева яко на прduше8 є4хаӥ: 
приезавши зара€ до монастыра пече>ского шоӥ. хотzчи ся и мѣҴцu ст7мµ поклониҴ и Ҷномµ 
мµжu ст7омµ агапитови, лэкареви чµдовномµ, ска>бы и маетноҵ великµю Ҷферова<: а наd то шҬо 
бы быӥ за засъ то8 ст7ы8 агапиҴ виде<, и его приподякова= ю поклоноұ и uшанова=еұ присто8ныұ uчтиҴ. 
але шҬо чини< ст7ы8. Не хоче бы< золотою сэтью uловлены8, криеҴся ани датися uказа< нехоче3. 
кнежа3 видячи3 ст7го агапита цэло Бг7µ на слµ•бu tданого, долго его Ҷжидаючи tехаӥ. Ска>бы 
и золото которое быӥ привезлэ, Ҷное зоставивши u игµмена. недолго те• потоұ зновu, 
дворянина з великими дарами до ст7го агапита послаӥ, котори8 коли его  

\Арк. 281\ 

а ст7ы8: Ҷ сн7µ: мовиҴ, николи есми t жадного заплатьі жаdнои не браӥ: лэка>ства бо мои3 не 
натuраӥньі, але наd натµралныұ способоұ, з ласки t хcрҬа мнэ данои3 звы3кли людеұ помога<. 
Слышачи Ҭо дворяни= велми ся задивиӥ. не перестаӥ ҶdнаҲ прозбою молестова< ст7го агапита, 
мовечи, вэмъ tче ст7ы8 жеc тыұ давно зненавидѣӥ колиc ся в8 uбогого хрcта е>мо запраклъ: але 
uчиниҬо Ҷdнакъ, прошu, для того, абыc uтэшиӥ кн7зя которогоc uздоровиӥ, а при8ми его 
пода>ки: воӥно то бuде< тобэ, где бuдеө хотӥэ Ҷберн<u, любо монастьіреви, любо uбогиұ розда<. 
реклъ тедьі Ҷны8 Побожны8 стареӨ: добре, при8мµ тоя з хоҴю t тебе, бо ми того пилно потреба: 
взяӥ тедьі Ҷныи пода>ки, а смо тречи на ни< мовил до дворанина тыми словы: нcµ и да• uже 
з г7де ұбгоұ, а поведа8 кн7жаҬи t мене3 абы вси свои добрі< ни и ска>бы на uбогие ро€даӥ. для того 
бо вѣұ хс7 гдcь моими коре=ми uз8дровиӥ его: чого есмі не uчини< неха8 свои< а3бьі зновu в тя•шµю 
еще а ни•ли переd тыұ хоробu ін1455 впаӥ. в тоұ коли tшоӥ дворани=, ст7ы8 агапиҴ вынеcши с кельи 
золото Ҷ4ное3 и пода>ки кнежие по земли пороскидаӥ, а саұ се скрилъ. по малоұ заc часе3 трафилосе 
дворанинови3 ити мимо келью ст7го агапита, а Ҷно Ҷбачи< все пороҵки дано што колвекъ быӥ 
t кн7жати емµ приве€лъ. дворани= ҶdнаҲ, позбиравши Ҭо tдаӥ ІҶанови3, 

\Арк. 281 зв.\ 

игµменови3. потоұ зве>нuвшися до кн7жати, повэдаӥ все3 шҬо чиниӥ и што мовиӥ, такъ те• и шҬо 
чиниҬи кн7жати казаӥ ст7ы8 агапиҴ. и кня€ тедьі бuдuчи послµшныұ Ҷ4номµ ст7омµ ста>цu, вси бе€ 
Ҷмеөка=я добры< ті и ска>бьі свои uбогиұ роздаӥ1456, а саұ uбо€тва хрcтового розмиловавши, свэтъ 
и его ма>носҬи Ҷпµстиӥ. по таҲ велики< поста< и трuда< ст7ы8 агапиҴ тя•ко захораӥ и uже кµ сме>ти 
се прбли3жаӥ. Ҷ чоұ довэдавшися 3 ны8 докто> Ҷрмяни= пришоӥ на вежа< ст7го, и розмовляӥ з ниұ 
Ҷ способэ кҶ зеӥю, коториұ бьі якая хороба лэчона бы< мэла. А ст7ы8 агапиҴ такъ емµ его 

 

1455 Закреслено в оригіналі. 
1456 Див. Коментар 148. 
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замьтрівьі мовяӥ: тыұ се зеӥемъ ка•дая хороба uлэчаеҴ которое гдcь бг7ъ навыcши8 Ҷны8 лэка> 
подаҵ и uкажеҴ. Слэяӥсz хитри8 и никчеұны8 Ҷ>мяни=, розuмэючи3 его быҴ простакоұ, А мовиӥ до 
свои<: ничого то8 зако=никъ в лэка>ствэ не разuмэеҴ. взявши его потоұ за рuкµ, щuпаӥ пuлковъ 
з котори< т ст7омµ поведаӥ: третего, мовиҴ, дня за певне3 яко Бг7ъ в небо, uмрешъ: е єcли я3 
хиблю, тедьі те• зара€ свэтъ то8 Ҷпµщu, а зако=никоұ такиұ якиұ єси ты зостанu. А ст7ы8 
агапиҴ мµ• в законэ досконалы8, а даро+ Бж7и< полны8, такъ емµ tповедаӥ: Заложися со мною 
схотя8 видиi ледво дьішu и рuшиҴ ся не могµ, же не три дни, але три мцcи перетриваю. Бо 
маю вэдомоҵ t збавителя моего, в котори8 чаc и годинu при8 

\Арк. 282\ 

де ми на вэчны8 поко8 з того падолµ1 сплачu вы8ти. в тоұ до таҲ uже з хорэлого ст7го 
агапита, Ҷдного чл7вка з киева3 хоробu великµю те>пячого приведено. Ҷ дивны8 в8 ст7ы< твои< 
гдcи, встаӥ ст7ы8 агапиҴ з таҲ тя•кои3 немочи3, яко бы4 не ходи8: и всявши3 зеӥе, которого саұ быӥ 
звыклъ пожива< мэсто роскошны< того свэта потра+ даӥ Ҷномµ зболэломµ а o= зара€ Ҷздоровеӥ. 
uказаӥ тое зеӥе1457 и Ҷномµ Ҷ>мянинови, котори8 пригледаючися3 мнимаӥ зеӥе бы< зэаки< сь да 
мни< каре+ а не тµтошнее. з чого великиұ доктороұ в наuчэ лэка>со8 се Ҷказаӥ. А таҲ коли uже 
чаc быӥ способны8 дозажива=я3 пока>мо+, рече ст7ы8 агапиҴ до Ҷного Ҷ>мянина3. Сн7µ прошµ є• тое 
зеӥе со мною, а не мэ8 за злежu Ҭо беж на потраы коштовные не прошu, бо есми еҵ яко ви3диө 
uбоги8, и не маю тебе чиұ иныұ чесҬвовати. а Ҷ>мяни= tповедаеҴ: єсти я4 сегодня3 не могµ tче; 
бо в тоұ мcцu чоты4ри дни посҴµ маеұ1458. єc тьі вэри3 докторе: tповедаеҴ: жеұ єҵ вэри3 Ҷ>мя=скои3: а 
якъ же єc мовиҴ смѣӥ тµҴ до мене во8ти, и щuпаҴ пµӥсовъ рuки моеи3; бuдuчи3 tтятыұ t це>кви 
Бж7ои3. И таҲ Ҷ>мяни= завсҬьіжоны8 прозгнэваны8 tшолъ. пото зходилъ трети8 мцcъ, з8истилися 
слова ст7го а3гапҴиӢ: бо трохu захоравши3, попростившися з8 браҴею tшоӥ з того свэта и3 тэла, 
до Ҷны< по 

\Арк. 282 зв.\ 

жаданы< радосте8: на которие постами3, волосеницею, мл7твами, плечеұ, и встатими3 Бг7µ милыми 
цнотами заробляӥ, яко вэрны8 слµга3, и вои= хрcто+. послышавши Ҷ>мяни= Ҷны8 же uжес перенеслъ 
з того свэта на дрuги8, Ҷны8 ст7ы8 мµ• алэ ка• чµдовны8 агапиҴ, пришоӥ до монастыра3 пече>ского 
и реклъ: вижu мо8 блµd и во мнэ и вэре мое8, Ҷ тоя3 кидаю а хочµ быҴ зако=ниикоұ и слµгою 
Бж7иұ Правдивыұ в8 вэре ст7о8 кгреӨо8, яко• се заложиӥ и Ҷбцаӥ сҴ: агапитови, котори8 ми ся uже и 
по сме>ти свое8 показаӥ мовечи: Ҷбецаӥ ся єси3 встµпи< до законµ, коли єc ся зо мноою закла3даӥ 

 

1457 Див. Коментар 150. 
1458 Див. Коментар 151. 
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Ҷ мо8 живоҴ. чого коли не збістиө, з тэломъ и дuшю згинешъ. взявши теды габиҴ зако=ничи8, 
и живоҴ стислы8 в монастьірu пече>ском88 жиӥ статечне3 до сме>ти в велико8 Ҷ спасены< u чи=ка< 
працьі. З чого Бг7у чеҵ слава и покло=. 

Патерик Йосифа Тризни1459 
\Арк. 221\ 

Житие преподоӣнаго и4 бл7женнаго tца нашеg Агапита бе€мэ€днаго 
врача21460 

же бга7 просвеще1ниеұ в себҗ стяжа1выи веc обожааұ бываеҴ Бг7у в немъ пребывающу, сего ради 
таковыи а4ки зарz сътотящуся, мнозеұ к нему, притещи Ӆ3строя1енъ, да причастиники 
свэта1 о4ного спdоbбяҴся быти меню же преподоӣны< tц7ь нш7и<. а=тония1 и3 fеодосия1461, и3же 
тако жестокиұ и бг7оу4годныұ житеұ светяхуc, я4ко всѣ<; t Киевэ o3братити а4 а4ки на 
пи>шество дх7о+ное тщателнэи ниұ притѣ1кати, и4 я>му хр7тву у леҴкому вьсю2 свою2 поdлагати, 

плоть µе€ѣвше, и всz тлэннаz мира сего2 а4ки ка1лъ вменя1ху гд7а є4ди1наго то1чию люби1маго 
хрcта приобра1щуть2, и3 дш7у свою стzжавше о4боже1ни пребу1дуть. и1же и се8 бл7женныи а4гапитъ, 
житиа1 и3мыи в киеве1462. Слыша и вэдz бг7оносны< оҴцъ житие воспоҶC ревностнэ желая с 
ними жити. µнdиӤ в пещеру и4 же и послѣdстьвяше житию и< ангелскомµ, паче же самовидецъ бэ 
исп>авлениеұ препоdбнаго а1нтония, я4ко же бо о= великі покрывая свою святость, боӥныя и4сцеляше 
t своея яди. мняc тѣұ врачевное зелие подавая, и4 тако здрави бывахµ мл7твою є3го тако иc 
се8 бл7женыи4 а4гапитъ ревнµя св7тму томµ ста>цу помагаше боӥнымъ. 

\Арк. 221 зв.\ 

и4 є4гда кто t братии4 ра€боляшеc. и4 тако o3стави кэлию свою прихо•даше к болящему брату, и4 
служаше емµ, и4 не бэ бо ничто же крадомаg в кэлии4 є3го1463, подымая же и3 полагая1 є3го, и4 
на свою руку и€нося, и4 подавая1 емu t своея я3ди я4же варяше зелие, и1 тако здравъ бываше 
болныи мл7твою є4го, а4ще ли продолжашася недугъ є4го, сице бг7у бл7го+олящу, да вэру и3 
мл7итву раба своего Ӆ3множиҴ. Сеи• бл7женныи агапиҴ пребываше неотступно бг7а моля за1 нь 
непрестанно, дондеже Гдcь здравие подасть боля1щемµ мл7твъ ради є3го и сего2 ра1ди про€ва= бысть 
лече1ць, сему бо дарова гдcь да> исцэлениz. и4 слышано бысть o4 неұ во грdаӤ, я4ко нэкто в мнcтри 
лечець, мнози болящии прихо•дахµ к немµ и д€рави бывахµ. бысть же вb время сего бл7женаго. 

 

1459  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
1460 Див. Коментар 142. 
1461 Див. Коментар 144. 
1462 Див. Коментар 143. 
1463 Див. Коментар 145. 
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чл7вкъ а>мени= родоұ и вэрою, хитръ же бэ врачеванию, я4ко таковъ не бэ пре•де єго, и4же толико 
вэдэ болящаго, по€наваше и4 повэдаше єму смерть, нарек8 єму день и3 чаc, никако• н€меняшеc 
слово є4го, и4 сего уже никако же врачӅеҴ. t си< єди= боӥныи, принесе= бысть в печерскиz манастырь, 
и4же пе>выи бысть у кн7ѕа всеволdоӢ1464, его• а>мени= в нечаяние3 ввdеӤ прорекъ є4му по осми< дне< смерть. 
Бл7женныи же агапитъ давъ томu ѕелие, є3же самъ ядяше и д€равъ сотвори его, и4 промчеся 
о4 немъ  

\Арк. 222\ 

слава по все8 земли то8. а>мени= же у4z€ве= бысть завистною стрелою и4 нача Ӆ3коряти бл7женнаго, и4 
нэкого ос•удена на смерть. поcла в мнcтырь, повелэ дати тому сме>тнаго зелия. да преd нимъ 
вкуси+ паd у4мреть. Бл7женныи же видэвъ сего у4мирающа, дастъ є4му мнтcрсцкие яди, и д€рава 
створи его мл7твою своею, и4 t смерти и€бави повиннаго сме>ти1465. и4 tтоле воорuжае3та на нь 
иновэрныи3 то8 а>менинъ, и научи на ст7аго а3гапита є4диновэрники своя, дати єму и4спи1ти 
смертоноснаго ѕе1лія хотя е4го у4морити симь зелиемъ. Бл7женныи• пияше бес пакости, ничто 
же ѕла пострада+ въ1466, вэсть бо Гдcь бл7гочестивыя t сме>ти и€ба+лҴzѶ, и4же рече а4ще что сме>тно 
испіюҴ, ничто же и< вредиҴ на недӅ•ныа рукы во€ложаҴ, и д€рави будуть1467. в тыя же дни ра€болcэӭ 
кнзь владиме> всеволоди? монома<, и прилежа1ше єұ армени= врачуа є4го. и1 ничто же успэ, но паче 
недуg бываше бо1лиі, и4 у4же при концэ бы+, посылаеҴ моӥбу ко и4o4а4нну и4гумену печерскому, да 
понудиҴ агапита приитѶ до него, бэ бо тогда княжа2 в че>нигове, игуме= же при€вавъ а3гапита, 
велиҴ єму4 ити в че>ниго+ и4 tвеща+ бл7женныі, аще ко кн7зю иду то и ко всѣұ иду, не буди мнэ 
славы ради чл7вчскыz преd 

\Арк. 222 зв.\ 

мн7трьская и3зыити врата, и4 преступникомъ бҴыѶ o4бэта своего, є4же o3бэща<ся преd бг7оұ, быти 
в мнcтри, и до послэдняго и€дыханиz, а4ще иӥ и€гониши мя і и4ду во ину страну, потоұ во€вращуc, 
до=деже вещь си2 ми1неть, не бэ бо николи1 же и€ходи< и€ мнтcря. видэв же посланньі t кн7за я4ко 
не хощеҴ ити. молиҴ мниха да поне зеліе дасть1468 t своея яди, да дасть болящұеӧ, и4 є4гда же 
князь вкуси зелиz, и ту а4бие здравъ бысть, прииде же владиме> в кие+, и внdиӤ в печерскиі 
мнcтръ хотя почтити мниха и4 видэти кто єсть даровавыи томµ зелие и д€равие з бг7омъ, 
не бэ бо его николи же видэлъ мня сего имэніемъ подарити. а4гапитъ же не хотя славимъ 

 

1464 Див. Коментар 146. 
1465 Див. Коментар 147. 
1466 Закреслено в оригіналі. 
1467 Мр 16:18. 
1468 Дописано на берегах: «Принµ1жде= бы1ти ігµменомъ да1сть є3мµ2 ѕе2ліе». 
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быти. СҶҲы>сz. Кн7ѕь же принесе=ноє єму ѕлато дасть игумену. потоұ же поcла влади1ме> ко 
блаженному а4гапиту, єдиного t боля> свои< со многими дары, єго же посланныи болzри= оӣрэте 
в келиі, и принеc положи преd ниұ принесе=ныz дары. и tвэща, o5 чадо, николи•, и4 ни t кого• что 
вѕя< нынэ ли погублю мзду свою ѕлата ради єго же не рҴебую ни t кого же. и tвэща 
боляринъ tче, вэсть пославыи3 мя яко не требуеши сего но мене ради Ӆ4тэши2 сн7а своего, єму 
же о бз7э дароваӥ єси ѕdравие, се приіми и дай же нищимъ. И4 отвэща2 

\Арк. 223\ 

старецъ с радостию, сіе проиіму тебе ради, zко требе ми суть, рцэ же посла+шему тz, все єже 
и4мэлъ еси чюже бz1ху. тебэ же tходящу не могущу взя1ти ничто же с собою нынэ же ра€да8 
все требуюшиұ, єже и4маши, яко сего ради и€бавиҴ тя гдcь t сме>ти. а€ бо ничто же ти бы< у4спэлъ, 
и4 не мози ocлушатиc мене, да не то•де поcтраждеши. и4 вземъ а4гапитъ принесе=ное злато, и€несъ 
внэ в ке1лиі пове>зе. самъ же скрыся. і и€шеd боляринъ видэвъ пове>жено принесеное злато и дары, 
и з+емъ все дастъ и4гумену и4оану, и4 сказа все2 кн7ѕю, єже o3 ста>це, и4 разумэша вси zко раӣ 
бж7іи есть. кн7ѕь же не смэ преслушатися ста>ца, и с+е имэние своє2 и€да1стъ нищиұ по словеси 
блаже=ного1469. по си< же ра€болэся сій1470 че>норизецъ агапитъ. и4 приіде к нұеӧ преd реченныи а>мени= 
посэтити єго. и нача стязатися с нимъ, o3 враче+не хиҴрости гл7я и1 кімъ зелиеұ, целиҴся кҲиӢі 
недӅg. и4 tвэща блаже=ныи, иұ же гдcь подаcтъ здравие1. и4 раѕумэвъ же а>мени= tнуd невэжу его 
суща, и гл7а к своиұ недоумэети сіи ни?тоже, и4 еұ єго за руку рече яко во рҴетіи дн7ь сіи Ӆ3мретъ, 
се же иcтинна єcть и4 не и€мэниҴця слово моє2 аще ли не будеҴ яко, и4 а€ буду мни<. Блаже=ныи же 
съ яроcтию гл7а тұоӧ, сицева ли суҴ твоего2 враче 

\Арк. 223 зв.\ 

вания оӣрази, сме>ть ми повэдая, а4 помощи ми не можеші ши1471 а4ще єси худогь, то дай же 
животъ а4ще сиұ не владэеши1472 аще ли симъ не владэеши, то почто мz Ӆ3каряеши o4суждая 
во утриі день uмрети мя. мнэ же и€вестилъ є4стъ гдcь въ г7 мcць умрети гл7атъ же є3му 
а>менинъ, яко се уже раѕумэлсz єси, то Ӆ3же никако же пре8деши, третияго дн7е. бэ бо и€болэлъ 
велми, яко не мощи єұ ни двиgнути же собою. И4 тоgда принесоша нэкоего болна t киева. 
Востав же а4гапиҴ zко не болэвъ, взя зелие є4же саұ zдяше, показа лечцu гл7z се є4стъ 
зелие1473 раѕумэй и4 виждь виде+ же лечець гл7а мниху нэсть се t наши< зелиі, но мню яко се 
t алеxа=ндриі приносятъ. посмэzвжеся блаженныи невэжеству єго, дасть зелие болящұеӧ, и4 

 

1469 Див. Коментар 148. 
1470 Написано над рядком іншим чорнилом. 
1471 Закреслено в оригіналі. 
1472 Закреслено в оригіналі. 
1473 Див. Коментар 150. 
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того ѕdрава сотвори. гл7а же ко ле?цу, чадо яже не жалу8, понеже убози єcмы, и4 не имаұ чимъ 
напитати тя,. а>мени= же рече к нұеӧ нынэ tче, д7 дни, постимся ми сего мcца1474. воӦроси же єго 
бл7же=ныи кто єси ты и4 коея вэры єси лэчецъ же рече к нұеӧ не слышаӥ ли єси мене яко а>мени= 
єсмь. Блаженныи же рече к нұеӧ, то како смэлъ єси2 внити и4 oскве>нити келию мою, и4 де>жати 
за грэшную мою руку. И4ѕыди t мене и4новэрче и нечести1ва, oсрамле= же бывъ а>мени= и tиде. 
Блаженый же агапитъ пребы+ г7  

\Арк. 224\ 

мцcа, мало поболѣ+ ко Гдcу tиде, по сме>ти же є4го прииде а>менинъ в мнcтрь, и гл7а игумену 
и4 tселе уже и а€ буду чернориѕець и4 oставляю а>менскuю вэру, и4сти=но вэрую въ гдcа исcа Хрcта, 
я4ви бо миc бл7женныи4 агапитъ гл7я, обэщася єси вспріяти мнишескиі oбразъ, и4 аще соӥжеши, 
со животоұ и€ дш7ею погибнеши. и4 тако вэрvю, но аще бы небы Бг7ъ1475 сей блаже=ныи хотэлъ 
на нұого время здэ не бы Бг7ъ преставилъ єго t сего а4ще же и4 прияҴ єго Гдcь, но вэчныи 
живоҴ дарова ему, и4 мню яко своею волею tиде t насъ, небеснаго црcтви желаz, могиі и єще 
жити с нами, zко и а€ раѕумэхъ г7 дн7и. не бэ преити е4му, и4 сего ради приложи себэ г7 мц7ъ 
и4 аще бы реҲлъ г7 мц7ъ но и три лэта бы пребылъ. но а4ще и Ӆұре сиі, но вселисz1476 но вселиc во 
Ҷ4бители3 пребыва въ вэчнэи животъ и4 тамо жи+ есть. Таже и сей а>мени= пострижеся в 
пече>скомъ мнcтри, и ту живоҴ свои ско=ча вдо1477 въ доӣрэ иcповэданиі1478. Та же4 армени=1479 
ковая и боӥшая си< содэяшаc t ты< ст7ы< чернориѕеӨ, и< же воспомянӅ+, доӣродэтелноє житие, 
ди+люc како премоӥчана быша великаz и пресла+ная1480 ст7ы tц7ь наши< а=тония и4 fеоdсbиа, то аще 
толико светило у4гасе нашиұ небрежениеұ, то ка 

\Арк. 224 зв.\ 

ко t него лучи восияюҴ, сихъ мню препdоbбны< tц7ь и братии нш7и<, но якоже рече Гдcь, никыi• 
пророҲ приzтенъ єсть во oтечествиі своемъ1481. а4ще бы< ти написаӥ чтcныи а>химандрите аки1482 
гдcне а4киндине, прежде на€наменахъ ст7ых и4 преподоӣны< tц7ъ o4выхъ чюдоҴворения, и4нэхъ же 
иcправлениz, други< же крэпкоє во€дрьжание, овы< же послӅөное, други< проѕо>ливство і сиі вси 
послушествовани вэрою, знамениі и чюдесы, t твоего че>нори€ца, а3 t моего гдcна єпcкпа Симона. 

 

1474 Див. Коментар 151. 
1475 Закреслено в оригіналі. 
1476 Закреслено в оригіналі. 
1477 Закреслено в оригіналі. 
1478 Див. Коментар 154. 
1479 Закреслено в оригіналі. 
1480 В оригіналі закреслено і переправлено на берегах: «іспра+леніz». 
1481 Мт 13:57. 
1482 Закреслено в оригіналі. 
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Дрuгимъ убо неприяҴна мняҴсz быти гл7емая, величества ради дэлъ, вина же єcть невэрованію, 
мене грэшнаго сущаго свэдzтъ полика>па, но а4ще повелитъ твое преподоӣство написа1ти и< же 
ми Ӆ4мъ постигнетъ и4 память принесеҴ. аще ти непоҴреӣно будеҴ да поне сущиұ по наc по1лзы ради 
ocтавимъ. якожъ блаженныи несте> в лэтопиcсце написа2 o бл7женыхъ tц7эхъ, o дамияне 
и4еремиі и4 маҴfеи і и3саакіи. в житиі же ст7аго а=тониz вся жития и< вписана суть, а4ще и4 
вкратце рече=на1483. но паче преже реченныі че>норизцэ, zсно реку не в тайнэ zко• и прежде. а4ще 
бо а€ премолчу, t мене2 до ко=ца ѕаӣвена будутъ, і к тұоӧ не помянӅҴсz имена и4хъ я4ко же было 
и4 до сего дн7и. Се же рече въ еi7 лэто твоего и4гуменства, еже не бcыҴ помя 

\Арк. 225\ 

новения за р7 и x7. лѣҴ нн7э же твоея рdаѶ люӣве у1таенна слышано быша1484. 

Память любящиұ Бг7а прcно чтома и4 хвалима, я4ко тому уго•дьше и4 t него венчаc. мнэ же 
таковыми краситиc величе1 є4сть, и4 сиұ мню покрҴыѶ студа мое4го дэла, є4же токмо воспомяну 
слыша=ная, и творю, и3 мню яко t мене и3зыскану бҴыѶ, чdюbтворения тѣ< . Я4ко же бо рече Гдcью 
радость бываеҴ на нб7еси o є3диноұ1485 кающеұсz, то коӥма паче o4 толице< Праведницѣ< ангелоұ 
веселитися, яко тѣ< жҴиѶе на ѕемлэ, пожи+ша и4 тѣ< славы достоиҴ тѣұ наслѣdникоұ бҴыѶ, а3ще бо 
здэ1486 о плоти не радэша, но яко бе€плотни земна1я прео4бидэша, и1 вся житейская а4ки 
Ӆ3ме1ты вмэни1ша, да единоg Хрcта приоӣрящӅc, того бо единаго во€любиша, и люӣве є4го привезошаc, 
и4 тоұ всю волю свою предаша да t него1 o4боже1ние прии1мӅҴ, и4 той дарова и4мъ на земли противу 
трудоұ ихъ чудотво>ныz дары во€ме€дие і в будущемъ же неи€реченно о славою прославиҴ. Бе€ ст7аго 
бо дх7а, ничто же чл7вку дастсz на ѕеұли а3ще не будеҴ дано є3му свыше. тѣұ же и3 а€ грэшныі 
полика>пъ твое воли работая державныи4 а3киндине, и3 спишу мало нэчто o4 бл7женнеұ преподоӣнеұ 
tцэ нш7еұ григории чюдоҴво>це1487. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.1488 
\Арк. 168\ 

Агапи3тъ Вра1чъ зе1ліемъ снѣ1дным8 и3сцэлzше: 
И3сцэле1нъ Хрcто1мъ, и4же Цвѣ1тъ и3 бра1шно на1ше. 

 

1483 Див. Коментар 155. 
1484 Див. Коментар 156. 
1485 На берегах дописано: «грэшнице». 
1486 Написано над рядком. 
1487 Щодо фрагмента «Мнћ же таковыми краситися величіе есть» до «и преподобнћм отци нашем Григоріи Чюдотворци» 

див. Коментар 157. 
1488 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
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Житіе прпdб: tца на3шеg А4гапита вра1ча безме1зднагҶ1489,1490 
И3же и3сцэлz1ше Мл7твою неду1жных8, подаz2 тѣ1мъ зе1ліе t свое1гҶ Бра1шна: и3 А4рме1нина 

вра1ча сп7се. 

\Арк. 168 зв.\ 

гда2 прославле= быҵ ПрпdбныѶ tц7ъ нш7ъ А4нтҶ1ній Пече1рскій и3сцэле1ніz дарова1ніемъ, прi1йде 
къ не1му t Кi1ева в8 Пеще1ру, Бл7же1нный се1й А4гапи1тъ 1491 ,1492 , жела1z дш7евнагҶ 
и3сцэле1ніz чрезъ Пострыже1ніе въ ст7ы1й И4ноческій Чи1нъ: є4же и3 получи2 1493 . И3 
послэдова1ше вседу1шнэ равнҶа4гг7лному жи1тію ПрпdбнагҶ А4нтҶ1ніz1494. Е4го1же и3 
справле1ніzмъ самови1децъ бысть: ка1кҶ вели1кій то1й му1жъ сам8 служа1ше болz1щиұ, и3 

мл7твою свое1ю тѣ1х8 и3сцэлz1ше; Һба1че покрыва1z дарова1ніе мл7твэ свое1й да1нное, зе1ліе тѣ1м8 t 
бра1шна свое1гҶ, а3ки бы то врачевное было2, подаz1ше. Сi1е u4бҶ видѣ1въ бл7женныѶ А4гапиҴ, 
мнҶ1гими лѣ1ты тружда1шесz, ревну1z въ по1двизэхъ ст7о1му ста1рцу. И3бо є3гда2 разболz1шесz 
кто t бра1тіи1495, Һставлz1ше бл7же1ный ке1лію свою2, [не бэ бо ничто1же крадо1маg в не1й1496,] и3 
прихожда1ше къ болz1щему бра1ту, и3 служа1ше є3мӅ2, воздвиза1z, полага1z, и3 на свою2 руку 
и3зносz2: Бг7а же непреста=но мл7z2 Һ спcніи болz1щагҶ, а4ще и3 продолжа1шесz и4ногда бо1лэзн8 
комӅ2: си1це Бг7у бл7говолzщу, да вѣ1ру и3 мл7тву раба2 свое1го А4гапи1та Ӆ3мнҶ1жиҴ. И3 та1кҶ 
послэду1z по1двигоұ сій же блаженый Агапитъ пребываше неотстuпно, ПрпdбнагҶ А4нтҶ1ніz, 
сподобисz бл7же1нный се1й А4гапи1т8, прича1стникъ бы1ти  

\Арк. 169\ 

тоz1жде с ни1мъ и3 блгdти: И3сцэлz1ше бо мл7твою свое1ю всэх8 болz1щи<, и4м8же та1кожdе подаz1ше 
ѕе1ліе, є3же бра1шна ра1ди свое1гҶ варz1ше1497. Того2 ради и3 врaчъ прозва= быст \. Њ нeмъ же 
слhшано бhст8 въ грaдэ: и3 мнHзи болzщіи прохож•ахu къ нeмu, и3 здрaвы tхождaхu. 

Бhсть же в то врeмz въ грaдэ Кjевэ1498, врaчъ нёкто, р0домъ и3 вёрою Армeнинъ, хи1тръ 
ѕёло въ врачевaніи, якw прежdе тогw2 небhти таков0мu. и4бо т0кмw возрёвъ наболsщаго 

 

1489 На берегах: мцcа Ію= а7 днz. 
1490 Див. Коментар 142. 
1491 На берегах: ст7ыѶ АгӢпиҴ къ прпd АнтҶ1нію t кi1ева прійде. 
1492 Див. Коментар 144. 
1493 Див. Коментар 143. 
1494 На берегах: Ре+нова1ше сҴ а3нтонію. 
1495 На берегах: слӅжа1ше болz1щиұ. 
1496 Див. Коментар 145. 
1497 На берегах: пріzҴ даръ i3сцэлzти бо1лны< ѕе1ліем8 снѣ1днымъ. 
1498 На берегах: Џ Арменjнэ врачи2. 

Е 
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къ см \рти, ѓбіе познавaше, и3 повэдaше є3мu2 дн \ь же и3 чаc см\рти, и никогдaже и3змэнsшесz 
сл0во є3гw2: тёмъ же таковaгw никакоже ўже врачевaти хотsше. T си1цевыхъ болsщи< 
принесeнъ бhсть є3ди1нъ въ Печeрскій Монасты>, и4же бhсть пeрвый ў Кн7зz Всев0лода1499 
болsри=: є3г0же Ѓрмeнинъ въ нечаsніе воведе2, прорeкъ є3мu2 по њсми2 днeхъ см \рть. Бlженный 
же Ѓгапит сотвори1въ мл \твu њ нeмъ1500, даде2 є3мu2 въ снёд8 ѕeліz, є4же сaмъ kдsше, и3 
здрaва є3гw2 сотвори2: и3 ѓбіе промъчeсz њ нeмъ слaва, по всей земли2 Рwссjйской. Ѓрмeннин8 же 
зaвисти стрэл0ю ўzзвлeнъ, начaтъ ўкарsти бл \жeннагw: И$ посла2 въ Печeрскій Монастhръ 
нёкоегw на см\рть њсuждeннагw, є3мyже см\ртнаго ѕeліz дaти повелэ, да вкuси1в8 преd Ѓгапитоұ 
u3мреҴ. 

\Арк. 169 зв.\ 

Бл \женный же ви1дэвъ сегw2 ўмирaюща1501, дaсть є3мu2 тог0жде зeліz є4же самъ ядsше, творz2 
Мlтвu њ нeмъ: и3 тaкw и3збaви t см \рти, пови1ннагw смeрти1502 . И# tт0лэ нaйпаче 
въњрuжи1сz на бл\же=нагw и3новёрныи т0й Ѓрмeнинъ. И$ наuсти2 є3диновёрники своz2, да 
подадuт сам0мu Ѓгапи1тu см \ртное зeліе и3спи1ти: Бlжeнный же и3спи1въ безврeда пребhсть. 
Вёст8 бо Гь7 бл\гочести1выz t нaпастѶ и3збавлsти1503, и4же рече2: Ѓще и3 что смр\тно и3спjютъ, 
невреди1т_ и4хъ1504. 

Посeмъ ра€болёсz в_ Чернёговэ Кнz€ Владhме> Всевол0дичъ Монома< 1505 , є3гHже съ 
прилежaніем_ врачевaше Ѓрмeнинъ: њбaче ничт0же ўспҗ, но пaче нeдuгъ бывaше б0лій. Тём_ 
же Кнzзь u3же2 при кончинэ сый, посла2 къ И$гyменu Печeрскомu u3же тогда2 сyщu Їwаннu, 
молz2 да послeтъ к_ нeмu в_ Чернеёговъ Бlжeннагw Ѓгапи1та, врачевaніz рaди. И$гyмен_ же 
тогw2 призвaвъ, и3звэсти2 є3мu2 мл\еніе Кнsзz: Но Бlжeнный Ѓгапитъ1506, [и4же ник0лиже 
видён_ бысть и3сходи1ти внэ вратъ, и3 врачевaти кр0мэ Монастыра2], съ смирeніемъ tвэща2: 
Ѓще къ Кнsзю в_ сицeвэмъ дёлэ и3дu2, то и3 къ всёмъ и3дu2. молю1 тz t§е да не бyдеҴ ми 
преd Монастhрскаz и3зыйти2 врaта, слaвы  

 

1499 Див. Коментар 146. 
1500 На берегах: И#сцэли2 ст: tчаz=наg t а>менiна врача. 
1501 На берегах: И#сцэлi2 на напое=наg ѕeліемъ смертнымъ. 
1502 Див. Коментар 147. 
1503 На берегах: А& Пет: В &(1Пт 5:7). 

1504 На берегах: Ма>: ЅI\ (Мр 16: 17-18). 

1505 На берегах: кн€: влаdмi> монома< боlны} присла по ст\го. 
1506 На берегах: Ст\hй не хотz2 славы не јде2 и3сцэлzти зӢ монасты>. 
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\Арк. 170\ 

рaди чл \вческіz, tнеsже њбэщaхсz преd БGом_, до послёднzгw моeгw и3здыхaніz бэжaти: 
ѓще и3зв0лиши въ и4нu пaче стрaнu и3дu2, и3 пот0мъ возвращyсz сёмо, є3гда2 нyжда сіz минeтъ. 
Разuмёв_ же послaнный Кн7зем_, ћко невозм0жетъ самaгw Бlжeннагw Ѓгапита къ своeмu 
ГDи1нu призвaти, нача2 моли1ти да поне2 зeліz на и3сцэлeніе подаҵ. Принuжdен_ ќбw И#гyменоұ 
Бlжeнный1507, даде2 послaнномu ѕeліz t св0его брaшна: є3г0же принесeна сyща є3гда2 Кнz€ вкuси2, 
ѓбіе здравъ бысть мл\твъ рaди Бlжeннагw. 

Тогда2 Кнzзь Владhмиръ Монома<, прійде самъ в_ Печeрскій Монастhръ, хотz2 ви1дэти 
кто є3стъ? и4м_же БGъ здaвіе є3мu2 дарова2: ник0ли бw бэ ви1дэлъ Бlжeннагw, є3гHже и3 почти1ти 
дaром_ и3мёніz желaше. Но Ѓгапит_ нехотz2 на земли2 слави1мъ бhти1508, съкрhсz: тём_же 
Кнzзь принесе=ное томu2 злaто, в_даҵ И$гyменu. Њбаче нопомнHзэ, посла2 пaки т0йже 
Владhмиръ є3динагw t борz> свои<, съ мнHгими дaры, къ Бlжeнномu Ѓгапитu: є3гHже 
послaнный в_ кeліи њбрётъ, положи2 преd ни1мъ є4же принесе2. Бlжeнныи же рече2 є3мu21509: њ чaдо, 
ѓзъ ник0лиже t кого2 чтw взsхъ, понeже ник0лиже и3сцэли1хъ си1лою моeю, 

\Арк. 170 зв.\ 

но Хв7ою: нетребyю ќбw и3 нн \э сегw2. Tвэща2 Болsринъ, вёсть t§е послaвый мz, ћкw 
нетребyеши ничт0же: но мл \ю1тисz, ўтэшeніа рaди сhна св0егw, є3мyже БGъ тоб0ю здрaвіе 
дарова2, прійми2 сjе и3 дажd [ѓще ўг0дно єҵ] ни1щимъ. Гlа ќбw є3мu2 старецъ: понeже тaко 
вэщaеши, съ рaдостію пріймu2. Рци2 же послaвшемu тz, ћкw и3 пр0чаz є3ли1ка и4маҴ, чyжdа 
сyть, t них_же ничт0же взsти возм0жеҴ съ соб0ю, t жи1тіz tходz2: тём_же да раздаҵ љ 
ни1щимъ. и4бw ГDь самъ и4же њбрэтaетсz в_ тёхъ, и3збaвилъ є3гw2 є3стъ t см \рти: ѓз_ же 
ничт0же быхъ ўспёлъ. и3 молю2 да непреслuшaет_ мz њ т0м_, да нечто2 г0рэе пострaжdет_. Сjz 
рекъ взzтъ Бlжeнный Ѓгапи1тъ1510 принесeнное злaто, ѓки сокровeніz рaди: и3 и3знeсъ внэ 
кeліz поверже2, сaмъже бэжaвъ сокрhсz. Борsрин_ же помaлэ и3зhйде, и3 се ви1дэ повержeнныz 
преd враты всz дaры: и3 се видэ повержeнныz преd враты всz дaры: вземъ ќбw в_даде2 И$гyменu 
Їwaннu. Тaже во€врати1всz къ Кн7зю, повэда2 є3мu2 њ Бlжeннэм_ всz ћже ви1дэ и3 слhша: и3 
разuмёша вси ћко и4сти=ныѶ Рабъ Б9iй є3стъ, t тогw2 є3ди1нагw м_зды2 требyzй, ґ не t 

 

1507 На берегах: и3сцэли2 кнsѕz ѕeлiiм послaнным. 
1508 На берегах: T слaвы кн\жіа съкрhсz. 
1509 На берегах: м€ды нiк0лиже възимaше. 
1510 На берегах: Злато пресла+ное t кн\ѕz поверже2. 
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чл \вёкъ. Кн7зь же недерзaz преслuшaти ст\агw, начaтъ нещaдно раздаzти и3мёніе свое2 
ни1щимъ1511. 

\Арк. 171\ 

По мнHзэх_ же трyдэхъ, и3 п0двизѣ< БGоu3г0дныхъ1512, разбоёсz самъ без_мeздный сей 
врачъ, Бlжeнный стaрецъ Ѓгапит_. є4же ўвёда+ преждеречeнныѶ џнъ врачъ Ґрмeнин_, прійде к_ 
немu посэщeніz рaди: и3 начaт_ стzзaтисz снимъ њ врачeвнэй хи1трости, вопрашaz є3гw2: 
кацём_ ѕeліем_ врачyетсz так0выѶ нeдuгъ ? Tвэща2 Бlженный: и4мже ГDь сам_ ѓки врачъ дш \и 
и3 тёла, здрaвіе подaсть. Разuмёв_ же Ѓрмeнинъ tню1дь невёждu є3гw2 бhти въ врачевaніи, 
гл \а къ свои1м_: неu3мёет_ сей ничт0же t нaшеz хи1трости. Тaже взеұ є3гw2 за рyкu рече21513: 
и4стиннu гл \ю2, ћко въ трeтій дн \ь ўмрёти и4матъ. Ѓще ли и3змёнитсz сл0во мое2, тогда2 ѓзъ 
и3зменю2 жи1тіе мое2, и3 бyдu сам_ так0вый же мнихъ. БlжeнныѶ же съ ћростію рече2: таковъ ли 
є3сть твоeгw врачевaніz џбразъ ? Њ см\рти пaче, нeжели њ п0мощи твоeй скaзuеши. Ѓще є3си2 
хuд0г_, дажd ми жив0тъ: ѓще ли сим_ невладёеши, чт0мz ўкарsеши ? Њсuждaz въ трeтій 
дн \ь ўмрёти: мнё бw и3звэсти1лъ є3ст_ ГDь, ћкw по трeтемъ Мцcю и4мамъ tи3ти2 к_ нeмu1514. 
Гlа є3мu пaки Армeнинъ: се uже2 весъ и3змэни1лсz є3си2, ћкw тацёмъ ник0лиже жи1ти вsщше 
третіагw дне бё бw и3знем0глъ ѕёлw, 

\Арк. 171 зв.\ 

ћкw немощи2 є3мu2 ни1же двигнyтисz њ себҗ. Междu си1мъ, принесHша къ Бlжeнномu 
Ѓгaпитu тоӥмӢ сам0мu болsщемu, и4наg нёкоегw болна t Кjева1515, и3сцэлeніz рaди. БlжeнныѶ 
же пречyдною Б9iею п0мощію воста2 ѓбіе, ѓки неболҗ: и3 вземъ њбhчное свое2 ѕeліе, є4же и3мэsше 
въ снёдь, показа2 Ѓрмeнинu, гл \z2: се є3стъ ѕeліе1516 врачевaніz моeгw, виждъ и3 разuмёй: 
w4нъ же ви1дэвъ, гл \а2 ст\омu: нэсть се t нaшихъ ѕeлій, но мню t Ѓлеxaндріz быти. 
Посмэsвжесz Бlжeнный невёжествu є3гw2, дасть болsщемu в_кuси1ти ѕeліz тогw2, и3 
помоли1всz ѓбіе здрaва є3гw2 сотвори2. Тaже глагола2 къ Ѓрмeнинu: чaдw молю1 тz ћждъ тw 
ѕеліе съ мн0ю, ѓще ќг0днw ти є3стъ, понeже не и4мамъ чим_ ўчреди1ти тz. Tвэща2 є3мu2 
Ґрмeнин_: мы t§е сегw2 Мцcа четhри дни пости1мсz1517, и3 нhнэ постъ и4мамъ. Слhшавъ же 
сіz Бlжeнный, вопроси2 є3гw2: кт0 є3си2 ты и3 коez вёры ? Џнъ же tвеща2, неслhшал_ ли є3си2 њ 

 

1511 Див. Коментар 148. 
1512 На берегах: Ра€болэсz ст: и3 съ Ѓрмeниномъ стзасz. 
1513 На берегах: Ґрменi= о6бэща2 є3мӅ2 см \рт8 въ Г& дн\ь. 
1514 На берегах: Х© и3звэсти2 є3мӅ2 см\рт8 по тре< мцcехъ. 
1515 На берегах: T б0лэзни воста+ и3сцэли2. 
1516 Див. Коментар 150. 
1517 Див. Коментар 151. 
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мнҗ, ћкw Ѓрмeни= є3см_. БlжeнныѶ же рече2 к_ немu1518: кaкw ќбw дерзнuӥ є3си2 в_нійти2 здэ, и3 
њскверни1ти кeлію мою2: є3щe же и3 держaти за грёшнuю мою2 рyкu. и6зыйди2 t мeне и3новёрне, 
и3 нечести1ве. Џнъ же посрамлeн_ бы+ tйде. 

\Арк. 172\ 

Бlжeнный посeмъ Ѓгaпитъ1519, по проречeнію своемu, пребhсть мцcей три: и3 мaло поболёвъ 
къ ГDu tи4де. Мцcа Їю1нz, А& днz2. И# тaкw занeже врачъ бhсть на земли2 безмeздный, ўже2 
на нб\си2 и3дёже нёсть б0лэзни, мздu2 мнHгu воспріsть. Чтcныz же є3гw2 мHщи брaтіz 
њпрsтавше, по њбhчаю с_ пёніем_, в_ Пещeрэ Прпdбнагw ҐнтHніz положи1ша. 

По смeрти же ст\агw, прійде Ѓрмeнинъ въ Монастhръ Печeрскій, и3 гл \а Игyменu: tсeлэ u3же2 
њстал s ю Ѓрмeн8скuю є4реc, и3 и4сти=но вёрuю въ Г№ Їса \ Х№: є3мyже работaти желaю въ 
И#нwческомъ ст\0мъ Чи1нu. Ћви1бомисz бл\жeнный Ѓгaпитъ, гл \z2: Џбэщaл_сz є3си2 Инwческій 
воспріsти џбразъ, ѓще солжeши, съ живот0м_ и3 дш \u погuби1ши. Ѓз_ же вёрuю, ћкw 
я6ви1выйсz мнҗ ст \ъ є4стъ: понeже ѓще бы хотэл_ на мнHго врeмz жи1ти здҗ, даровал бы 
є3мu2 БGъ. Занҗ ѓзъ разuмёхъ непребhти є3мu2 три дни2, БGъ же приложи2 три Мцcы: и3 ѓще 
быхъ рeклъ нежи1ти є3мu2 три мцcы, жи1л_ бы три лёта. Нн \э ќбо мню2 ћкw самъ восхотҗ 
tи4ти t нaсъ, ѓки ст\ый желaz Цrтвіz ст \ы<. и3 ѓще престaвиӥ є3гw2 БGъ, t жи1тіz врeменнагw 
въ nби1тели сей, но живоҴ вёчный дарова2 є3мu2 в_ nби1теле<  

\Арк. 172 зв.\ 

Нбcныхъ: тём_ же желaю и3сполни1ти воск0рэ повлeніе ст \aгw мu3жа сегw2. Сjz слhшавъ t 
Ѓрмeнина И$гyмен_, пострыже2 є3гw2 въ И#нwческій ст \hй Чи1нъ, наказaвъ дов0лнэ врaча телeсъ 
чyждыхъ, ћкw да бyдетъ и3скyсенъ во вречaніи дш \э своez, послэдyz бл\же=номu Ѓгaпитu. 
Џн_ же подвизazсz БGоuг0днэ, жи1тіе свое2 препроводи2: и3 в_ т0м_ же монастырэ Печeрскомъ 
бл\жeннuю воспріsтъ кончинu1520. 

1521Въ чcсть врaчu дш \ъ и3 телeсъ ГDu нш \емu Ї©u Хu7, съ безначaлнымъ є3гw2 Џц7емъ, и3 
съ Пrтhмъ бл \гимъ и3 животворsщимъ Д¦омъ, нн \э и3 пrнw, и3 въ вёки вэкоұ, Ѓминь. 

 

1518 На берегах: и3новэрца и3съ келіи и3згна2. 
1519 На берегах: Престaвиl ст: Агaпит в лэт t со€ ¤Ѕ&Х&Г&. t Ро•: ¤А&Ч&Е&. 
1520 На берегах: Арменi= въ јночествэ скончaсz. 
1521 Див. Коментар 154. 
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Житіє прп. Григорія 
Чудотворця 

Основна редакція Патерика1522 

Слово о Григории Чюдотворци 

амять любящим Бога присно чтома и хвалима, яко тому угожьшеи, от него 
вѣнчашася. Мнѣ же таковыми краситися величие есть, и сим мнюся 
покрыта студ моего дѣла: еже токмо въспомяну слышанаа, и творю , яко 
от мене изискану бы ти чю дотворию тѣх. 
Иже бо рече Господь: «Радость бываеть на небеси о едином грѣшницѣ 
кающемся» 1523 , — то колма паче о толцѣх праведницѣх аггелом 

веселитися, яко тѣх житие на земли пожиша, и тѣх славы достоить тѣм 
наслѣдником быти. Аще бо сдѣ о плоти не радиша, акы бесплотни, пожиша и 
вся житийскаа яко уметы вмѣниша, да единого Христа приобрящуть. И на того 
волю вся управить, и от него обожение приемлеть, таковый может чюдеса 
творити по благодати, дарованѣй тому. Без Святаго Духа ничтоже дается 
человѣку, аще не будет дано ему свыше. Тѣм же и аз, грѣшный Поликарпъ, 
твоей воли работаа, дръжавный Анкудин, напишу ти мало нѣчто о блаженѣм 
Григории Чюдотворци1524. Сий убо блаженый прииде къ святому отцю нашему 
Феодосию 1525  и от него научен бысть житию чрнеческому: нестяжанию, и 
смѣрению, и послушанию. Молитвѣ же прилежаше паче, и сего ради взя 
побѣду на бѣсы, еже и далече сущим впити: «О, Григорие, изгониши ны 
молитвою своею!» Имѣяше бо блаженый обычай: по всяком пѣнии 
запрещалныа творити молитвы. Не трьпя же старый врагъ прогонениа от него, 
не могай нѣчим спону житию его сътворити, научи злыа человѣкы, да 
покрадуть его. Не бѣ бо иного ничто имѣя, развѣ книгь. Въ едину же нощъ 
приидоша татие и стрежахуть мниха, да егда изидеть на утренюю, да, шедше, 
возмуть вся его. Очютив же Григорий приход их, — всегда не спаше по вся 
нощи, поя, моляся беспрестани, посредѣ кѣлиа стоа. Помоли же ся и о сих: 
«Боже, дай же сонъ рабом твоим, яко утрудишася, врагом угажающе». И спаша 
5 дний и 5 нощий, дондеже блаженый, призвав братию, возбуди я, глаголя: 
«Доколе стрежете, покрасти мя хотяще? Уже идѣте домой!» Воставше же, не 
можахуть ити, бѣша бо замерли от глада. Блаженый же дав им ясти и отпусти 
я. Се увѣдавъ градскый властелин и нача мучити татие. Стуживъ же си 
Григорий, яко его ради предани суть, шед, книгы вдасть властелину, татие же 
отпусти. Прочая же книгы продав и дасть убогым, глаголавъ тако: «Да не пакы 
в бѣду впадуть хотящей покрасти я». Рече бо Господь: «Не скрывайте собѣ 
сокровища на земли, идѣже татие крадут, но на небесѣх, идѣже ни тля тлить, 
ни татие крадуть. Идѣже бо, — рече, — скровища ваша, ту и сердца ваша»1526. 

 

1522 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1523 Лк 15:10. 
1524 Див. Коментар 157. 
1525 Див. Коментар 160. 
1526 Лк 12:33-34. 
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Татие же ти покаяшася чюдеси ради, бывшаго на них, и ктому не возвратишася 
на прьваа дѣла, но вдаша собе Печерскому манастыреви на роботу1527. 
Имѣяше же сий блаженый мал оградец, идѣже зелие сѣяше в кѣлии и древа 
плодовита. На се пакы приидоша разбойници, и егда взяша бремена на ся, 
хотяще отъити, и не возмогоша. И стояша 2 дни неподвижими, угнѣтаеми 
бремены, и начаша впити: «Григорий, пусти ны, уже каемся грѣха своего и 
ктому не створим сицея вещи!» Слышавше же, пришедше черноризци, яша я и 
не могоша их свести с мѣста того. Вопросиша их: «Когда приидосте сѣмо?» 
Татие же рѣша: «2 дни и двѣ нощи стоим здѣ». Черноризци же рѣша: «Мы 
всегда выходяще, не видѣхом вас здѣ». Татие же рѣша: «Аще быхом видѣли вас, 
и мы молились убо быхом вам, плачюще, да бы ны пустил. Се, уже отнемогше, 
начахомъ впити. Нынѣ же молитеся, да ны простить». Григорий же, пришед, 
рече имъ: «Понеже бысте праздни весь живот свой, крадуще чюжая труды, 
сами не хотяще дѣлати, нынѣ же стойте праздни прочаа лѣта своа до кончины 
живота. Аще ли хощете дѣлати и от того питати инѣх, то уже вы пущу». Татие 
же с клятвою рѣша: «Никакоже преслушаемся тебе». Григорий же рече: 
«Благословенъ Богъ! Отселе будете работающе на святую братию и от своего 
труда на потребу их приносите». Ти тако отпусти я. Татие же скончаша живот 
свой въ Печерском манастыри, оград предержаще; их же, мню, исчадия и 
доныня суть1528. 
Пакы же приидоша трие нѣции, хотяще наругатися сему блаженому. И молита 
его два, глаголюща лжею: «Сий друг нашъ осуженъ есть на смерть. Потщися 
избавити его — дай же ему чим искупити ся от смерти». Григорий же 
восплакася жалостию, вѣдаше бо, яко суженъ на смерть. Блаженый рече: 
«Лютѣ человѣку сему, яко прииде день погыбели его!» Сии же рѣша: «Ты же, 
отче, аще даси что, то и сий не умреть». Се же глаголаху, хотяще взяти что, да 
раздѣлять. Григорий рече: «И аз дамъ, и сий умреть» . И впроси тѣх: «Коею 
смертию осужен бысть?». Сии же рѣста: «На древѣ повѣшен будет». Блаженый 
же рече им: «Добрѣ судисте ему, заутра сий повѣсится». И злѣз убо в погреб, 
идѣже молитву творяше, да некако ум ему слышит земнаго что, ни очи же его 
видѣта суетных, — и оттуду же изнес оставшаа книгы, дасть им, рек: «Аще не 
угодно будеть вам, возвратите ми». Вземше же, начашася смѣяти, рекше: 
«Продавше се, раздѣлим собѣ». Видѣвше же древеса плодовита и рѣша: 
«Приидем в сию нощъ, обьемлем плод его». 
Наставши же нощи, приидоша сии трие и запроша мниха в погребѣ, идѣже бѣ 
моляся. Единъ же, егоже рѣша на древѣ повѣсити, възлѣз горѣ, нача торгати 
яблока и яся за вѣть, оной же отломльшися; сии два отбѣгоста, 
пополошившеся; сий же, летя, яся вотолою 1529  за другую вѣть и, не имѣя 
помощи, удавися ожерельемъ1530. Григорий бо запрен бѣ и не обрѣтеся приити 
к сущии братии въ церковь. И исшедше же вонъ из церкве вси, видѣша висяща 
человѣка мертва и ужасошася. Поискавше же Григориа, обрѣтоша его в 
погребѣ затворена. И исшедше убо оттуду, повелѣ сняти мертваго и къ другом 
его глаголаше: «Како се убо збысться ваша мысль! Богъ бо непоругаем бывает». 

 

1527 Див. Коментар 161. 
1528 Див. Коментар 162. 
1529 Див. Коментар 164. 
1530 Див. Коментар 165. 
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Аще бысте мя не затворили, пришед, снял бых его съ древа, и не бы сий 
умрълъ. Но понеже врагъ вы научи хранити суетнаа лжею, тѣм милость свою 
оставили есте. Слышавше же ругателя та сбытиа словесъ его, пришедше, 
падоста на ногу блаженаго, просяще прощениа. Григорий же осуди я на работу 
Печерскому манастыреви, да ктому тружающеся, свій хлѣб ядят и доволны 
будут иныи напитати от своих трудов. И тако тии скончаша живот свой, и с 
чады своими работающе в Печерском манастыри рабом пресвятыя 
Богородица, а ученикомъ святого Феодосиа1531. 
Подобно же сказати о нем, яже претрьпѣ блаженый страсть смертную. Нѣкака 
вещъ манастырскаа приключися: от падениа животнаго осквернену быти 
сосуду, — и сего ради сий Григорий сниде къ Днѣпру по воду1532. В той же час 
приспѣ князь Ростислав Всеволодич, хотя ити в Печерскый манастырь 
молитвы ради и благословенна, бѣ бо идый противу половцем съ братом своим 
с Володимером. Видѣвше же отроци его мниха сего, начашяся ему ругати, 
кидающи словеса срамнаа. Разумѣв же мних всѣх при смерти сущих и нача 
глаголати: «О чада, егда бѣ умиление имѣти и много молитвы требовати от 
всѣх, тогда же вы паче злое творите, яже Богови неугодна суть. Плачитеся 
своеа погыбели и кайтеся своих согрѣшений, да поне отраду приимѣте въ 
Страшный день, уже бо вы постиже суд: вси вы въ водѣ изомрете, и со князем 
вашим». Князь же, страха Божиа не имѣя, ни на умѣ собѣ положи сего 
преподобнаго словесъ, мня его пустошъ глаголюща, яже пророчествова о немъ, 
и рече: «Мнѣ ли повѣдаеши смерть от воды, умѣющу бродити посредѣ ея?» 
Тогда разгнѣвався, повѣле его воврещи в воду, связавше ему руцѣ и нозѣ, и 
камень на шии его, — ти тако потоплен бысть. 
Искавше же его братиа два дни и не обрѣтошя. Въ 3-й же день приидоша в 
кѣлию его, хотяще взяти оставшая его, и се мертвый обрѣтеся в кѣлии, связанъ 
же, и камень на выи его, портища же и еще бяхуть мокра, лице же сияше 
свѣтло, сам же акы жив. И не обрѣтеся кто принесый его, но и кѣлии замченѣй 
бывши. Но слава о сем Господу Богу, творящему дивнаа чюдеса своих ради 
угодник! Братиа же изнесше тѣло его, положиша чѣстно в печерѣ, иже за многа 
лѣта пребысть цѣло, нетлѣнно1533. 
Ростислав же непщева вины о гресѣ, не иде в манастырь от ярости. Не восхотѣ 
благословенна, и удалися от него; возлюби клятву, и прииде ему. Володимеръ 
же вниде в манастырь молитвы ради. И бывшим им у Треполя, и полкома 
снемшимася, побѣгоша князи наши от лица противных. И молитвою преѣха 
рѣку Володимер, Ростислав же утопе со всѣми своими по словеси блаженаго 
Григориа1534. «Имже бо, — рече, — судом судите — судится вам, за нюже мѣру 
мѣрите — возмѣрится вам»1535. Разумѣйте опасно обидящии, что рече Господь 
во Евангелии, притчю: судию немилосерда и вдовицю обидиму, к нему же 
приходяше часто, стужаше ему, глаголющи: «Мсти мене от супѣрника 
моего»1536. Глаголю бо вам, яко сотвори10 Господь вскорѣ месть рабомъ своим». 

 

1531 Див. Коментар 166. 
1532 Див. Коментар 167. 
1533 Див. Коментар 168. 
1534 Див. Коментар 169. 
1535 Мт 7:2. 
1536 Порівн.: Лк 18:3-8. 
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Тъ бо рече: «Мнѣ месть, и аз отдам»1537. Глаголеть Господь: «И не преобидить 
единого от сих малых, яко аггели их всегда видять лице Отца моего, иже еси 
на небесѣх»1538. Яко праведенъ Господь правду возлюби, и праваа видѣ лице 
его1539. Еже человѣкъ всѣет, то и пожнет. Сии гръдым отдание, имже Господь 
противится, а смѣреным дает благодать»1540,1541 Тому слава с Отцемъ и Святым 
Духом. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.1542 

\Арк. 130\ 

Q бл7жнемъ Григорьи2, чю3дотворци. глава. и7 
иѶ бл7жныи3 григорэи3. прииде къ ст7ому феҶ4досію31543. и t него наu3ченъ бывъ житию3 
чернецьскому. нестzжанію2 посмиренію2 (sic!). и3 послушанию2. мл7твѣ•  

\Арк. 130 зв.\ 

прилежаше. паче и3 сего ради взz побэду на нечcтыа3 дх7ы. и3мже и3 далече сущи в8пити. Ҷ4 
григорие3 и€гониши ны мл7итвою2. и3мэя3ше бо бл7жныи Ҷ4бычаи3. по всzкомъ пэніи3 мл7твы 
запрэщалныа3 творити. не терьпz же старыи3 врагъ прогоненіа t него. не могыи3 нэмъ чимъ 
(sic!) житию3 є3го споны створити. наu3сти злыа3 чл7кы. да покрадуть и3. не бэ бо u3 него что 
крадомаго развэ книгъ. въ є3дину же нощь придоша татіе2. и3 стрежаху мниха. да єgда и3деть 
на u3треную3. вшедши възмуть всz Ҷ4чюти+ же григорэи3 приходъ и3хъ. всегdаа не спz по всz 
нощи пребываше григорэи. по3а и3 молzсz беспрестани. посрdеѶ келіа3 стоz3. помоли же сz и3 Ҷ4 
сихъ. б7е дажь сонъ рабоұ твоиұ. я2ко трудишасz врагу u3гажаю2ще. и3 спаша є7 дніи3 и3 є7 нощіи. 
дондеже бл7жныи3 призвавъ братію3. гл7а възбудитесz доколэ стражете. покрасти мz хотzще. 
u3же и3дэте домови. въстав8ше же и3ти не можаху. бэша бо замерли t глада. бл7жныи3 же 
давъ имъ я2сти. tпусті а3. се u3вэдавъ властелинъ градъскыи3 нача мучити татіи2. стуживъ 
же си григорэи3. я3ко є2го ради предани суть. шедъ вдасть книги властелину тати же tпусти. 
прочаz3 же книги продавъ дасть u3богымъ. гл7авъ тако да не пакы в бэдu впадуть хотzщи 
покрас8ти а. рече бо гь7 не скрыи3ваи3те собэ скровища на земли. и3дэже татіе крадутъ. но на 

 

1537 Рим 12:19. 
1538 Мт 18:10. 
1539 Пс 10:7. 
1540 Як 4:4-6. 
1541 Див. Коментар 170. 
1542 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
1543 Див. Коментар 160. 
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нб7сэхъ. и3дэже ни тлz тлить. и3дэже бо ре? скровища ваша ту и3 срdца ваша1544. татіе2 же ти 
покаz3шасz. чю3деси ради, быв8шаго на ни<.  

\Арк. 131\ 

и3 ктому не възвратишасz на пэрваа3 дэла, но вdшӢа себе печерскому манастыреви1545. И3мэа2ше 
же сіи3 бл7жныи3 малъ Һградець зеліа3нои3 в келіи3 древа плодовита. на се1 пакы придоша татие3. 
и3 єгда взzша бремена на сz хотzще tъити. и3 не возмогоша. и3 стоя2ша два дни 
неподвижими. u3гнэтаємы бремены. и3 начөаӭ в8пити григорій пусти ны2. u3же кае3мсz грэха 
своє2го. и3 ктому не сътворимъ сиц+ы вещи. слышавше же черньци. я2ша z3 шед8ше. и3 не могоша 
вcе8сти с мэста того. въпросиша тѣ<. когdа сэмл придоша. татіе же рэша два дн7и и3 двэ нощи 
стои3мъ здэ. черньци же рэша мы всегда здэ выходzще не видэхомъ васъ. татіе жӤ рэша 
аще быхомъ видэли васъ мы молилисz u3бо быхоұ плачю3ще вамъ. да2 бы2 нь2 пустилъ. се u3же 
бо tнемогше начахомъ в8пити. нынэ же молитесz да ны простить. пришеd же григоріи3. и3 рече 
и3мъ понеже праздни пребываше весь свои3 животъ. крадуще чюжаа3 труды. сами не хотzще 
дэлати. нынѣ• сто1йте ту прочаа3 лэта до кончины свое3а#. аще ли хощете страдати. и3 t того 
питати и2нэхъ. u3же вы2 пущю. татие3 же с клzтвою3 рэша никакоже преслушаемъ тебе. григоріи2 
же ре? блгcвитъ бъ7. tселэ будета работаю3ще на ст7ую братию2. и3 t своєго труда на потребу 
тэмъ приносите. и3 тако tпустів3. и3 скончаша животъ свои3 в печерьскомъ манастыри. Һграd 
предержаще. и3х8 же мню2 и3 нынэ и3щадіа суть1546. Паки же придоша тріе3 нэцэи3. хотzще 
наругатисz сему бл7жному. и3 молита два гл7ще л8жею2. сіи3 другъ нашь Ҷ4сӅ•нъ  

\Арк. 131 зв.\ 

на см7рть. потщисz и3збавити его. даи3 же єму чиұ и3скупитисz t см7рти. григоріи2 же въсплака 
жалостию3. вэдаше бо яко Һсужена на см7рть. и3 рече бл7женыи3 лютэ сему чл7ку. я2ко приде дн7ь 
погибели єго. си рӤкоста ты Ҷ4ч7е а3ще даси что. сии3 не u3мреҴ. се же гл7аху хотzще взzти что 
да раздэлzть. Григоріи2 же ре? и3 а3зъ дамъ и3 сіи3 u3мреть, и въпроси тѣ< кое2ю сме2р8тію1547 Ҷ4суженъ 
быc. Ҷ4нэ же рэша на древэ повэшенъ будеть. бл7жныи3 же рече и3мъ добрэ судисте заu3тра 
сіи3 повиситьсz. и3 слэзъ u3бо в погребъ и3дэже мл7тву дэя3ше. да некако u3мъ є3му слышить 
что земна. ни Ҷ4чи є2го видэта сує2тныхъ. и tтуду и3знесъ Ҷ4ставшаа3 книги. вдасть и3мъ 
рекъ. аще не u3годно будеть възвратите ми. вземше же начаша смия3тисz. рекше продавше се 
раздэлиұ собэ. видэвше древеса плодовитаz. рэша приидеұ сію2 ноө Һбье2млемъ пло3дъ ихъ. 

 

1544 Лк 12:33-34. 
1545 Див. Коментар 161. 
1546 Див. Коментар 162. 
1547 В оригіналі написано над рядком. 
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наставши же нощи придоша си трие3. и3 запроша мниха в погребэ. и3дэже бэ молzсz. є3дин 
же ємӅ• рэша на древэ повэсити. вълэзъ горэ нача тор8гати я3бӥока. и3 я3сz за вэть, оной 
же отломльшися; сии два отбѣгоста, пополошившеся; сий же, летя, яся Һнои3 же 
Һбломлешисz. и3 си два tбэгоста поөлѶовшасz. Ҷ4нъ же запzсz лэта (sic!) вотолою21548 за 
дрgуӧю2 вэть. и3 не и3мэz3 помощи. udвисz Ҷ4жерелиємь1549. григорэи3 бо бэ запренъ. и3 не 
Ҷ4брэтесz прити. сущи братіи3 въ цр7кви. и3зъшедше же вонъ видэша чл7ка висzща мр7тва. и3 
u3жасошасz. и3 пои3скавше же григоріа3. и3 Ҷ4брэтоша в погребэ запрена. и3 шедше u2бо tтуду 
повелэ снzти мр7тваго. и3 къ другомъ є2го гл7аше. како u3бо се събыcсz ваша мысль. бъ7 бо 
непоругає2мъ быває2ть. а3ще2  

\Арк. 132\ 

бысте мz не затворилэ. пришедъ снzлъ быхъ с древа. и не бы сіи u3мрълъ. но понеже врагъ 
наu3чи вы хранити сує2тны< лжю2. тэмь млcть свою3 Ҷ4ставили є3сте. слышавше же Һ наругателz 
сбытьа3 словесъ є3го. пришедше и3 падоста на ногу бл7жнаго. просzща прощеніа2. григоріи3 же Һсуді 
а2 в работу печерьскому манастырю3. да ктому тружаю2щесz свои3 хлэбъ я3дzть. и3 доволни 
будуть и3ныи напитати t своє3го труда. и3 тако ти скончашасz и с8 чады свои3ми. работаю3ще 
в печерьскомъ манастыри. рабомъ прcтэи3 бц7и. и3 u3ч7нкомъ ст7го fеҺдосіа1550. Подобно же 
сказати Ҷ4 немъ. како претерпэ бл7жныи3. стcрть см7ртную2. нэкака вещь манастырьскаа2. 
приключисz кн7зю ростиславу. t паденіа2 животнаго. Ҷ4сквернену быти. и3 сего ради се є2му быc. 
сниде сіи2 григоріи2. по воду къ днэпровэ1551. в то же времz приспэ кн7зь ростиславъ всеволодичь. 
хотz и3ти в печерскыи3 манастырь. мл7твы ради блвcніа2. бэ бо и2дыи3 противу половцемъ. с 
братомъ володимиромъ. видэвше же Ҷ4троци е3го. сего мниха. и3 начаша ругатисz є3му. 
кидаю3ще словеса срамнаа2. разумэв же прпdбныѶ всэхъ при см7рти сущи<. нача гл7ти и3мъ Һ чада 
є2гда бэ u2миленіе и2мэти много. и3 мл7итвы трэбовати t всэхъ. тогда же вы паче злое2 
творите. я3же бв7и неu2годно. плачитесz свое2а2 погибели. и3 каи3тесz свое3го съгрэшеніа2. да понэ 
tраду пріи3мете въ страшныи3 дн7ь. uже бо постиже вы сuдъ. я3ко всэ вы въ водэ uмрете и3 
съ кн7зеұ вашимъ. князь же страха бж7іа3 не и3мэа2. ни на  

\Арк. 132 зв.\ 

u3мэ собэ положити сего прdпбнаго словесъ. мнz єго пустошь гл7ща. я3же пррbцества Ҷ4 немъ. 
мнэ ли см7рть поминае3ши t воды рече кн7зь. u3мэю3щю3 бродити посредэ е3а2. тогда разгнэвавсz 

 

1548 Див. Коментар 164 
1549 Див. Коментар 165 
1550 Див. Коментар 166 
1551 Див. Коментар 167 
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повелэ є3го въврещи въ воду. свzзавше є3му руцэ и3 нозэ. и3 камень на шію є3го и3 тако 
потопленъ быc. и3скавше• є3го братиа и в7 дн7и1552 не Ҷ4брэтоша. въ третіи3 же дн7ь придоша въ 
келію3 є3го. хотzще взzти Ҷ4ставшаа3 є3го и3 се мр7твыи2 Ҷ4брэтесz в келіи2 свzзанъ. и3 камень 
на немъ. порты же є3го є3ще мокры бzхуть. и3 лице є3го свэтло самъ яҲ1553 живъ. и3 не Ҷ4брэтесz 
кто принесыи2 є3го. но келіи3 є3го замченэ быв8ши. братіа2 же и3знесше тэло е2го. положиша чcтно 
в8 пещерэ. є3же за многа лэта пребыc цэло нетлэнно1554. ростиславъ же не пщевавъ вины Һ 
грэсэ. не и3де в манастырь t я3рости. не въсхотэ блcвніа2 t негҶ1. и възлю3би клzтвӧ и3 приде 
є3му. володимиръ же вниде мл7твы ради в манастырь. и3 бывшимъ и3мъ u3 треполz. и3 полкома 
снемшемасz. побэгоша кн7зи наши t лица противныхъ. и3 мл7итвою2 приэха володимиръ. 
ростислав же u3топе съ всэми свои3ми. по словеси бл7жнаго григоріа31555. и3мже рече судомъ судите. 
судить вамъ. и3 в ню2же мэру мирите. възмэритсz вамъ1556. гь7 гордымъ противитсz. а3 
смиренымъ же дає3ть блгw1дать1557. 

Арсеніївська редакція Патерика1558 
\Арк. 120\ 

Q бл7жнѣұ Григорьи3 чdюbтвҶрци. второе3: 
иѶ бл7жніи3 григорьи3 пріиде къ ст7ому fеdҶbсію3.1559 и3 t него наuченъ быc житію3 чернеческому. 
нестежанію и смиренію и3 послушанію. мл7твѣ• прилэжаше. паче. и3 сего рdаѶ взz побэдu на 
нечcтыа3 дх7ы. и3мже и3 далече сущиұ иұ вопити. Ҷ5 григоріє.3 и3згониши ны мл7итвою3 своею3. 
и3мэя3ше бо бл7жныи3 o3бычаи. по всzкоұ пэніи3 мл7твы запрещалныа3 творити. не трьпz же 
старыи3 врагъ прогоненіа t него, не могаи3 и3 нѣұ чимъ (sic!) житію3 є3го спону сътворити. 

наu3сти ѕлыа чл7кы. да покрадуть и3. не бэ бо ничто и3ного крадомаго развэє3 книгъ. въ є3ди 

\Арк. 120 зв.\ 

нu же нощь пріи3доша татіе2. и3 стрежаху мниха. да є3гда и3деҴ на u3тренюю. и3 вшедши възмѫҴ 
всz. Һчюти в же григоріи3 прихоd и<. всегда бо не спz по всz нощи пребываше. поя3 и3 молzсz 
беспрестани. посрэдэ кэліа стоz3. помоли же сz и3 Һ си<. б7е дажьd сонъ рабоұ твоиұ. я3ко трѫдишzc 
врагу u3гажаю3ще. и3 спаша є7 дніи3 и3 є7 нощіи. дондеже бл7жныи3 призва братію3. възбудѶи<, гл7z 
доколэ стражете покрасти мz хотzще. u3же и3дете домови. въставше• и3ти не можаху. бэша 

 

1552 В оригіналі написано над рядком. 
1553 В оригіналі написано над рядком. 
1554 Див. Коментар 168. 
1555 Див. Коментар 169. 
1556 Мт 7:2. 
1557 Як 4:4-6. 
1558  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1559 Див. Коментар 160. 

С 



 

 

392 
 

бо замерли t глада. бл7жныи3 же давъ иұ эстиѶ tпусті а3. се u3вэдавъ властелинъ градьскыи3, 
нача мучити тати. стужив же си григоріи3 я3ко є2го рdаѶ предани сӅҴ. шеd вдасть книгы властелину. 
тати же tпусти. прочая же книгы продавъ дасть убогымь. гл7авъ тако да не пакы в бэ 

\Арк. 121\ 

дu впадӅҴ хотzще покрастия3. ре? бо гь7 не скрываите собэ скровище на земли. и3дэже татіє3 
крадuҴ. но на нб7сѣ< . и3дэже ни тлz тлиҴ. и3деже бо ре? съкровища ваше тu и3 срdце ваше будеҴ1560. 
таті \є3 же ти покая3шаc. чюдесе раd бывшаго на ни<. и3 ктому не възвратишасz на прьвая3 дэла. 
но вдаша себе печерскому манастыреви1561, и3мэя2ше• сіи3 блӢжныи3 малъ Ҷ4градець зелья3ны в 
кэліє.3 и3 древа плодовита. на се пакы пріи3доша татіє3. и3 єгда взzша бремена на сz. Е3гда 
хотzщеи tи3ти. и3 не възмогоша. и3 стоя2ша дваѶ дн7и неподвижими. u3гнэтає3мы бремены. и3 
начаша вопити григоріи3 пусти ны, uже кає3мсz грэха своє2го. и3 ктому не сътвориұ сицея3 вещи. 
слышавше же черньци. пришеdше я2ша я.3 и3 не могоша вэсти с мэста того. съпроси 

\Арк. 121 зв.\ 

ша тэхъ когда сэмо пріи3досте. татіє3 же рэша дваѶ дн7и и3 двэ нощи стоя3хоұ сдэ. черньци 
рэша мы всегда сдэ выходzще не видэхо ваc. татіе же рэша. а3ще быхоұ плачюще ваұ. дабы 
ны пѫстилъ. се u3же бо tнемогше начахоұ вопити. нн7э же молитеc да ны пустиҴ. пришеd же 
григоріи33 ре? и3мь. поне• празdни пребысте вс7ь свои3 живоҴ. крадуще чюжая3 труды. сами не хотzще 
дэлати. нн7э же стойте ту празdни прочая3 лэта живота до кончины своє3я3. а3ще ли хощете 
страдати и3 t того питати инѣ< . и3 uже вы пущю. татьє3 же с клzтвою рэша, никако• 
преслушає3мсz тебе. григоріи2 же ре? блгcвенъ бъ7. tселэ бuдета работающе на ст7ѫю браҴю. и3 t 
своє3го труда на потребu тѣ< приносите. и3 тако tпусті а. и3 скончаша живоҴ свои3 в печерьскоұ 
манастыри  

\Арк. 122\ 

Ҷ4грады предръжаще. и< же мню и3 нн7э и3щадія3 сuҴ1562. И3 пакы• пріи3доша тріє3 нэціи3. хотzще 
нарuгатиc семu бл7жному, и3 молита дваѶ гл7ща л8жею. сіи3 другъ нашь Ҷ4сѫженъ на см7рть. 
потщиc и3збавити є3го. дажь є3му чиұ и3скупитиc. t см7рти. григоріи въсплака жалостію. вэдzше 
бо я3ко Ҷ4сѫжена на см7рть. и3 ре? бл7женыи3. лютэ семu чл7кu. яко приде дн7ь погыбели є3го. си 
же рекоста. ты Ҷ4ч7е а3ще даси что. сіи3 не u3мреҴ. се же гл7аху хотzще взzти что2. да раздэлzҴ. 
григоріи же ре?. а3зъ дамъ и3 сіи3 u3мреҴ. и3 въпроси тѣ< кое2ю Ҷ4сѫже= смртью3 быc. Ҷ4нэ же рэша на 

 

1560 Лк 12:33-34. 
1561 Див. Коментар 161. 
1562 Див. Коментар 162. 
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древэ повэшенъ будеҴ. бл7жныи3 же ре? и3мь. добрэ сѫдисте заuҴтра сіи3 повэситьc. и3 слэзъ u3бо 
в погребъ. и3дэже молитву дэя3ше. да некако Ӆ3мъ є3му. слышить земна что2. ни о4чи  

\Арк. 122 зв.\ 

же є2го видита сuє2тны<. и tтuдu и3знесъ Ҷ4ставшая3 книгы, вдасть иұ рекъ. а3ще не1563 u3годно 
бuдеҴ възвратите ми. вземше же начаша смэя3тисz. рекше продавши се раздэлиұ собэ. видэвше 
древэса плодовитая3 рэша пріи1деұ в сію3 нощь Ҷ4блє3млеұ плодъ и<. наставши же нощи. пріи3доша 
тріе3 си. и3 запроша мниха в погребэ и3дэже бэ молzсz. є3дин же ємӅ• рэша на древэ повэсити. 
вълэзъ горэ нача торгати я3блока1564. и я3сz за вэть. Ҷ4нои• tломльшисz. си дваѶ tбэгоста 
пополо1шившаc. Ҷ4н же лэтz запzсz вотолою1565 за другuю вэть. и3 не и3мэа3 помощи uдавиc 
o3жерелиєұ1566. григоріи3 бо бэ запренъ. и3 не Ҷ4брэтеc пріити. сѫщіи браҴи3 въ цр7кви. и3зшедше• 
вонъ вси видэша чл7ка висzща мр7тва. и3 u3жасошаc. пои3скавше же григоріа3. Ҷ4брэтоша  

\Арк. 123\ 

и3 запрэна в погребэ. и3сшедже uбо tтудu. повэлэ снzти мертвого. и3 къ другому є3го гл7ше. 
како се u3бо сбыстьсz ваша мысль. бг7ъ непоругаєұ бываєҴ. а3ще бысте мz не затворили. пришеd 
снzлъ бы< с древа. не бы сіи u3мрълъ. но понеже врагъ наu3чи вы хранити сує2тная3 и лжю2. 
тэмь млcть свою3 o3ставили є3сте. слышавша же Ҷ4 наругателz сбытіа3 словесъ є3го. пришедша 
падоста на ногу бл7женому. просzща прощеніа. григоріи3 же Ҷ4сѫді а в работu печьрьскому 
манастыреви. да ктому тружаю3щеc свои3 хлэбъ я3дzҴ. и3 доволни будuҴ и3ны напитати t своє3го 
труда. и3 тако ти скончашаc и с чады свои3ми. работающе в печэрьскоұ манастырэ рабоұ прcтыа3 
бц7а. и3 u3ч7нкомь ст7го феҶdсіа1567. подобно же сказати Ҷ4 неұ. како пре 

\Арк. 123 зв.\ 

трьпэ бл7жныи3. стcрть см7ртнuю2. нэкако вещь манастырьская. приключисz. кнz€ ростиславu. t 
паденіа животнаго Ҷ4скверненu быти. и3 сего рdаѶ се є2мѫ быc. сниде сіи1 григоріи3. по воду къ 
нdэпрови1568. в то же времz приспэ кнz€ росcтӥиӢвъ вс+еbлоди?. хотz и3ти в печерьскыи3 манастырь. 
мл7твы раdи блвcніа3. бэ боѶ и2дыи3 противу половцеұ, съ братоұ володимироұ. видэвше же Ҷ4троци 
є3го сего мниха. начаша ругатиc є3му. кыдающе словеса срамная2. разумэ же преdпbбныи всѣ< при 
см7рти сѫщи<. нача гла7ти иұ Ҷ4 чада є3гда бэ u3миленьє3 много и3мэти. и3 мл7твы требовати t 

 

1563 Написано над рядком. 
1564 Див. Коментар 163. 
1565 Див. Коментар 164. 
1566 Див. Коментар 165. 
1567 Див. Коментар 166. 
1568 Див. Коментар 167. 
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всѣ<, тогда же вы паче злоє2 творите. я3же бв7и неuгодна. плачитеc свое3z3 погыбели. и3 каи3теc 
свои< съгрэшеніи. да понэ tрадu пріи3мете. въ стра 

\Арк. 124\ 

шныи3 дн7ь. uже бо1 постиже вы сѫd. я3ко вси вы в водэ u3мрете и3 съ кнzзеұ вашиұ. кнzзь же 
страха бі7а3 не и3мэа3. ни наu3мэ собэ положи сего прdпбнаго словесъ. мнz є3го пустошь глю7ща. 
я3же пррчcтвова Ҷ4 неұ. и3 ре? кн7зь мнэ ли см7рть повэдає3ши t воды, uмэющю бродити посреди 
є3z3. тогда разгнэвасz, повэлэ и31569 въврещи в водu. свzзавше є3му руцэ и3 нозэ. и3 кӢмень 
на шію є3го. и3 тако потопленъ быc, и3скавше же є3го браҴя дваѶ дн7и. и не Ҷ4брэтоша. въ третіи3 
же дн7ь пріидоша в келью3 є3го. хотzще взzти o4ставшая3 є3го. и3 се мр7твыи3 Ҷ4брэтеc в кэльи3. 
свzзанъ и3 камень на неұ. порти же є3го и3 є3ще мо3кры бzху. и3 лице є3го свэтло самъ. сам же 
акы живъ. и3 не Ҷ4брэтеc кто принесыи3, но и3 кэліи3 є3го замченэ бывши.  

\Арк. 124 зв.\ 

братіа3 же и3знесше тэло є3го положиша чcтно в печерэ. Е3же за многа лэта пребыc цэло и3 
нетлэнно1570. ростислав же непщевавъ вины Ҷ4 грэсэ не и3де в манастырь t я3рости. не въсхотэ 
блcвеніа2 и3 u3далиc t него. възлюби клzтву и3 приде є3му. володимеръ же вниде мл7твы раd въ 
манастырь. и3 бывшиұ иұ u3 треполz. и3 полкома снемшемасz. побэгоша кн7ѕи наши t лица 
противны<. и3 мл7итвою3 приє3ха реку володимиръ. ростислав же u3топе со всэми свои3ми. по словеси 
блаженаго григоріа31571. и3мже бо1 ре? сѫдоұ сuдите. сuдитсz ваұ1572. и3 в нюжӤ мэру u3мэрите 
възмэритсz ваұ. гь7 бо гордыұ противитсz. а3 смирэныұ даєҴ блго1даҴ1573. 

Касіянівська перша редакція Патерика1574 

Q ст7ѣ1мъ Григо6ріи5 чюдотвҶ6рци 

\Арк. 245 зв.\ 

а1мzть любzщимъ ба7 прcно что6ма и3 хвали1ма. Я1ко томu2 u3го6ждьшеи5, t него2 вэнча1шаzc. 
мнѣ2 же таковы1мъ краси1тиc веӥчѶье єc. и3 си1мъ мнюc покры1ти стud моего6 дэла. 

 

1569 В оригіналі написано над рядком. 
1570 Див. Коментар 168. 
1571 Див. Коментар 169. 
1572 Мт 7:2. 
1573 Як :4-6. 
1574 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
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\Арк. 246\ 

 є• то1кмо въспомzнu2 слы1шӢн8наа2. и3 не творю2. и3 мню6 яҲ t мене2 и3зыска1нu бы1ти. чюдотво6ре=ю2 
тѣ<. Я1ко• бо рече гь7 ра1дость быва1етъ на1 нб7си, Һ еди1ноұ грѣ1шницэ ка1ю3щеұсz1575. то2 колма2 
па1че, Һ толи1цэхъ пра1ведницѣ<, а3г7глоұ весели1тиc. я1ко тѣ< житіе2 на зеұли2 пожи1ша. и3 тѣ< сла1вы 
досто6и3тъ тѣ1мъ наслѣ1дникомъ быти. а4ще бо здѣѶ Һ плоти неради1ша. но6 я4ко беспло6тіи5 
земна1z преҺбидѣ1ша и3 всz2 житіи3скаа2, а3кы u3меты вмэни1шz. да е3ди1наго х7а приҺбрz1щуҴ. 
того2 бҶ е3ди1ного въ€люби1шz. и3 любви2 е3го6 привzзаш1zc. И3 томu2 всю2 во6лю свою2 преда1 

\Арк. 246 зв.\ 

шz. да t него2 Һбоже1ніе пріи1мuҴ. и3 то1и3 дарова2 и4мъ на1 зеұли. прҶти1вu трuдҶұ и4хъ чюдотво4ріа2 
да1ры възме1здіє2. в8 бu1дущем8 же неи3 зре?н8ною слаӢвою просла1виҴ. без ст7го бҶ дх7а ничто6же чл7кu 
дае4тсz на земли2. а4ще бu1деть дано2 е3мu2 свы1ше. тѣ1м8 же и3 а1зъ грѣ1шныи2 полика1рпъ, твоеи3 
во1ли рабо4таz, дръжа1вныи2 а3нкидине. напишu2 малҶ нѣ1чтҶ. Һ бл7же1н8немъ григҶ1ріи5 
чюдотво6рци1576. Се1и3 uбо блаже1н8ныи2 григо6ріи. пріи3де к томu2 Һц7ю на1шемu феҺдо6сію2 в 
пе?рьскыи5 манасты1рь1577. и3 t негҶ6 наu3че1нъ быc житію2 чер8не1ческомu. нестяжа1нію2. сми 

\Арк. 247\ 

ре1нію2. и3 пҶслuша1нію2. и3 про6чимъ дҶбродѣ1телемъ. мл7твэ же па1че прилежа1ше. и3 сего ра1ди 
пріа1тъ на бэсы побэдu2. є1же и3 дале? сu1щимъ и4мъ въпи1ти Һ григо6ріи5 и€гwниши ны мл7твою 
своею3: и3мѣ1аше бw бл7же1н8ныи5 ҺбычzѶ. пҶ всz1комъ пѣ1ніи5, запреща1л8ныа2 твори1ти мл7твы. не 
тръпz1ше же ста1рыи2 вра1гъ прwгоне1ніа2 t него6. не мwгы2 чѣ1мъ и3нѣ1мъ житію2 его6 спо4ну 
сътвори1ти. наu3чи2 злы1z чл7кы да покра1дuҴ єg. не бэ бо и4но6го ничто6 и3мэz развѣӤ кни1гъ. въ 
е3ди1нӅ• но6щь пріи3дошz та1тіе и3 стрежа1ху ста1рца. да е3гда2 и3зы1 

\Арк. 247 зв.\ 

деть на заu3тренюю. и3 шеdше възмuтъ всz2 его6. Һщути1в же грігҶ4ріи прихwd и4хъ. Всегда2 пҶ 
всz2 нощи не спz1ше. но6 поя4ше, и3 молz1шесz беспреста1ни. посрэдѣ2 кѣ1ліа2 стоz4ше. помоли1 же 
сz и3 Һ си1хъ пришеdши< кра1сти. бе6 даи4 же со1нъ рабо4мъ твоиұ. Я1ко u3тверӧди1шzc (sic!) всu1є. 
врагӅ2 u3гажdа1ю3щи. и3 спа1ша є7 дн7еи, и3 є3 ноще1и. до6ндеже бл7же1н8ныи2 призва1въ бра1тіи2, възбuди2 и< 
гл7z. доко4ле стреже1те всu1е. пwкра1сти мz хотz1ще. u4же tи3дете+ дҶ6мы своz2. въста1вше же не 
можа1хu и4ти. бѣ1ша и3знемогли1 t глада. бл7же1н8ныи•  

 

1575 Лк 15:10. 
1576 Щодо фрагмента «Мнћ же таковыми краситися величіе есть» до «и преподобнћм отци нашем Григоріи Чюдотворци» 

див. Коментар 157. 
1577 Див. Коментар 160. 
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\Арк. 248\ 

давъ и4мъ я1сти. и3 tпuсти2 и4хъ. И3 се2 u3вѣ1давъ граdскіи5 влӢстели1нъ. и3 повелѣ2 мu1чити та1тіе 
тиѶ. стuжи1 же си2 григҺрій я4ко е3го6 ра1ди пре1да1ни сӅҴ. и3 шеd да1стъ кни1гы въла1стелинu. та1тіе3 
же tпuсти2. про6чаz• кни1гы прwда1въ разда1стъ u3бо4гымъ. ре1къ та1ко, да не та1ко в бэдu2 
въпадuҴ. хотz1ще кра1сти z2. ре? бо г7ь не съкрыва1ти себе2 съкро6ви1ща на1 земли2. и3дѣ1же та1тіе 
пwdко1пываю3тъ и3 кра1дuть. съкрыва1и3те себѣ2 съкровищӢ на нб7сэхъ. и3дѣ1же ни тлz2 тли1тъ. ни 
та1тіе кра1дuҴ. и3дѣ1же бҶ рече2 съкрҶви1ща вӢшz. тu2 и3 сцdра ва1шz1578. та1 

\Арк. 248 зв.\ 

тіе же ти2 пwка1zшzc. чю1деси2 ра1ди бы1вшагҶ на ни<. И3 тҲwмu2 не възврати1шzc на пръва1а дѣ1ла 
своz2. пришеdше же в пече1рьскіи2 манасты1рь. въда1шасz на рабо4тu бра1тіи51579. и3мѣ1zше же съѶ 
бл7же1н8ныи5 малъ Һгра1дець. и3дѣ1же зе1ліе2 сэа4ше в кѣ1ліи5. и3 древа2 плодовита. И3 на се пакы 
пріи3до4шz та1тіе. І є1гда2 взz1ша бремена2 на2 своz2. и3 стоz4ше в7 дн7и неподви1жими. и3 u3гнета1е3ми 
бремены2. и3 начz1шz въпи1ти гн7е григо4ріи5 пuсти1 ны. u4же пока1е3мсz грэхо6въ свои<. и3 ктомu2 не 
сътвориұ сицевыz ве1щи. слы1шавше• чер8нори1зци. и3 пришеdше я4ша  

\Арк. 249\ 

и4хъ. и3 не мwго6шz свести и< t мѣ1ста тwго6. и3 въпроси1ша и1хъ кwгда2 сѣ1мо пріидо6сте. та1тіе 
же рѣ1шz в7 дн7и. и3 в7 но6щи стои1мъ здѣ1 се2. мнихы• рѣ1шz мы2 всегда2 вы1ходzще не ви1дэхомъ 
ва1съ. тw2 u3бо по1580моли1лисz бы1хw8 ва1мъ съ слеза1ми. да бы2 на1съ пu1стиӥ. и3 се2 u4же и3знемо4гше 
начz1хwұ въпи1ти. нн7э же моли1тес ста1рца да пuсти1ть наc. григо6реи• пришеd и4 гл7z и4мъ. пwне• 
пра1зdни пребыа1сте веc живоҴ сво6и кра1дuще чюжа1z труды2. а3 са1ми не хотz1ще трuди1тиc. нн7э же 
сто4и3те тu2 пра1зdни про6чаа лѣ1та до кончи1ны живота2 своего6. Һни•  

\Арк. 249 зв.\ 

съ слеза1ми молzа1ху ста1рца к томu2 не съгрэши1ти и1мъ та1кова1го съгрэше1ніа2. стӢрець• u3мили1сz 
Һ ни<. и3 ре? то2 а4ще хо4щете дѣ1лати. и3 t трuда2 своего6 и3 и3нѣ< пита1ти то2 u3же пuщӅ2 выѶ. 
татіе• съ клz1твою рѣ1шz. ника1ко• преслuшае3мсz тебе2. григҺреи• рече2, блгcве1нъ б7ъ tсе1ле бu1дита 
рабо6таю3ще на ст7u1ю бра1тію2. и3 t своєg трuда2 на потре1бu и4хъ приноси1те. и3 та1ко tпuсти2 и4хъ. 
та1тіе же скончzша живоҴ сво6и в8 пече1р8скоұ манастыри2. Һграd преdдръжа1щӤ. и4хъ• мню6 и3счz1діа дwнн7э 
сuть1581. и3ногда• па1кы пріи3до6шz тріе  

 

1578 Лк 12:33-34. 
1579 Див. Коментар 161. 
1580 Закреслено в оригіналі червоним олівцем. 
1581 Див. Коментар 162. 
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\Арк. 250\ 

нэціи. хwтz1ще и3скuси1ти сего2 бл7же1н8наго. и3 два2 t ни< моли1та ст7го. ло6жно гл7юще сіи3 другъ 
на1шь єc. Ҷсuже1нъ є4сть на см7рть. мw1лим же тz пwтщиc и4збавити е3гҶ6. и3 даи3 же е4мu2 чи1мъ 
и3скuпи1тисz t см7рти. григо6реи• въспла1кавсz жалостію2. прwвѣ1дэ бо Һ не1мъ. я4ко приспэ 
коне1ць жи1тію2 е3го6. и3 рече лю1тэ чл7кu томu2. я4ко приспҗ дн7ь поги1бели его6. Ҷни1же рѣ1ша. ты• 
o4ч7е а4ще что6 даси2 тw сіи3 не u4мреть. Се• гл7ахu хҶтz1ще u3 него6 взzти2 нѣ1что. да 
раздэлz1тъ. себѣ2. григо6ре1и же рече2. и3 а1зъ да1мъ а3 си2 u4мреть. и3 въпроси2 и4хъ коею 

\Арк. 250 зв.\ 

смр7тію2 Ҷсuже1нъ єc. Һни• рэшz, на1 древэ пҶвѣ1шенъ хw3щетъ бы1ти. Бл7же1н8ныи• рече2 и1мъ. 
до1брэ сuди1сте е3мu2. заu4тра бо сіи2 повэси1тсz. и3 па1кы вни1де в8 по1гребъ, и3д8888888ѣ• мл7твu творz1ше. 
да некӢко u4мъ е3мu2 слы1шитъ. зеұа (sic!) что6 сu1е3тны<1582. ни• Ҷ4чи е3го6 видѣҴ что6 сu1е3тны<. и3 
tтu1ду и3зне1съ Һста1в8шаz2 кни1гы. да1стъ и1мъ ре1къ. а4ще него6дно бu1деть възврати1те ми. Һни1 
же в8зе1м8ши кни1гы. на?шz смэzтиc. гл7юще продавше сіе2. и3 раздэли1мъ себҗ. видэв8ше древеса2 
плҶдовитӢ и3 рэшz к себѣ2. пріи3демъ в сію но6щь. и3 Һбъе3мле1мъ плоды2 єg. 

\Арк. 251\ 

наста1вши же но6щи. пріидо6ша сіе тріе2. и3 запро6шz мни1ха въ по1гребэ. и3дѣ1же бэ молz1сz е3ди1нъ• 
е3го6же рѣ1шz на1 древэ висити. възлѣ1зъ горэ. начz2 торга1ти я4блока1583. и3 я1сz за вѣ1твь. 
Һно6и3 же tло6мъшисz. а3 сіи3 два2 u3страши1в8шеc, tбэго6ша. сіи3 же летz2, я1тсz ри1зою1584 за 
дрuгu1ю вѣ1твь. и3 не и3мҗ по1мощи u3дави1сz Һжере1льемъ1585. григо6ріи3 бо запре1нъ бҗ и3 не 
Һбрэте c пріи3ти2 к8 сu1щеи3 бра1тіи5, въ цр7квь. И3з8ше1дше же въ6нъ и3з цр7кве. и3 вси2 ви1дѣ1шz висzща 
чл7ка мр7тва. и3 u3жасо6шасz. пои3скавше• григҶ6ріа2. и1 Ҷбрэто6шz его6 в8 пw 

\Арк. 251 зв.\ 

гребэ затворена2. и3сшеdше• u4бо tтu1ду. повелҗ снzти2 мр7твагw3. и3 къ другwұ е3го6 гл7аше. ка1ко се2 
u3бо събы1стьсz ва1шz мы1сль. б7ъ бо непоруга1е3мъ быва1е3тъ. а4ще бы1сте мz не затвори1ли. то2 а1зъ 
пришеd снz1лъ бы< е3го6 съ дре1ва. и3 не бы сеи u3мерлъ. но6 пwне1же вра1гъ наu3чи2 храни1ти сu1е3тна1а 
лжu2. тэм• млcть свою2 Һста1вили є3сть. слыша1вша• руга1теле1586лz та събытіа2 словеси2 єg и3 
пришеdше и3 падо6сшz на ноg е3го6 просz1ще прощеніа2. григо6реи3 же Һсuди2 и1хъ, в рабо6тu пече1р8скомu 
манастю2. да ктомu трuжа1ю3 

 

1582 Закреслено в оригіналі. 
1583 Див. Коментар 163. 
1584 Див. Коментар 164. 
1585 Див. Коментар 165. 
1586 Закреслено в оригіналі. 
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\Арк. 252\ 

щеc сво6и хлѣ1бъ z3дzҴ. и3 дово1лны бu1дuҴ, и3 и4ны< напита1ти t свои1хъ трu1дҶ6въ. И3 та1ко тиѶ 
скончz1ша живwҴ сво6и с чz1ды свои4ми. рабо6тӢю3ще в пече1рьскоұ манастырѣ2. рабомъ прчcтыа2 бц7а. и3 
u3ченикоұ ст7го Һц7а на1шего феҺдо6сіа21587. пwдо6бно• и3 се2 сказати Һ немъ. ю3же претръпҗ 
блӢже1н8ныи2 стрcть смр7тнuю2. нѣ1какава ве1щъ манасты1рскаz2 приключи1сz кнѕ7ю рҶстисла1вu (sic!), 
t паде1ніа живо6тнаго, Һскверне1нu бы1ти сосu1ду. и3 сего ра1ди сіи3 прdпbбныи2 григо6ріи3. сни1де къ 
днэпру по1 водu1588. В то6и3 же чz1съ приспҗ кн7ѕь ростисла+  

\Арк. 252 зв.\ 

всево6лҶдичь. хотz и4ти в8 пече1рскіи манасты1рь. мл7твы ра1ди и3 блcгове1ніа2. бҗ бw идыѶ прwти1вu 
ра1тным8 половце1мъ. съ бра1том свои1мъ влади1мероұ. видѣ1вше• ҺтрҶцы 2 е3го6, ста1рця сего2. на?шz 
рuга1тиc е3мu мета1ю3ще1 словеса2 срамна1а. разuмѣ1в8 же мни1хъ всѣ1хъ при см7рти сu1ща. и3 начz2 
гл7ти. Һ чz1да е3гда2 бѣѶ тре1бӢ u3моле1ніе2 и3мѣ1ите. и3 мнҶ6гі мл7твы и3ска1ти t всэхъ. тwгда• вы2 
па1че зло6е творите я• бг7ви неu3го6дна сuҴ. но6 плачитеc своеz погы1бели. и3 каи3тесz свои< съгрэше1ніи5. 
дӢ поне tра1ду пріи3мете въ стра1 

\Арк. 253\ 

шны1и2 дн7ь. u3же бw вы2 пwстиже2 сud. Я4ко вси2 вы в водѣ2 u4мр7те. и3 съ кн7ѕемъ ва1шимъ. кн7ѕь 
же стра1ха бі7а2 не и3мэz. ни2 на1 срdци себѣ2 положи2 сего прпdбbнаго слове1съ. мнѣ2въ его6 пu1стwшь 
гл7юща. я3же прbрочествоваше Һ не1мъ. ре? мнѣ2 повэдае3ши смр7ть t воды2. u3мэю3щу брwди1ти 
посредҗ еа. и3 тw1гда2 разгнѣ1вавсz кнz1ѕь. повелҗ свzза1ти е3мu2 рuцҗ и3 но6ѕэ, и3 кӢмень на 
вы1и5 его6 Һбѣ1сити. и3 въврещи2 и2 в8 во1ду. И3 та1кw потwпле1нъ быc. и3ска1вше• е3го бра1тіа2. дваѶ дн7и, 
и3 не Һбрэто6шz. въ тре1тіи• дн7ь пріидо6шz в8 кѣ1ліа2 его. хотz1 

\Арк. 253 зв.\ 

ще взzти2 Һста1вшаа3 е3го6. и3 се2 мр7твыи Һбрэтесz в8 кѣ1ліи3 свz1занъ. и3 ка1мень на выѶ е3го6. ри1зы 
же е3го6 і е1ще бz1хu мокры2. лице• бzше свѣ1тло. са1м же а3кы жи1въ. И3 не Һбрѣ1тесz кто6 принесыи5 
его6. но6 і кѣ1ліи5 заключе1нҗ сu1щи. но6 сла1ва Һ се1мъ гu7 бu7 творz1щемu ди1внаа2 чюдеса2 свои< ра1ди 
u3го6дникъ. бра1тіа• и3знесше тѣ1ло е3го6. и3 положи1ша в печерэ чтcно. и3же и3 за мно6га лэта пребыc 
цѣ1ло. и3 нетлѣ1нно1589. ростисла1въ• непщева2 вины2 Һ гресҗ. и3 не и3де в8 манасты> t я1рости. не 
въсхотѣ2 блgвеніа2. и3 u3дали1сz t него6. възлюби2 клz1твu и3 пріи3де е3мӅ2. 

 

1587 Див. Коментар 166. 
1588 Див. Коментар 167. 
1589 Див. Коментар 168. 
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\Арк. 254\ 

влади1ме> же пріи3де в8 манасты> мл7твы ра1ди, и3 бы1в8шимъ иұ u трепо4лz. полко6мъ снеұшем8сz. и3 
пwбэго6шz кнz1ѕи на1ши t лица2 проти1вны<. владимеръ• преѣ1ха рэкu2 мл7твъ рdаѶ. ст7ы1хъ и 
блcве1ніа. ростисла+ же u3топе съ всѣ1ми вои2 свои4ми. пw словеси2 бл7же1н8наго григҶ6ріа21590. и4м8же ре? 
сuдо6мъ сu1ди1те. сu1дитсz ва1мъ. и3 в ню1 же мѣ1рu мѣ1рите. въ€мѣ1ритсz вамъ1591. разuмэи3те 
Һпа1сно Һбидz1щеи3. при1тцю ре?нu гмcъ въ ст7мъ е3vgа1ліи5. сuдию немлcтиваg. и3 вдwви1цу 
Һби1димuю. к8 немu1 же прихожа1ше чz1сто. стuжа1ше е3мu2 гл7ющи. мь 

\Арк. 254 зв.\ 

сти2 мене2 t сuпе1рника мое3гw61592. гл7ю бо ва1мъ, я4ко сътвориҴ г7ь въско6рэ месть враго4мъ свои4мъ. 
тъ бо ре?. мнэ ме1сть. І а1зъ tмьщу гл7е1ть г7ь1593. и3 не приw3би1ди1те е3диногw t си1хъ ма1лы<. 
я4ко а4гг7ли и< всегда2 видzть лице2 Һц7а мое3го и3же єc на нб7сѣ1хъ1594. я1ко пра1веде1нъ г7ь. и3 пра1вдu3 
възлюби2. и3 пра1ваz видҗ лице2 его61595. є• бw1 чл7къ всѣ1ет тw2 и3 пwжне1ть. си1цеваz гwр8ды1мъ 
tм8ще1ніа2. и3м8же г7ь противитсz. смире1ным дае4тъ блdгть1596,1597 томu2 сла1ва съ Һц7емъ. и3 съ 
стым8 дх7о1мъ. нн7э и3 прcно и3 в8 вэкы2 вэкоұ. а3ми1нь. 

Патерик Йосифа Тризни1598 

\Арк. 225 зв.\ 

Житие преподобнаго Григория чюдоҴво>ца, списано2 полика>помъ 
черноризцеұ последи а>химандритомъ пече>скаго манастыра1599 

е8 бл7женный Григории приdиӤ ко с7тұоӧ tц7у нш7ему Fеодосию в печерскиі мнcтрь в лэто ѕ7фо7ве 
при княжении4 великаго кн7зя1 и1ѕя1слава сына Я4рослава великого1600, и t него науче= быcть 
жиҴию е?рнеческұоӧ, нестяжанию, чистотэ, и смирению, і послушаниеұ, и прочиұ добродэтелеұ, 
мл7твам же паче прилежаше, и3 сего ради прияҴ на бэсы побэду, є4же и€далече сушимъ 
вопити: Ҷ5 Григорие, и€гониши ны мл7твою своею. И4мэяше бо бл7женныи o4быча8, по всякоұ 

 

1590 Див. Коментар 169. 
1591 Мт 7:2. 
1592 Порівн.: Лк 18:3-8. 
1593 Рим 12:19. 
1594 Мт 18:10. 
1595 Пс 10:7. 
1596 Як 4:4-6. 
1597 Див. Коментар 170. 
1598 Пубікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., ХVII в., 
в четверть, 390 л. 
1599 Див. Коментар 158. 
1600 Див. Коментар 160. 
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пэнии запрещаӥныя творити мл7твы. не те>пя1 же старыи враg прогнания t него. не могии4 чимъ 
и4нѣұ житию є4го1601. не бэ бо и4ного ничто же имэz ра€вэ книгъ. Во єдину же нощь1602 
приидоша татие, и4 стрежаху ста>ца, да егда иѕыде8 на ӅҴренюю, и4 шеdше въ€мӅҴ вся є4го, o4щути1в 
же Григориі приходъ и<, всегда бо по с+я нощи не спаше, но пояше и4 моляшося бг7у бе€престани, 
посреди кэлиі своея, помолижеc и о4 сих пришеdши< кра1ст8. бж7е да8 же со= рабоұ твоимъ. Я4ко 
утрудишасz всуе врагу уго•дающе. И4 

\Арк. 226\ 

и спаша. є7 дниі и є7 нощиі до=деже бл7женни8 при€ва+ бра1тию. во€буди и<. г7леҴ доколэ стреже1те всӅ1е 
покра1сти мя хо1щете. уже tи3ди2те в до1мы своя. воста+ще же. и3 не можаху и3ти2 бzше бо 
и€немогли t глада. бл7женый же давъ и4мъ. z4сти, и3 tпусти и<. и3 се увэдавъ. граdскиі властелинъ, 
и4 повелэ мучҴиѶ татиевъ тѣ<. стужи1в же. си2 григориi4е. Zко є3го2 ради предани сӅҴ. и3 шеd даcть 
кн7ги властелину, та1ти2е же tпусти2. про1чиz же кн7ги про1да+ и3 ро€даcстъ. Ӆ3бо1гимъ. рекъ та1ко. да 
не1 како в бэдӅ2 впадуть. хотящиі покрасти z4. рече бо гдcь, не сокрыва1йте себэ сокровища. на 
ѕемли йдэже татие поdкопываюҴ и кра1дутъ. сокрыва1йте же собэ сокровище на нб7есэхъ. йдэже 
сокро1вище ва1ше. тӅ2 и3 срdца ваша1603. татие же ти1и покаяшесz чюdсе ради бывшаго. на ни< и3 к 
тому не во€враҴшася на первая дэла3 своя. но пришеdше в пече>ски3й мнcтръ. вда1шася на роботу 
братиі1604. и3мэzше же сеи4 бл7женный малъ огра1децъ, идэже ѕели3е сэzше. и3 древа плодови1та. 
на се2. паки при3идоша татие. и3 єгда вѕяша бремена своя. хотяще tи2ти. и3 не во€могоша. и3 
стояше два2 дни непоdви1жими, и3 Ӆ3гнэтаемы бремены. и3 нача1ша вопи1ти. гдcне григоріе пусти 
ны, Ӆ2же пока1емся грэхо1въ свои<, и3 к томӅ2 не сотвори1мъ си1цевыя  

\Арк. 226 зв.\ 

ве1щи. слы1шавше же чернори€цы, и3 пришеdше я4ша и<, и3 не мого1ша свеcти и< t мѣ1ста того. и3 
вопросиша и< когда2 сэмо пріидосте. та1тіе же рѣ1ша. два дни и3 двэ нощи стои1мъ ѕдҗ. мни1си 
же рэша. мы всегда выходяще и3 не ви1дэхомъ ваc ѕдҗ. та1тие же рэша быхомъ вамъ1605 
мы2 видэли ваc. тӅ3 Ӆ3бо молилися быхомъ ваұ со слеѕами. дабы3 наc. пусти1лъ: се2 уже и€немо1гше 
начахомъ вопити. нн7э же молите старца да пустиҴ наc. Григоріи2 же пришеd, и3 гл7а и4мъ, понеже 
пра€дны пребысте веc живоҴ сво1й, крадуще чюжа1z труды2 а3 сами не хотя1те тружdатися. нн7э 

 

1601 Далі в тексті пропуск, і пропущене дописано знизу на берегах: «спонӅ сотворити наӅчи ѕлыя чл+ки да покрадӅтъ 
є3го2». 
1602 На берегах на зразок підзаголовка: «Татии пе>віи хотzще скрасти прпдобнаго». 
1603 Лк 12:33-34. 
1604 Див. Коментар 161. 
1605 Закреслено в оригіналі. 
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сто1йте ту пра€дны про1чая лэта до ко=чи1ны живота2 своего, o3ни же съ слеѕами моляху ста>ца, 
к тому не сотворҴиѶ ймъ такова1го съгреше1ния. Старець же умилисz о ни< и3 рече. то2 а3ще хощете 
дэлати й t труда своего и3нэхъ пита1ти. то Ӆ4же пущу вы. татиее же рэша со клятвою, 
ника1ко же преслушаемся тебе. Григо1ри5и же рече2 бл7венъ бг7ъ tсе1лэ бµдэте работающе на ст7ую 
братию, и3 t своӤго труда2 на потребµ и< приносите. и3 та1ко tпусти и<. та1тие же сконча1ша живоҴ 
сво2i в пече>скомъ мнcтрэ ограd предержаще и< же мню и4щадия. и3 дон7нэ сӅҴ1606. и3ногда же па1ки 
при3йдоша трие нэцiѶ хотя1ще и3скµсити сего, бл7женнаго, и3 два2 t них моли1ста ст7аго ло•но  

\Арк. 227\ 

глю7ще: си1і дрӅg нашь єcть, и3 Һсужде= єcть на1 смерть, мо1лимъ же тя потщиc и€бавити его да1й 
ємӅ2 чи1мъ и3скупитиc t сме>ти. Григориі же воcплакався жа1лостию, провидэ бо Һ немъ, яко 
приспѣ3 конець житию его, и3 рече. лютъ члвку сему яко приcпэ дн7ь погибели его. o3ни же рэша, 
ты же tче, а4ще да1си что2, то си1й не умреҴ, се же гл7аху хотяще вѕя1ти что у него да ро€дэляҴ 
себэ. Григори3й же рече, и3 а€ дамъ а3 сиі uмреть, и3 вопроси3 и< коею сме1ртию Һсужде=, є4сть o3ни 
же рэша на древэ повэшенъ хощеҴ бҴыѶ. бл7же1нный же рече2 ймъ. до1брэ Һсудист є3му ѕаӅ4тра 
бо се1й повэсиҴсz. и3 па1ки сниде в8 по1греӣ и3дѣ1же мл7тву творя1ше, да не како Ӆ4мъ є3мӅ2 слышиҴ 
ѕемнаго что3 ниже o4чи є3го2 видита что2. сӅ1етны<, и3 tту1ду и€неc Һста1влъшая кн7ги, даcть и4мъ 
реҲ. а4ще не Ӆ3годно бµ1деҴ во€врати1те ми. Һни1 же вѕе1мьше кн7ги, нача1ша смэz1тися гл7юще. 
прода1вше сіе, и3 ра€дэлимь сє2бэ. ви1дэвше же древеса2 плодови1та, и3 рѣ1ша к8 себэ, прии1деұ в8 сию2 
но1щь и3 Ҷӣє4млемъ плоды2 є3го2, наста+ши2 же но1щи, приидо1ша сии3 тріе2. и3 ѕапроша мни1ха в8 по1гребе 
и3дѣ1же бэ моля1сz. є3динь же є3го же рэша на дрэвэ повэсити. во€лѣ€ горэ нача2 торга1ти 
я4блока, и3 я4сz ѕа вэтвь. o3ной же tломльшися. а сиz3 два устрашившася tбэго1ща сиі же 
летzҴ zҴся ризою1607 за другую вѣ1твь і не и4мэz 

\Арк. 227 зв.\ 

по1мощи удавиc o3жерели2емъ1608. Григори3й бо, ѕапре= бэ, и3 не Ҷ5брѣ1теся пріити2 къ сущей бра1тии3 
во цр7квь. и€ше1дше же во= и€ цр7кве. и3 вси2 видэша вися1ща члв7ка мер7тва, и3 ужасо1шаc. пои4ска1вше 
же григория, и3 обрэтоша его в погребэ ѕатворе=на. И€шеdше1609 же Ӆ3бо tту1ду бл7женны8 повелѣ3 
сняти мертваго и3 къ другомъ его гл7аше. како се Ӆ4бо ѕбыcться ваша мыcсль. бг7ъ бо непоругаемъ 
бываеҴ. А4ще бысте мя не ѕатвори1ли, то а€ пришеd сняӥ бы< єго со1 древа й не бы2 сеи3 умерлъ. 
поне1же вра1гъ вы научи2 храни1ти суетнаz лжею, тѣ1м8же млcть свою Һста1вили є3сте. слышавше 

 

1606 Див. Коментар 162. 
1607 Див. Коментар 164. 
1608 Див. Коментар 165. 
1609 Закреслено в оригіналі. 
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же руга1теле2 та2 ѕ8бы1тия словеc его пришеdше падо1ша на1 ногу его2, прося1ще проще1ния. Григо1рій 
же o3суди и< в работу пече1рскому мнcтрю да к томӅ2 тружа1ющеся сво1й хлѣӣ ядя1ть и доволни 
бµдµҴ і инэхъ напита1ти t свои< трудовь, и3 тако ти3 сконча1ше живо1тъ свой и с ча1ды свои4ми 
работающа в печерскомъ мнcтрэ рабомъ преcтые бцdы и3 µ3ченикомъ ст7ого tц7а нашего 
Fео3досиz1610. Подобно же і се2 скаѕа1ти о3 не1мъ я3же претерпэ бл7жены8 страсть сме1ртнuю. 
нэкакова ве1щь мн7тырская приключися t паде1ния животнаго o3сквернену бы1ти сосµ1ду и сего 
ради сей прdбны8 Григо1ріи сниде къ днепру  

\Арк. 228\ 

по воду1611. В8 то8 же вре1мя приспэ кня€ ростиcлавь все1володо1612дичь, хотя и3ти в пече>ьскиі 
мн7трь. мл7твы ради и блgвения. бэ бо и3дыѶ противу ра1тнымъ половцеұ. съ братомъ евоимъ 
влади1ми1613ромъ. ви1дэвше же oҴроцы его старца сего начаша ругатиc є3мӅ2 метаю1ще словеса2 
срамная. раѕумэвъ же мни< всѣ< при смерти су1ща и3 нача гла7ти Ҷ5 ча1да. егда бэ тре1бэ 
умиле1ние имэти. и мно1ги мл7твы искати t всѣ< , тогда1 же вы2 паче ѕло1е творите, я4же бг7ови 
неугоdна сӅҴ, но пла1читеся своея3 погибели, и3 кайтеся свои< согрэшеній, да поне tраду прии1мете 
во стра1шный де=, уже бо вы2 пости1же сӅd. Я4ко вси вы в8 водэ u4мрете й со кнѕемъ ва1шимъ. 
кня€ же, стра1ха бж7иz не имэz, ни на се>дцы собэ положи сего2 прпdбнаго словеc. мнѣ+ его2 
пустошь гл7юща, я4же пророчеcтвоваше o3 неұ, и3 рече мнѣ1 ли повэдаеши сме>ть t воды2. умэющу 
бродҴиѶ посреди ея, и3 тогда ра€гнэваc кня€, повелэ свяѕати ему руцэ и3 ноѕэ. и3 ка1мень на выі 
его о3бэсити, и3 воврещи2 в8 во1ду, и3 та1ко потопле= быcть. и3скавше же є3го братия два дни2 и3 не 
Һбрэтоша, в8 третиі же день приидоша в8 келию є3го хотя 

\Арк. 228 зв\ 

ще вѕяти o3ставльшая є3го и3 се ме>твый o3брэтеся в8 келии3 свя1ѕанъ, и3 ка1мень на вы1и его, 
ри1ѕы же е3го2 еще бz1ху мокры2. лице1 же бz1ше свѣ1тло, самь же а4ки живъ. й не обрэтеся кто 
принесый его, но и3 келиі ѕаключе1нъ сущи. но сла1ва o3 семь бг7µ творя1щему дивная чюдеса свои< 
ради угоdникъ. братиz же и€неcше тэло е3го, и3 положиша в8 пещерэ чеҵно. и4же и3 ѕа многа лѣ1та 
пребыcть цѣ1ло и3 нетлѣ=но1614. роcтислав8 же непщева1вь вины о3 грэсҗ. и не йде в мнcтрь t 
я4рости, и не во€хотэ блcвения и3 удались t него во€люби клятву. и3 прииде ему. в8ладиме> же 
прииде в мнcтрь. мл7твы ради. и3 бывшимъ и3мъ Ӆ3 трипо1ля, й полъкама сне1мьшимася. и3 

 

1610 Див. Коментар 166. 
1611 Див. Коментар 167. 
1612 Закреслено в оригіналі. 
1613 В оригіналі написано спочатку «є», потім виправлено на «и». 

1614 Див. Коментар 168. 
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побэго1ша кн7ѕи наши, t лица2 противны<. Владими> же преэха рэку мл7твъ ради св7ты< и3 
блгcвениа. рости1славь же Ӆ3топе2 со всэми свои1ми во1и по словеси2 бл7же1нgаb Григория1615. и3мъ же бо 
судом судите судиҴсz ва1мъ в ню1 же мэру мэрите во€мериҴся ва1мъ1616,1617 раѕумэите o3пасно 
o3бидящі2и3 приҴчю реченьную. гcдемъ. во свтѣұ єvgліи. судию неми1лостиваго. и3 вдовицу o3бидимую. 
к немӅ1 же приход•а1ше чаcто, и3 стужаше е3му гл7ющи мсти2 мене  

\Арк. 229\ 

t супе1рника моего1618. гл7ю бо вамъ. я3ко сотворитъ гдcь воскорэ меcть рабомъ свои1мь. той бо 
реч мнэ меcть, и3 а€ tмещу1619. глеҴ гд7ь. не преобидэте єдиного t сихъ малы< яко а4нг7ла и< 
всегда видеҴ лице tц7а моего и4же єcть на1 небесѣ<1620. Яко праведе= гдcь и3 пра+ду во€люби, й пра1вая 
ви1дэ лице его, еже бо члв7къ всэеть то и пожнеҴ. сицевая гордымъ tмщения и4м же гдcь 
противиться, смире1ннымь же даеҴ бл7годаҴ,1621,1622 тому сла1ва съ tце2мъ и3 со ст7ымъ дх7омъ 
нн7э. й прcно и3 во вэки вэкомъ. а3ми=ь. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.1623 
\Арк. 173\ 

ГРИГОРІЙ см7рть водо1ю подzҴ, пра1вды ра1ди Һбрэте2 Во1ды Жи1зни, днеc в8 гҶ1рней 
W3гра1ди. 

Жи1тіе прпdб: tц7а нашеg Григоріа ЧӃдотворци1624. 
И4же и3 дале1че сый стра1ше= быҵ бѣ1соұ: и3 наказа2 та1тiѶ ве1ліими чудесы2. послѣ1диже прорекъ 

u3топле1ніе Кн7зю, саұ t тогҶ2 u3топле= быҵ: и3 чудотво1рнэ Һ брэте1сz в8 ке1ліи тѣ1ло є3гҶ2. 
\Арк. 173 зв.\ 

єто1кмҶ НеҶкеса1ріz хва1литъсz Григо1ріемъ Чудотво1рцемъ, но и3 ст7а1z Вели1каz 
Чудотво1рнаz Ла1врӢ Пече1рскаz велича1етсz тезоимени1тым8 томӅ2 Прпdбнымъ1625. Ди1венъ Бг7ъ 
є3гда2 показасz въ ст7ы1хъ свои1хъ, А4нтҶ1ніи и3 FеoдҶ1сіи Пече1рскихъ, сіz1ющихъ 

 

1615 Див. Коментар 169. 
1616 Після цього слова залишено вільне місце приблизно на одне слово. Вірогідно, переписувач не зрозумів щось 
із свого оригінлау. Але в Касіянівській другій редакції тут нічого «зайвого» нема. 
1617 Мт 7:2. 
1618 Порівн.: Лк 18:3-8. 
1619 Рим 12:19. 
1620 Мт 18:10. 
1621 Як 4:4-6. 
1622 Див. Коментар 170. 
1623 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
1624 На берегах: Мцc Іа1нӅар: и7 дн7z. 
1625 Див. Коментар 159. 
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разли1чными чудесы2, В то1же вре1мz и3 Григо1ріа Прпdбнаg на чудотворе1ніе и3збра2, и3 въ Ла1вру свою2 
ст7у1ю ту1южdе призва21626,1627. 
Се1й Ӆ4бо бл7же=ный, безмо1лству1ющу Прпdбному А4нтҶ1нію в8 Пеще1рэ, прi1йде къ Прпdбному 
FеoдҶ1сію строz1щему Монасты1ръ 1628 : И4 t него И4ноческій Һбра€ воспрiєұ науче= бэ 
нестzжа1ніz, чистоты2, смире1ніz съ послуша1ніем8, и3 про1чіих8 добродѣ1телей, млтвэ же найпа1че 
прилежаше. И4 та1кҶ по мнҶ1гих8 подвигах8, па1че не1ж дарова1ніе и3мѣ1ти чудотворе1ніz. Пре1жде 
же всѣ1хъ, пріz1ть t Бг7а побѣ1ду на бэсы, я4кҶ и3здале1че тѣ1м8 ст7гҶ видѣ1вшиұ возопи1ти1629: 
Ҷ5 Григо1ріе, и3зго1нишѶ ны мл7твою свое1ю. W3бы1чай бо и3мэz1шӤ Григо1рій, по всz1коұ пѣ1ніи 
запрещаӥныа мл7твы твори1тѶ. 

Нетерпz1же побэжде1нный врагь прогоненіz себҗ быва1ющагҶ t ст7а1гҶ, помышлz1ше ко1ею бы 
злобо1ю па1коҵ є3мӅ2 въ добродѣ1телном8 жи1тіи сътвори1ти; и3 немогi1й сам8 ничиұже, 

\Арк. 174\ 

наусти2 злы1z человѣ1ки, да Һкра1дутъ є3гw21630, неиму1ща ничесо1же, ра1звэ кни1гъ къ мл7твамъ 
и3 чте1нію. Въ є3ди1ну u4бw нw1щь пріидҶ1ша та1тіе къ Ке1ліи Григо1ріz, и3 u3таи1вшесz стрежа1ху, 
до1ндеже и3зы1йдетъ ста1рець на u4треню въ Цр7ковъ, да тогда2 в8шеdше во1змӅҴ всz2 є3гw2. Бл7же1нный 
же Һщути2 прихо1дъ и4хъ. Не спа1ше бо по всz2 нw1щи1631, но посредэ ке1ліи стоz2, мл7z1шосz БӅ7 
бе€преста1ни. тогда2 помл7и1сz и3 Һ ни1хъ, гл7z2: Бж7е, да1ждъ со1нъ рабw1м8 твои1мъ, и4же 
u3труди1шасz всуе, вра1гу u3гажdающе. И3 u3слыша1нъ бы1ст8 t Ба7: и4бҶ спа1ша та1тіе пz1т8 днi1й и3 
пz1т8 нw1щій, до1ндеже бл7же1нный при мнw1гихъ бра1тіzхъ, возбуди2 и4хъ гл7z2: доко1лэ стрежете2 
всуе, Һкра1сти мz хотz1ще? tидѣ1те u3же2 в8 до1мы своz2. Һни1же воста1вше неможа1ху и3ти2, за 
неz3де1ніе натоли1ко вре1мz. Бл7же1нный же поста1ви бра1шно, и3 напита1въ tпусти2 и4хъ. И3 сi1е Ӆ3вѣда+ 
властели= гра1да повелҗ му1читѶ и<:. Стужи1в8 же Григо1рій, я4кҶ є3гҶ2 ра1ди преда1ни бы1ша на 
муче1ніе, ше1дъ къ властели1ну, дарова2 є3мӅ2 нэкіz кни1ги своz2, и3 та1тіе же свободи21632. И3ныz 
же книги продаде, и3 разда1стъ цэну u3бо1гимъ, си1це ре1къ: да нека1кw є4ще в8 бэдӅ2 в8паде1т8 кто, 
хотz2 Һкра1сти мz. и4бо и3 Гд7ь 

 

1626 На берегах: сҴ: Грiго1рiѶ прiѶде в пе? мbнаҵ: в лѣҴ t со€ ѕф7ов t ро• аx7д. 
1627 Див. Коментар 160. 
1628 На берегах: t сҴ: fеоd: пострыже= и3 наӅче= бэ всѣ< добрbдэтеле1й. 
1629 На берегах: бѣc tдӢлӤчӤ брzхӅc єg. 
1630 На берегах: наӅстѶ на неg врагъ татій. 
1631 На берегах: не спа1ше сҴ: по всz2 но1щи. 
1632 На берегах: Та1тiӤ тѣ< свободи2. 
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\Арк. 174 зв.\ 

рече2: Продади1те и3мѣ1ніz ва1ша, и3 дади1те млcтыню, сотворите себҗ влага1лища неветщающаz, 
сокро1вище не Һскудѣ1емое на наб7се<, и3дэже та1ть не приближаеҴсz, ни мо1ль растрлэваетъ1633. 
Та1тіе же ты1и чудеси2 ради бы1вшаго на ни1хъ, к томӅ2 не возврати1шасz на пе1рваz дэла своz2, 
но со покаzніем8 пришеdше в8 то1йже Пече1рскiѶ монасты>, вда1шасz на роботӅ2 бра1тіи1634,1635 

Но врагъ не Һста1ви зла1го начина1ніz свое1го: Е3ще1 бw1 и3мэz1ше сей Бл7же1нный Григо1рій 
Вертогра1дъ малъ, в8нем8же ѕе1ліе сэz1ше, и3 древеса2 плодови1таz насажда1ше. Въ и4но Ӆ4бо вре1мz, 
наӅ3сти1вшу томӅ1жdе врагӅ2, пріидо1ша дрӅ1гіи та1тіе, и влѣ8зше въ вертогра1дъ той, наполни1ша 
влага1лища своz2 o4вощіем8. є3гда1 же взz1ша бремена2 на сz хотz1ху tи3ти2, и3 се не возмого1ша: 
но стоz1ша два1 дни и3 двэ но1щи неподвижи1ми, u3гнэта1еми бре1мены1636. та1же нача1ша вопи1ти: 
tч7е ст7ы1й ГригҶ1ріе, пу1сти ны, пока1емсz u3же2 грэха2 сво1егw, и3 к8 тому не сотво1риұ сице1выz 
ве1щи. Слы1шавше же чернори1зцы прійдҶ1ша и3 я4ша и3хъ, но не мw1гоша свести2 t мѣ1ста тогw2. 
тогда2 вопроси1ша и3хъ, когда2 сѣ1мо прійдw1сте? та1тіе же tвэща1ша: два1 дни и3 двэ но1щи стои1м8 
здэ. гл7а1ша и3мъ чернори1зцы: мы всегда2 сѣ1мо  

\Арк. 175\ 

ходz1ше невидэхоұ стоz1щихъ васъ. Татіе же рѣ1ша: и3 мы2 а4ще быхоұ васъ ви1дэли ходz1щи<, 
проси1ли бы1хомъ u3 ва1съ съ слеза1ми ходота1йства къ ста1рцу, и3 се u3же2 и3знемо1гше нача1хомъ 
вопи1ти: про1симъ u4бw молѣ1те чудотво1рца ст7агw да пустить насъ. Прише1д8 же Григо1рій гл7а 
имъ: поне1же пра1здни пребы1сте весъ живо1тъ свой, кра1дуще чӅ1жdаz тру1ды, а3 са1ми не хотz1ще 
тружда1тисz: tнынэ сто1йте ту пра1зdны про1чаz лэта, до кончи1ны живота2 свое1гw. O3ни же 
съ слеза1ми мл7z1ху ста1рца да пӅ1стиҴ и3хъ, Һбэща1ющесz к томӅ2 не сотвори1ти тако1вагw 
согрэшеніz1637. Ста1рец8 же Ӆ3мили1сz Һ ни1х8, и3 рече: а4ще хо1щете рука1ма свои1ма дѣ1лати, и3 t 
тру1да ва1шего инэхъ пита1ти, пущӅ2 васъ. Та1тіе же съ клz1твою рѣ1ша: ника1коже преслуша1ем8 
тебе2. И3 гл7а иұ Григо1рій: блcве1нъ Бъ7 u3крэплz1zѶ вас8. Ҷтсе1лэ работа1ти бӅ1дете на ст7ую бра1тію, 
и3 t своегw трӅ1да на потре1бу и3хъ приноси1ти. и3 та1ко tпусти и3хъ. Та1тіе же за дѣ1ло зло въ 
вертогра1дэ тэмъ ма1лэм8 до1брэ дэла1ша, работа1юще в Һгра1дэхъ всегw2 Пече1рскагw 
Монастыра2, до сконча1ніz живота2 свое1гw1638. 

 

1633 На берегах: ЛӅҲ: вi7. (Лк 12:33-34). 
1634 На берегах: Та1тiѶ тѣ< къ покаӢнію приведе. 
1635 Див. Коментар 161. 
1636 На берегах: Татіе дрӅгіи стоашӢ Ӆ3 него2 непоdви1жны со o4воөми в7 дни и3 в8 нощи. 
1637 На берегах: и3 дрӅги1хъ та1тiѶ къ покаа1нію приведе2. 
1638 Див. Коментар 162. 
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Покуси1сz и3 трети1цею пре1лестныѶ и3скуси1телӤ, чре€ татi1й та1кожде приступи1ти къ Бл7же=ному  

\Арк. 175 зв.\ 

o3бразомъ пре1лсти сице1выz: Прійдо1ша и4ногда къ ГригҶ1рію трi1е нѣ1ціи, не Һта1й а4ки та1тіе, 
но въ лице2 а4ки по1мощи требующіи, хотz1ще и3ску1си1ти є3гw2. и3 два t ни1х8 мл7иста ст7аго, ло1жно 
на тре1тіаго гл7ю1ще: tч7е, сей другъ нашь Һсужdенъ є3ст8 на смерт8, мо1лиұ тz потщи1сz и3зба1вити 
є3гw2, даждъ є3мӅ2 что, да и3скупитъ себе t сме1рти. Бл7женный же провидz2 дх7ом8, я4кw солга1нное 
и4ми собу1деҴсz само1ю и4стинною, прослези1сz жалостнэ, и3 рече: лютэ чл7вку семӅ2, я4ко приспҗ 
день поги1бели є3гw2. Һни1 же рекwста: ты tч7е а4ще даси2 что, то o4нъ не умре1тъ. Се1 же гл7а1ху, 
хотz1ще u3 не1гw взz1ти что, и3 раздэли1ти между себе2. Чудотво1рец8 же прозорливъ сый рече2: 
а4ще и а4зъ дамъ то сей u3мрет8. Һба1че вопраша1ю васъ: кое1ю сме1ртію Һсужде1нъ есть?1639 Они 
же tвэщаста: на дре1вэ повѣ1шенъ и4мат8 бы1ти. и3 гл7а и3мъ проорли1вец8: добрэ судисте, заӅ1тра 
бw собӅ1детсz то. Сi1z рекъ снi1йде въ Пеще1ру, и3дѣ1же [хранzсz t виденіz и3 слыша1ніz сӅ1еты 
зе1мныz] Һбы1чай и3мz1ше мл7твы твори1ти, и3 tтӅ1ду и3знес8 и3 Һста1вшіz книгы, даде2 и3мъ, 
гл7z 21640: и3 а4ще не Ӆ3го1дно вамъ бӅ1детъ, возврати1те ми. Һни1 же взе1мше кни1ги и3зыйдw1ша, и3 
нача1ша  

\Арк. 176\ 

посмэва1тисz гл7ю1ще: прода1мы то и раздѣ1лимъ є4же во1змемъ. Е4ще1 же и3 древеса2 плодови1та 
видz1ще u3 ст7а1гw, рѣ1ша къ себҗ: прійдемъ в8 сi1ю нощъ, и3 пло1ды сiz и3збере1м8. наста1вшей же 
но1щи, та1тіе Һни трiе прійдw1ша: ГригҶ1рій же тогда2 мл7z1шесz в8 Пеще1рэ. Һни1 же загради1ша 
tвнэ две1ри Пеще1ры, и3дѣ1же бэ ста1рецъ. И4 є3ди1нъ t ни1хъ, и4же Һбѣ1шенъ бы1ти нарече1сz, 
возлѣ1зъ на дре1во, нача2 то1ргати я4бл8ка1641: и3 се вѣ1твъ є3z1же держа1шесz, tломи1сz, o4н8же 
паде1сz, а3 стрегу1щіи Ҷ4ба u3страши1вшесz tбэго1ста. тогда2 пады1й є3гда2 летэ, другою1 
вэтвою1642 похище1н8 бысть, и не и3мэz по1мощи, u3дависz1643,1644 ГригҶ1рій же затво1ренъ сыѶ, 
неможа1ше бы1ти съ бра1тіею на u7трени въ Цр7квэ: бра1тіz u4бw и3з8ше1дше и3з8 Цр7кви, и3дw1ша 
ви1дэти винӅ2 небы1тіz, неw3бы1чнагw ст7о1му му1жу томӅ2. и3 се ви1дэша на дре1вэ чл7вка висz1ща 
мр7тва, и3 uжасw1шасz. пои3ска1вше же ГригҶ1ріz, Ҷбрэто1ша є3гw2 в8 пеще1рэ затво1ренна. o4н8 же 
и3зше1д8 повелэ снz1ти висz1щагw. та1же Ӆ3зрҗ и3 дру1гwвъ є3гw2 съ и4нэми прише1дших8, и3 

 

1639 На берегах: проре? см>т8 є3диномӅ1 t татiй. 
1640 На берегах: tдаде кнi1гѶ татєұ. 
1641 Див. Коментар 163. 
1642 Див. Коментар 164. 
1643 На берегах: по проре1ченію сҴ: Ӆұре нӢ дрӤвѶ е3ди= t таӢтей. 
1644 Див. Коментар 165. 
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назира1ющихъ мертвеца2, и3 гл7а к8 нимъ: зрите, ка1ко Һкаz1ннаz ва1ша лож8 въ пра1вду прійде; 
Бг7ъ бw поруга1ем8 небыва1етъ1645. а4ще бысте мене2  

\Арк. 176  зв.\  

не затвори1ли бы1ли, а4зъ прише1дъ помо1гл8 бы< є3мӅ2, дабы2 не Ӆ3ме1рлъ: но поне1же врагъ васъ наӅ3чи 
храни1ти сӅ1етнаz и3 лжӅ2, тѣ1м8же и3 млcть свою2 Һста1вили є3сте. Ви1дэвше же ругателе ты1и 
собы1тіе слове1съ Бл7же1ннагw, падw1ша на но1гу є3гw2, просz1ще прощеніz1646: ГригҶ8рій же Һсуди2 
и3хъ в8 работу Пече1рскому МонастырӅ2, да tто1лэ тружdающесz t по1ту лица2 своегw снэдz1т8 
хлѣ1бъ свій, и3 дово1лни бӅ1дутъ напита1ти и3 про1чіихъ t трӅ1дwвъ свои1хъ: и3 та1ко и3 ты1и 
сконча1ша живо1т8 свой с ча1ды своими, работа1юще в8 Печерскомъ Монастырэ рабwұ Прcты1z Бц7ы, 
и3 У4ч7никwұ Прпdб: tц7ъ нш7и< А4нтw1ніа и3 FеoдҶ1сіа1647. Но Ӆ3же2 подобаеҴ сказатѶ страҵ см7ртную 
ю4же сҴ: претерпэ1648. 

Случи1сz нѣ1когда сосӅ1ду Монастырскому, t в8паденіz живо1тнагw Һскверне1ну быти: 
Бл7же1нныѶ Ӆ4бо Һчище1ніа ра1ди снійде къ днэпрӅ2 почерпати2 воды21649. и5 се Кнz€ Ростисла+ 
Всеволо1дичъ, в то1же вре1мz та1мо приспҗ, хотz2 внйти в8 Пече1рскій Монасты1р8, мл7твы ра1ди 
и3 блcве1ніz. и3дz1ше бw съ бра1тоұ свои1мъ Владимиром8 Монома1хомъ, на бра= проти1ву Половцеұ. 
Ви1дэвше же o3тро1ци Ростисла1влэ ста1рца сегw2, нача1ша руга1тисz є3мӅ21650, и3 словесы2 сра1мнымѶ 
досажdати, науще1ны дре1вниұ  

\Арк. 178\ sic!1651 

враго1мъ. Ста1рецъ же дх7омъ Прbрческимъ проразумѣ1въ, я4кҶ бли€ см7рти сӅ1т81652, гл7а к8 ниұ: Ҷ5 
ча1да, є3гда2 вамъ требэ u3миле1ніе мнҶ1го и3мэти, и3 мл7твы требова1ти t всѣ1х8, тогdа вы па1че 
зла1z тво1рите, я4же Бг7у неӅ3го1дна су1т8: но пла1читесz свое1z поги1бели, и3 ка1йтесz свои< согрэшенiѶ, 
да поне2 tра1ду прi1ймете въ стра1шныѶ дн7ь: u3же2 бw постыже вы судъ, я4кw вси въ водҗ 
пото1плени бӅ1дете съ Кнz1зеұ ва1шим8. Кнz€ Ростисла1въ слы1ша+ то, не положи2 на срdци своеұ си1лы 
слове1съ Прпdбанаg, и3 непщу1z Ӆ3кори1зну є3го2 гл7а1ти, а3 не пррbчество, разгнэва1сz зѣ1ло, и рече: мнѣ1 
ли сме1рть повэдаеши t вwды2, u3мѣ1ющу плы1вати посре1дэ є3z2? Самъ тоz2 в8ку1сиши. И4 а4біе 
стра1ха Бж7iа не и3мѣ1z, повелҗ свzза1ти рӅ1цэ старчестіи и3 но1зэ, и3 ка1мень Һбѣ1сити є3мӅ2 на 

 

1645 На берегах: ГалаҴ: ѕ7. 
1646 На берегах: И третіи< татеѶ ко покӢzнію приведе2. 
1647 Див. Коментар 166. 
1648 На берегах: o3 стcрти см7ртноѶ ст7агw. 
1649 Див. Коментар 167. 
1650 На берегах: o3троци Кнz1зz РостиславӢ рӅгӢхӅсz ст7о1мӅ. 
1651 Так в оригіналі. 
1652 На берегах: ст7ыѶ прорече2 Ӆ3топлӤнiӤ Ҷтро1комұ i3 кн7зю и4хъ. 
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вы1ю, и3 во во1ду є3гw2 воврещи2: и3 та1кw u3топле1нъ бы1сть1653. Братіz же и3ска1ша е3гw2 два дни2, 
и3 не Һбрэто1ша. Та1же въ тре1тiѶ дн7ь прійдw1ша в8 ке1лію є3гw2, хотzще взzти а4ще бы что 
нӅ1жднагw Һсталw по ст7ѣ1мъ; И3 се Һбрэте1сz в8 ке1ліи Прпdбный мр7твъ, по рӅ1кu и3 по но1гу 
свzза1нъ, ка1мень и3мѣ1z повѣ1шенъ на вы1и свое1й: ризы же є3мӅ2 є3ще бz1у мо1кры, и3 лице2 свэтло, 
все1же тѣ1ло а4ки жи1во. и3 почуди1шасz зѣ1ло, киұ бы, и3 ка1кҶ в8несе= быӥ1654; 

\Арк. 178  зв.\  

поне 1же и 3 ке 1л іz заключе 1нна бѣ. О 4ба 1ч е Воз dавше хва 1лу БӅ 7  творz 1щему ди 1внаz 
чудеса 2 въ ст 7ѣ 1мъ свое 1мъ, и 3знесо 1ша чудотво 1 рныz ты 1z мw1щы ч cтнw, и 3  
положи 1ша в 8 Пеще 1 рэ. и 3дѣ1же и 3 дон 7нэ пребыва 1ютъ нетлѣ1нны 1655,1656 

Ростисла 1 в 8 же непщева 2 вины 2 Һ грэсэ сво 1 ем 8 , и 3 я 4 ростію дыша 2 ниже в 8  
Монасты1 ръ в 8нійде, я 4коже Һбэща 1 сz: но не восхотҗ бл cве 1н іz, є 4же и 3 Ӆ 3дали 1 сz 
t не 1гw. то 1кмw Влады1ми > Монома < бра 1тъ є 3гw 2 , в 8 Монастырэ бысть, мл 7твы 
и 3 бл cве 1н іz просz. 2  Е3гда 1 же бы 1ша Ӆ 3 Трипо 1лz, и 3  прейдwша стӅ 1гну рэкӅ 2 : 
сотвори 1ша по 1лкома свои 1ма бра 1н 8 съ Половцы2, и 3 не Һдолѣ 1ша тѣ 1м 8 , но 
побэгоша t лица 2 противных 8 РҶссiй стіи Кн 7зи. Тогда 2 Влады1мир 8 бэжа 
преѣ 4ха рэкӅ 2  стугну, мл 7твъ ради и 3 бл c веніz Печерскихъ ст 7ы 1хъ: Ростислав 8 же 
съ всѣ ұ свои 1м 8 во 1иннствомъ потопл е 1нъ бы ҵ в не 8 1657. И5 та 1кw и 3 пр b рченіе ст 7а 1гw 
собы 1 ст 8 сz, и 3  в 8  ню 1же мѣ1 ру мэри злы 1й Ӆ 3б i 1ица, возмэри 1 сz є 3мӅ 2 1658. Незлоби 1вый 
же Чудотворе 1ц 8 Григо 1 р ій Һбрэте 2 и 3 сто 1чни Ҳ жи 1зни, и 3  пото 1ко ұ сла 1дости 
вѣ1чныz наслаж dаzсz, при вwда 1х 8 я 4же превы 1шше Нб 7 съ хва 1литъ И3мz 2 Гд cне : 
Е4му 1же подоба 1 ет 8 сла 1ва и 3 хва 1ла, нн 7э и 3 пр cн о и 3 въ безконе 1чныz вѣ1ки, А4минь.  

 

1653 На берегах: кн€ ростисла+ ӅтопѶ ст7го в лҴ: t со€ѕх7а t ро•: ач7а. 
1654 На берегах: Ҷ3брэтӤсz сҴ: мр7твъ с8 ка1менӤм8 в8 ке1ліи заключе1нѣѶ. 
1655 На берегах: мо1щи сҴ: полbжӤны в8 пещӤрэ и3 сӅҴ нетлэнны. 
1656 Див. Коментар 168. 
1657 На берегах: кнz€ роcтѶславъ по прbрчествӅ сҴ: Ӆ3топе. 
1658 Див. Коментар 169. 
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Житіє прп. Іоанна 
Багатостраждального 

Основна редакція Патерика1659 

Слово о Иванѣ, затворницѣ многотрьпѣливем 

одобообразиа, равнострастиа имѣти роженым на земли прьваго человѣка, 
ибо, видѣ красоту овоща, не удръжася, и Бога ослушася, и страсьтнѣ житие 
прият. Ибо егда создай бысть, не имы зарока на себѣ, яко Божие создание 
есть: нашъ Господь Богъ, прсть восприим от земля, рукама пречистыма и 
непорочныма сплескав человѣка, блага и удобрена, но он, акы калъ, 
земнаа любя, поползеся къ сласти, и сласти приложишася ему; и обладай 

бысть оттолѣ род человѣчь страстию; и во ины страсти уклонися, и боримы 
есмы всегда. 
И от тѣх един аз побѣжаюся, имже и работаю, смущаем помыслы душа моеа, и 
страстнѣ касаяся тѣмъ и неослабно хотѣние имѣя къ створению дѣла злаго 
тѣм не мнѣ подобна иже на земли во всѣх за многаа согрѣшениа, в нихже и до 
сего часа пребываю. 
Той единъ, иже от всѣх обрѣте истину, себе отлучив на Божию волю и того 
заповѣди непорочно сохранив, въ чистотѣ же соблюдъ тѣло свое и душу, 
кромѣ всякоа скверны плотскиа и душевныа1660. Сего мню Ивана преподобнаго, 
затворивша себе во усцѣ мѣсте едином от печеръ. И пребы въ велицѣ 
воздержании лѣт 30, многым постом бѣ удручаа, и томяся, и желѣза на всем 
тѣле нося. 
И к сему нѣкто от братии нашея часто прихожаше, смущаем бѣ от дѣйства 
неприязнина на похоть телесную; и сего моляше блаженаго молитися за нь, да 
Господь подасть ему ослабу страстем и уставить похоти. Се, многажды 
приходя, глаголаніе. Блаженый же Иванъ рече тому: «Брате, мужайся и 
крѣпися, потерпи Господа и схрани пути его, и тъй не оставит тя в руку его и 
не предастъ нас в ловитву зубом его». Отвѣщает страстный к затворнику: 
«Вѣру ими ми, отче, аще не подаси ми ослабы, не почию, от мѣста на мѣсто 
преходя». К нему же рече Иван: «Почто хощеши себе предати на снѣдь врагу? 
Подобишися мужу, стоящу близ пропасти; егда пришед враг, внезапу свержет 
и долу, бывает падение таковаго люто, яко не мощи ему встати. Аще зѣло 
пребудеши во святом и блаженом манастыри, — подобен еси мужу, стоящу 
далече пропасти; да и врагъ трудится, влекый тя в ню, дондеже Господь 
изведет тя от рва страстей и от берниа тинна1661, и поставить на камени нозѣ 
твои. Но послушай мене, чадо, да ти исповѣм случьшееся мнѣ от юности моеа. 
Много бо пострадахъ, томим на блуд, и не вѣмъ, что не сдѣях своего ради 
спасениа: два дни или три дни пребывах неядый, и тако 3 лѣта скончах; 
многажды и всю недѣлю ничтоже вкусих, и без сна пребывах по вся нощи, и 
жажею многою умаряхся, желѣза нося тяжка на собѣ, — и пребывах в таком 

 

1659 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1660 Див. Коментар 171. 
1661 Див. Коментар 173. 
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злѣстраданѣи и до треи лѣт, ни тако покоа обрѣтох. Идох убо в пещеру, идѣже 
святый отець нашъ Антоний лежить, и ту на молитву ся обратих, и пребых день 
и нощъ у гроба его, моляся. Слышах его, глаголюща ко мнѣ: «Иване, Иване! 
Подобает ти здѣ затворитися, да невидѣнием и молчанием брань упразднится, 
и Господь поможет ти молитвами преподобных своих». Азъ же от того часа здѣ 
вселихся, в тѣсное и въ скорбное се мѣсто, и есть ми се 30-е лѣто1662, и в мало 
лѣтъ покой обрѣтох. 
Весь живот свой страстнѣ брався помыслы телесными и жестоко пребывах, 
проводя толко живот свой пищею. И потом, не вѣдый, что сотворити, не могый 
брани терпѣти плотскиа, умыслих нагъ жити, брони же тяжкы возложити на 
тѣло свое, и якоже и нынѣ на мнѣ, студению и желѣзом истанчаем. И ину вещъ 
сотворих, еяже ради ползу обрѣтох. Ископав убо яму, до раму досяжущу, 
приспившим же днем святого поста, влѣзъ вь яму и своима рукама осыпався 
пръстию, яко толико имѣти свободнѣ руцѣ и главу. И тако, угнѣтаем злѣ, 
пребых весь пост, не могый двигнути ни единѣмъ составом, — то и ту 
стремление плоти и ражежение телеси не преста. Но и к сему враг-диавол 
пострахы ми творя, хотя мя оттуду отгнати. Ощутих его дѣйство: нозѣ мои, иже 
въ ямѣ, издцу возгорѣшася, яко и жилам скорчитися и костем троскотати, уже 
пламению досязающу утробы моея, и удове мои изгорѣша вся, — азъ же забых 
болѣзнь лютую и порадовахся душею, яко та ми чиста набдѣна есть от всякоа 
скверны, и се изволих изгорѣти во огни том зѣло Бога ради, нежели изити ми 
из ямы тоя. 
И се видѣх страшна и люта змия, всего мя пожрети хотяща, и дышуща 
пламенем, и искрами пожагая мя. И се во многы дни творяше ми, хотя мя 
прогнати. Приспѣвши же нощи Воскресениа Христова, нападе на мя лютый 
той змий; и главу мою; и руцѣ мои во уста своя вложи; и ополѣша ми власи на 
брадѣ и на главѣ, якоже мя нынѣ видиши. Азъ же убо в гортани быв, возпих из 
глубины сердца: «Господи мой! Спасе мой! Воскую мя еси оставил? Ущедри мя, 
яко ты еси единь человѣколюбец. Спаси мя, грѣшнаго, едине безгрѣшне! 
Избави мя от сквернаго безакониа моего, да не увязну в сѣти неприязнинѣ на 
вѣкы вѣком! Избави мя от устъ врага моего, се бо, яко лев, ходит, рикаа, хотя 
мя поглотити! Воздвигни силу твою, приди, да мя спасеніи! Блесни молния 
твоя и ижъжени, да исчезнет от лица твоего!» И яко скончах молитву, и абие 
молнии бысть — и лютый той змий исчезе, и ктому не видѣх его и доныня1663. 
И свѣт божественый обьсия мя, яко солнце, и глас оттуду: «Иване, Иване! 
Помощъ ти бысть, прочее же внимай себѣ, да не горѣе тебѣ что будет, и 
постражеши во оном свѣте». Аз же поклонихся, рѣх: «Господи, что ради остави 
мя злѣ мучиму быти?» Отвѣща ми, глаголя: «Противу силѣ трьпѣниа твоего 
наведох на тя, да ижжен будеши, яко злато. Не бо попущаетъ Господь чрез силу 
напасть человѣку, егда како изнеможеть; но, яко господинъ, рабом крѣпкым и 
могущим тяжкаа и великаа дѣла поручает, немощным же и слабым худаа и 
лехкаа дѣла замышляет. Тако разумѣй: при брани страстнѣй, еяже ради ты 
молишися, помолися же нынѣ, Иоанне, о себѣ сущему мертвецю противу тебѣ, 
да ти облегчит брани плотскыа, сий бо болии Иосифа сотвори и может 
помагати стражущим бѣдне такою страстию. Аз же, не свѣдый таковому 

 

1662 Див. Коментар 174. 
1663 Див. Коментар 175. 
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имени, и начах впити: «Господи, помилуй!» И послѣдиже увѣдах, яко се бысть 
Моисѣй, угринъ родом. 
И прииде на мя свѣтъ неизреченен, в немже и нын ѣ  есмь, не 
требовах свѣщи ни в нощи, ни во дние; но и вси достойнии таковаго 
свѣта насыщаются, приходя ко мн ѣ ,  зрят явѣ  таковаго утѣщениа,  
еже явѣ  нощию освѣти надежа ради оного свѣта. Мы же умъ 
погубили къ плотолюбию, и страсть попущает на ны, стваряя 
праведное, Христосъ, николиже нам плода створившим. Брате, аз 
ти се глаголю: «Помоливѣся сему преподобному Моисѣеви, и тъ 
поможет  ти».  
Изъем же едину кость от мощей его и вдасть ему, да приложить к  
телеси своему. Сему же бывшу. И преста стърасть  —  удове ему 
умрьтвѣша ;  и оттолѣ  не  бысть  ему  пакости .  Купно  же  благодаривше  
Господа ,  прославляющаго святыа своа: иже в житии ему угодиша,  
сих и по смерти дары исцѣлениа  обогати  и вѣнци  нетлѣниа  украси .  
Тому  слава  со  Отцем  и съ  Святым  Духом  и нынѣ1664.  

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 

XVI—XVII ст.1665 

\Арк. 133\ 

W33 И3ванэ, затворницэ: глава. аi7 
ъи3ти=у бл7женъ є3сть tлучивыи3 себе на бж7ію3 волю3. и3 того заповэди3 непорочно схранивъ. 
въ чтcотэ съблю3дъ тэло же и3 дш7ю3. кромэ всzкоа3 скверны плотныа3 и3 дх7овныа31666. 
сего мэню3 и3вана прdпдбнаго. затворивша себе въ u3з8цэ мэстэ. въ є3динои3 t печерэ. и3 
пребыc въ велицэ въздержаніи3 лэтъ. л71667. многомъ постомъ uдруцаа2 и3 томzсz. и3 
желэза на всемъ тэлэ носz. к сему нэкто t братіа3 нашея3 часто прихожаше. 

смущає3мъ бывъ t дэйства неприя3знена на похоть телесную3. и3 молzше бл7жнаго молитисz 
за нь. да гь7 дасть Ҷ4слабу стрcтемъ. и3 u3ставить похоти. се многажды приходz гл7ше. бл7жныи 
же и3ванъ гл7а є3му. брате крэписz и3 мужаи3сz. потерпи га7 и3 схрани пути є3го. и3 тъи3 не 
Һставить тz в руку є3го. и3 не предастъ насъ в ловитву зубомъ и3хъ. tтвэща стрcтьныѶ 
затворнику. вэру и2мұиѶ tч7е. а3ще не подаси ми Ҷ4слабы. не почію приходz t мэста на мэсто. 
К нему же и3ванъ рече почто брате хощеши себе  

 

1664 Див. Коментар 176. 
1665 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
1666 Див. Коментар 171. 
1667 Див. Коментар 174. 
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\Арк. 133 зв.\ 

предати врагу на снэдь. и3 u3подобишисz мужю. стоя3щу близъ пропасти. и3 є3гда врагъ пришеd 
внезапу и3звержеть и3 долу и2 быває3ть паденіе таковаго люто. я3ко не мощи к тому въстати. 
а3ще же пребудеши ст7омъ и3 бл7жномъ манастыри. подобенъ е3си мужю3 стоя3щу далече пропасти. 
да врагъ трудитсz в келіи3 тz в ню2. до=деже г7ь и3зведе t рова стрcтеи3. t берніа3 тиннаго1668. 
и3 поставить на камени нози твои3. но послушаи мене чадо. да ти и3сповэмъ случашеє3сz. t 
uности моеа. на блудъ. и3 не вэмъ чего не сдэявъ. свое3го дэлz спcніа3. в7. дн7и и3. г7. дн7и 
пребывахъ нея3дыи2. и3 тако. г7. лэта скончахъ. многажды• и3 всю2 недэлю ничтоже вкуша<. и3 бес 
сна повсzнощи пребывахъ. и3 жажею2 многою3 u3марzхсz. желэза тzжка на собэ носz. и3 пребы< 
в такомъ злэ страданіи3. до треи3 лэтъ. ни какого покояса3 Ҷ4брэхъ. и3дохъ u3бо в печеру. 
и3дэже ст7ыи3 Ҷ4ц7ь нашь антоніи3 лежить. и3 ту пребы<сть1669 дн7ь и3 нощь u3 гроба є3го молzсz. 
слыша< є3го гл7ща къ мнэ. i3Ҷа= iҶа=. подобае3ть ти здэ затворитисz. да поне невидэніемъ и3 
молчаніє3мъ брань u3празднитьсz. и3 гд7ь поможеть ти. мл7итвами ст7ыхъ и3 прdпбныхъ свои<. а3з 
же t того часа сдэ вселихсz. в тэсное и3 скорбное3 мэсто се. и3 є3сть ми u3же л7 лэтъ. и3 в 
малэ покои3 Ҷ4брэтохъ. весь же живот свои2 стрcтнэ бравъсz. с помыслы тэлесными. жестоко 
пребывахъ. проводz живоҴ толико пищею2. и3 потомъ не вэды что створити. не могыи3 брань 
терпэти плоҴкыz3. 

\Арк. 134\ 

uмысли< нагъ жити. бро1нэ же тzжькы на тэло възложити. я3коже и3 нынэ на мнэ, студенію3 
и3 желэзомъ и3стон8цає3мъ. и3 и3ну вещь створи<. є3z3же ради ползю3 Ҷ4брэто<. и3скопавъ u3бо я3му. 
до раму досzжю3щю3. приспэвшимъ же дн7емь ст7аго поста. влэзъ во яму и3 свои3ма рукама 
Ҷ4сыпахсz пер8стью2. я3ко толико и3мэти свободнэ руцэ и3 главу. и3 тако u3гнэтае3мъ злэ 
пребыхъ весь постъ. не могии3 двигнути ни единимъ съставомъ. тои3 ту u3стремленіе плоти. и3 
ражеженіе3 телесэ не прэста. но и3 к сему ми врагъ діа3волъ пострахи ми творzше. хотz мz 
и tтуду и3з8гнати. Һчю3ти е3го дэи3ство. нозэ же мои3 и3же и1 зднувъ з8горэстасz. я3ко и 
жиламъ скорчитисz. и3 костемъ троскотати. u3же пламени досzжю3щю3 u3тробы мое3а3. и3 u3дове 
мои3 сгорэша. а3з же забы< болэзнь лю3тую. и3 порадова<сz дш7ею. я3ко та ми чcта набдэ. на 
t1670 всzкоа3 скверъны. и3 се и3зволи< бг7а ради и3згорэти въ Ҷ4гнэ томъ злэ. нежели и3зыти 
и3з я3мы сеа2. и3 се видэхъ страшна и3 лю3та змиа2. всего мz пожрети хотzща. и3 дышю3ща 
пламенемъ. и3 и3скрами пожагаа3 мz. и се многи дн7и творzше ми хотz прогнати. Приспэвши 

 

1668 Див. Коментар 173. 
1669 Закреслено в оригіналі. 
1670 Написано над рядком у оригіналі. 
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же нощи въскрcніа2 хв7а. нападе на мz лю3тыи3 тъѶ зміи3. главу мою2 и3 руци мои3 въ uста своа2 
вложи. и3 Ҷ4полэша власэ на главэ и3 на брадэ ми. я3коже и3 нынэ видэши мz. а2зъ u2бҶ1 
въ гортанэ бывъ. и3 възпи< и3з глубины срdца. 

Ги7 мои3 сп7се мои3. и3 въскую3 мz є3си Ҷ4ставилъ. uщедри мz я3ко ты є3си є3динъ чл7колю2бець.  

\Арк. 134 зв.\ 

и3 сп7си мz грэшнаго е2дине без8грэшне. и3збави мz t сквернаго безаконіа3 моє3го. да не uя+знu 
в сэти неприя3знинэ въ вэкы вэкомъ. и3збави мz1671 t u3стъ врага моего. се бо я3ко левъ 
рикае3ть. хотz поглотити мz. въздвигни силу твою3 и3 приди да мz сп7сеши. блесни молнію3 
твою2 и3 пожежи. да ищезнеть t лица твоє3го. и3 я3ко скончахъ мл7тву. и3 а3біе3 молніа3 быc. и3 
лю3тыи3 тои3 зміи2 и3щезе. и3 ктому не видэхъ є3го и3 донынэ. и3 свэтъ бжcтвеныи3 Ҷ4бьсия мz 
и3 сл7нце. и3 глаc tтуду һ іҶане. на помощи ти бысть проче є3же внимаи3 се3бэ. да не горцэе3 
что будеть. и3 постражеши въ Һномъ вэцэ. а3з же поклонивсz рѣ<. г7и что я3ко Ҷ4стави мz 
злэ мучиму быти. tтвэща ми гл7z. противу силэ терпэніа твоє3го наведо< на тz. да 
и3ж•енъ будеши я3ко злато. не бо попущаетъ бг7ъ чресъ силу напасть чл7ку. є3да како и3знеможеть. 
но я3ко г7ь рабомъ крэпкымъ и3 могущимъ. тzжкаа3 и3 великаа3 дэла поручае3ть. немощнымъ 
же и3 слабыұ худаа3 и3 легкаа3 дэла замышлzе3ть. тако разумэ и3 при бранэ стртнэи3. є3z3же 
ради ты молисz Ҷ4 собэ. сущему мр7твцю3. противу тобэ. да ти Ҷ4блегчить t брани 
плотьныz2. сіи3 бо боле и3Һсифа створи. и3 можеть помагати стражю3щимъ бэдна таковою 
стрcтію3. а3з же не свэдыи таковому и3мени. и3 начахъ вопити ги7 помилuй. послэдиже u3вэда<. 
я3ко быc сеѶ мҶ1ісэи3 u3гринъ родомъ. и3 приде на мz свэтъ неи3зрdечененъ. в немже и3 нынэ є3смь. 
не требуа3 свэщи  

\Арк. 135\ 

ни в нощи ни во дн7и. но и3 вси достои3ніи таковаго свэта насыщаю3тсz. приходzщіи3 къ мнэ. 
зрzть я3вэ таковаго u3тэшеніа 3. є3же я3вэ Ҷсвэтэ нощію3 надежа ради Һного свэта. мы же 
u3мы пригвозлили къ плотолю3бію2. и3 стрcти попuщає3ть на ны стварzа3 праведное хс7. никӥоѶже 
намъ плоды створшимъ. брате а3зъ ти гл7ю2. помоливсz сему прdпбномӨ мҶ1vѶсэе3ви. и3 тъ и3 ти 
поможеть и3земъ же є3дину кость t мощіи3 є3го. вдасть стрcтному. да приложить къ свое3му 
u3деси. сему же бы в8шю2 преста стрcсть. и3 u3дове є3му u3мр7твиша. и3 tтолэ не быc є3му пакости. 
купно же бл7годариста бг7а. прославлzю3щаго ст7ыа3 своа3. и3же в житіи3 є3му u3годиша. си< и3 по 
см7рти дары Ҷ4богатэ и2 вэнци нетлэнными u3краси1672. 

 

1671 Закреслено в оригіналі. 
1672 Див. Коментар 176. 
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Арсеніївська редакція Патерика1673 

\Арк. 129\ 

o ІҶ=а затворницэ: 
оистинu бл7женъ є3сть tлuчивыи3 себе на бж7ію волю. и3 того заповэди непорочно 
съхранивъ. въ чтcотэ съблюd своє3 тэло же и3 дш7ю. кромэ всzк \ыа3 скверны плотьскыа 
же и3 дше7вныа31674. сего мэню3 \\iҶ4ана прdпдбнаго. затворивша себе во ѫзцэ мэстэ є3диноұ 
t печеръ. и3 пребыc в8 вэлицэ въздержаніи лѣҴ. л71675. многыұ постоұ удручая3 тэло. и3 
желэза на всѣұ тэлэ носz. к сему нэкто t братіа3 нашея. часто прихожаше смuщаєұ 

бывъ  

\Арк. 129 зв.\ 

t и3дэства непрія3знена. на похоҴ телесную3. и3 молzше сего бл7жнаго. молитиc за нь. да гь7 
подасть o3слабу стрcтмъ є3го. и3 uставиҴ похоти. се многажды приходz гл7ше. бл7женыи же ре? 
є3му \i3Ҷа=. брате крэпиc и3 мужаи3сz. потрьпи га7 и3 съхрани пӅҴ є3го. и3 тъѶ не o3ставиҴ тz в рукu 
є3го1. и3 не предастъ наc в ловитву зuбоұ и<. tтвэща стрcтьныи3 къ затворнику. вэру и2мими 
tч7е. а3ще не пустиши ми Ҷ4слабы. не почію приходz t мэста на мэсто. к немӅ• i3Ҷа = ре?. почто 
брате хощеши предати врагу на смр7ть. и3 подобишисz мuжю стоя3щю близь пропасти1676. и3 
є3гда врагъ пришеd внезапu. с8вержеть и5 до1лу. и3 бываєҴ паденіє таковаго люто. я3ко не мощи к 
тому въстати. а3ще же сдэ пребuдеши, въ ст7омъ и3 бл7жнмъ. манастыри. подобенъ є3си мужю.  

\Арк. 130\ 

стоя3щю далече пропасти. да врагъ трудитсz влеклыи тz в ню. дондеже г7ь и3зведеть t рова 
стрcти. и t брьніа тимэн8на1677. и3 поставиҴ на камени нозэ твои3. но послушаи3 мене чdаb. да ти 
и3сповэмъ случьшеє3сz мнэ t uности моє3z3. много бо пострадах. томимъ на блӅd. и3 не вѣұ 
что не сдэя. своє3го дэлz спс7ніа3. дваѶ дн7и и3. три дн7и пребыва< не я3дыи3 тако. г7. лэта сконча<. 
многажды же і чресъ всю неdлю ничтоже вкуша<. и3 безъ сна по всz нощи пребывахъ. и3 жажею2 
многою3 u3марzхсz. желэза тzжка на собэ носz. и3 пребы< в такоұ злэ страданіи3 до три3 лѣҴ. 

 

1673  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1674 Див. Коментар 171. 
1675 Див. Коментар 174. 
1676 Див. Коментар 172. 
1677 Див. Коментар 173. 
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ни тако покоя3 не Ҷ4брэто<. и3дохъ u1бо в печеру. и3дэже ст7ыи3 Ҷ4ц7ь нашь а3нтоніи лежиҴ. и3 ту 
пребы< дн7ь и3 нощь. u3 гроба є3го молzсz. слыша< є3го гл7ща ко мнэ. i3Ҷа7не iҶа=. 

\Арк. 130 зв.\ 

подобає3ть ти сдэ затворитисz да поне невидэнієұ и3 молчанієұ брань u3празdнитьc. и3 г7ь 
поможеть ти. мл7твами ст7ы< и3 прdпбны< свои<. 

а3з8 же t того чаc сдэ вселzхсz, в тэсное3 и3 скор8бноє3 мэсто се. и3 є3сть u3же ми лѣҴ. л7. и3 в 
малоо лѣҴ покои3 Ҷ4брэто<. весь же живоҴ свои3 стрcтьнэ. бравсz с помыслы телесными. жестоко 
пребыва<. проводz толико лѣҴ пищею3. и3 потоұ не вэдыи3 чтоѶ створити. не могыи3 трьпэти 
плотьскыа3. uмысли< нагъ жити. брънz же тzжькы на тэло своє1 възложити. я3же и3 нн7э 
студенію3 желэзною и3стончаєұ. и3 и3ну вещь сътвори< є3z3же рdаѶ пол8зу Ҷ4брэто<. и3скопавъ u3бо я3му 
до рамu досzжющю. приспэвшиұ же дн7емь ст7го поста. влэзъ во я3му свои3ма рукама Ҷ4сыпавсz 
прьстію. яко толко и3мэти рuцэ свобоdнэ  

\Арк. 131\ 

же и3 главu. и3 тако ѫгнэтаємь злѣѶ пребы< весь постъ. не могии3 двигнути. ни є3динэмъ 
съставоұ. тои ту стремленіє# прэти и3 раж8женіє3 телеси не преста. но и к сему ми врагъ діавоӥ 
пострахы ми творzше. хотz мz и tтудu и3зьгнати. Ҷ4чюти< є3го дэи3ство. нозэ же мои3. 
є3же въ я3мэ и3 здӧнвъ згорэстасz. я3ко и жилаұ скорчитиc. и3 костемь троскотати. u3же пламеню 
досzжющю u3тробы моє3а3. и3 uдове мои3 и3згbрэша, а€ъ же забы< болэзнь лютӅю#. и3 порадовахсz 
дш7ею я3ко та ми чcта. снабдэ. на є3сть t всzкыа3 скверны. и3 сеи3 зволни< згорэти ба3 рdаѶ во 
o3гни тоұ зэло. нежели и3зити ми и3з я3мы тоя3. и3 сеѶ видѣ< страшна и3 люта змиа3. всего мz 
пожрети хотzща. и3 пламӤнеұ дышюща. и3 и3скрами пожагая3 

\Арк. 131 зв.\ 

мz. и се въ многы дн7и творzше ми хотz мz прогнати. приспэвши же нощи въскрcніа3 хв7а. 
нападӤ на мz лютыи3 тъ зміи3. и3 главѫ мою3 и3 руци мои3 во уста своа3 вложи. и3 Ҷ4полэша 
власи на главэ ми и3 на брадэ. я3коже и3 нн7э видиши мz. а3з же u3же в гортани бывъ. възопи< 
и3з глубины срdца. ги7 бе7 мои3 спасе и3 въскuю мz є3си Ҷ4стави. u3щедри мz я3ко ты є3си є3динъ 
чл7колюбець. спc мz грэшнаго. єдене безгрэшне. и3збави мz t сквернаго безаконіа3 моє3го. да не 
u3вzзну в сэти непрва3зненэ в8 вэки вэкоұ. и3збави мz t uстъ врага моєg. се бо1 я3ко левъ 
рикаєҴ хотz мz поглотити. възdвигни силу твою3 и3 пріиди да мz сп7сеши. бльсни молніа3 и3 
раждениѶ. да и3щезнеұ t лица твоє3го. и3 я3ко сконча< мл7тву. а3біє3 молоніа3 быc. и3 лю 
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\Арк. 132\ 

тыи3 тъ и3 зміи и3щезе. и3 ктому не видѣ< є3го и3 дон7нэ. и3 свэтъ бжcтвеныи3 Ҷ4сия3 мz я3ко 
сл7нце. i3 глаc tтудu іҶ=а на помощь ти быc. проче є3же внимаи3 собэ. да не горчэє3 чтоѶ будеҴ. 
и3 постражеши вb Һномь свэтэ. а3з8 же покӥонивсz рѣ<. г7и чтоѶ я3ко oстави мz. ѕ2лэ мучиму 
быти. tтвэща ми гл7z. противу силэ трьпэніа твоеg на тz наведо<. да и3жьженъ будеши 
я3ко злато. нӤ бо попущӢ єg бг7ъ чресъ силу. напасти чл7ку є3да како и3знеможеҴ. ноѶ яко гcнъ рабоұ 
крэпкоұ и3 могущемъ. тzжькая3 и3 великая3 дэла поручаєҴ. немощнымъ же и3 слабымь. худая3 
и3 легкая3 дэла замышлzє3ть. тако разумэ и3 при брани стрcтнэ и3. є3z3же рdаѶ ты молисz Ҷ4 
собэ. сущему мр7твецю. противу тобэ. да ти Ҷ4блегчиҴ t брани плотьскыа3. 

\Арк. 132 зв.\ 

сіи3 бо боле и3o3сифа створи. и3 можеҴ помагати стражющиұ бэднэ такою стрcтію3. а3з же не свэдыи3 
таковому и3мени нача< вопити ги7 помилуи3. послэдиже u3вэда<. я3ко быc сьѶ мои3сэи u3гринъ родоұ. 
и3 пріиде на мz свѣҴ неи3зр?ененъ. в немже и3 нн7э є3смь. не требуя3 свэщэ ни в нощи ни во дн7е. 
но i3 вси достои3ни и3 таковаg свэта насыщаютсz. приходzще ко мнэ зрzҴ я3вэ та3коваго 
ѫ3тэшеніа. є3же я3вэ нощію3 Ҷсвэти. надежа ради o3ного1 свэта. мы же u3мъ пригвоздили къ 
плотолюбію. и3 стрcти попущаєҴ на ны. сътварzя3 правеdноє3 хъ7. николи же намъ плода сътворшеұ 
(sic!). брате а3зъ ти гл7ю помолиѶвьсz сему прdпбному мои3сэwви и тъ и ти поможеҴ. и3 зем же 
є3дину кость t мощіи3 є3го. вдасть стрcтному. да приложиҴ своє3му 

\Арк. 133\ 

u3деси. сему бывшю преста брань. и3 u3дове є3му u3мр7твэша. и3 tтолэ не быc є3му пакости. 
купно же бл7годариста г7а. прославлzющаго ст7ыя3 своа. и3же в житьи є3му u3годиша си< и3 по 
см7рти прослави1678 иcцэлэніа3 дары бг7аті. вэнци нетлэніа3 u3краси и3 тѣ< мл7твами и всѣ< наc 
помилуи31679,1680 

Касіянівська перша редакція Патерика1681 
\Арк. 254 зв.\ 

Ҷ# мно6готръ 
\Арк. 255\ 

пэливемъ. ІҶ3а1н8нэ затво6рницэ 

 

1678 Написано в оригіналі над рядком. 
1679 Фрагмент «всѣ< наc помилӅи3» дописано на берегах. 

1680 Див. Коментар 176. 
1681 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
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wдо6боwбра1зіа. и3 равностра1стіа2. и3мѣ1ти роже1н8ныиұъ на1 земли перваӢго чл7ка. и3бҶ видэвъ 
красотӅ2 Һвоща 2 не u3дръж8сz и3 б7а Һслu1шасz. и3 стратcъно3є житіе2 пріа1тъ. и3бw е3гда2 създа1нъ 
быc. и3 не и3мѣ2 пwро3ка на себэ я4ко бі7е създа1ніе єc. г7ь бо б7ъ на1шь пе1р8сть въспріи1мъ t землz 

рuка1ма прчcтыма. и3 непоро6чныма. създа1въ чл7ка бл7га и3 u3добре1на. но6 Ҷ4нъ а4ки ка1лъ земна1z 
любz2. къ сла1сти пwползе1сz. и3 сла1сти е3мu2 приложи1шzc. ҶѶблада1нъ быc tто6ле рwd чл7чь стра1стію. 
и3 въ и3ны2 стрcти1 u3кло 

\Арк. 255 зв.\ 

ни1сz. и3 бори1мы є3смы2 всегдӢ и3 t тѣ1хъ е3ди1нъ а1зъ пҶбѣ1жа1ю3сz2. и3мъ• рабо6таю. смuща1е3мъ 
пҶ1мыслы t дш7а1 моеа. и3 стрcтнэ тѣ1мъ кӢсаzсz. И3 не Һсла1бно хwтэніе2 и3мы2 къ сътворе1нію2 
грѣ< и3 тѣ1мъ нѣc мнѣ2 пwдо6бна и3же на земли2 всѣ1хъ за мнw6гаа2 съгрэше1ніа2 моz2. в ни1хъ• и3 
до сего2 чс7а пребыва1ю. нw6 тъѶ є3ди1нъ и4же t всѣ< Һбрэте2 и4стин8ну. себе2 tлuчи1въ на бж7ію во6лю. 
и3 того2 за1повэди непорw6чно съхрани1въ. въ чтcwтэ же съблюде2 и3 тѣ1ло своє2. и3 дш7у кромѣ2 
всz1коz3 скве1р8ны плотьскіа2 и3 дш7е1в8ныӢ1682. сего2 мэню2 i3Һа1нна прпdбнагw 

\Арк. 256\ 

затвори1вшаго себе2, в тѣ1снэ мѣ1сте е3ди1нҶұ, t пече1ры. И3 пребыc в8 вели1цэ въздер8жа1ніи5. лѣҴ. 
л7.1683 мно3гымъ пwсто6мъ u3друча1z и3 томz2 тѣ1ло своє2. и3 желѣ1за тz•жкы на все1мъ тѣ1лэ 
своеұ носz2. и# к8 семu2 нѣ1кто t бра1тіи5 на1шеz2 чz1сто прихожа1ше. томи1мъ бэ t дѣ1иства 
діа1волz в желѣ1ніе плҶтьско6є1. и3 се1и молz1ше бл7же1наго іҺа1н8нӢ. моли1ти ба7 за ны. да г7ь 
пҶда1стъ е3мu2 Һсла1бu стрcтеұ. и u3толиҴ похwтѣ1ніе2 плоҴско6е. и3 се2 мно6гажды приходѫ2 гл7аше. 
Бл7же1н8ныи• іҺа1ннъ гл7аше томu2. бра1те крэпиc и3 мuжа1и3сz. пwтръпи2 га7 и3 пwт8щиc  

\Арк. 256 зв.\ 

съхрани1ти пuти2 е3го6. и3 то1и не Һста1виҴ тz в рu1ку е3гw6. и3 не преда1стъ наc в лови1твu зuбо1мъ 
и1хъ. и3 tвэща2 браҴ к8. затво6рникu. вѣ1рu и3ми2 Ҷ4ч7е. а4ще не пwдаси1 ми Һсла1бы то2 не то6чію2 t 
мѣ1ста на мѣ1сто преходz2. Бл7же1н8ныи• и3Һа1ннъ рече к немu2. пwчтw6 хо6щеши себе2 преда1ти на 
снэдь врагu2. и3 u3подо6бишиc мµжu. стоz4щu бли1зъ про6пасти. и3 е3гда2 вра1гъ его3 прашеd. и3 
внезаа1пu све1ржеҴ е3го6 дҶлu. И3 быва1е3тъ паде1ніе2 такова1 лю1то. Я1ко не мощи2 е3мu2 въста1ти. 
а4ще• здѣѶ пребu1деши въ ст7мъ и3 бл7женэмъ манастыри2 се1мъ. пwдо6бенъ е3си  

 

1682 Див. Коментар 171. 
1683  Див. Коментар 174. 
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\Арк. 257\ 

мu1жу стоz4щу далече2 прw3пасти. да и3 вра1гъ тру1диҴсz влекіи3 тz в ню2, и3 не възмw4жеть. 
до6ндеже г7ь и3зведеҴ тz тръпѣ1ніемъ твои4мъ. t рва2 стрcте1и и3 t бе1рніа2 тимѣ1н8на1684. и3 пwста1виҴ 
на камени но6ѕэ твои5. и3 послu1шаи мене2 чz1до да ти повѣ1мъ слuчи1вшее3сz. t ю1ности моеz. 
мно6гw бо пострада< томи1мы на блud. и3 не вэмъ что2 не съдэя< свое3го6 ра1ди спcніа2. дваѶ дн7и и3ли 
триѶ пребыва< не z3дыѶ. и3 та1ко. г7. лѣ1та скончz< мно6гажdы же и3 всю2 недѣ1лю ничто6 же вкuша<. и3 
без8 сна2 пребыва< по всz1 но6щи. жа1жею мно6гою u3морz1хсz. и3 желэза 

\Арк. 257 зв.\ 

тz1жка на себэ носz. и3 пребы< в тако6мъ злострада1ніи. до трею лѣҴ. но6 ни та1ко поко6z 
Һбрэтw<. и3 и3до< u4бо в пече1ру. и3дѣ1же лежи1тъ ст7ы1и5 Һц7ь на1шь а3нто6ніи3. и3 тu2 на мл7твu 
Һбрати1хсz. и3 пребы< дн7ь и3 но6щь u3 гроба е3го молz1сz. и3 слы1ша< его6 гл7ща ко мнѣ2. іҺа1н8не. 
i3Һа1нне1685. пwдоба1еҴ. ти здѣѶ затвори1тиc. и3 невидѣ1ніемъ1686 бра1нь u3празdнитсz. и 3 г7ь помо6жетъ 
ти моли1твами прdпbбны< свои1хъ а4з8 же бра1те t того2 чс7а здэ всели1хсz. В тѣ1сное и3 скbр8бное се 
мэсто. и3 єc ми се2. л7е лѣ1то. И3 вма1ло лѣ1то покои3 Һбрэто6хъ. ве1сь• живоҴ сво6и  

\Арк. 258\ 

стрcтнэ бра1всz с пҶ1мыслы теле1сными. и3 жестҶ1кыми пребыва<. прwводz2 толи1кҶ живо6тъ 
сво6и пи1щею. и3 пwто6мъ не вэдыѶ что6 сътвори1ти. не могыи5 терпѣ1ти бра1ни плwҴскы1а. и3 u3мы1сли< 
нагь жи1ти. и3 бронz2 тz•кы възложи1ти на тэло своє2. Я1ко• tто6ле и3 дон7нэ на мнѣ2. стu1денью 
и3 желѣ1зомъ и3стончzва1е3мъ. и3 и1ну ве1щь сътвори< еz ра1ди по1лзu Ҷбрэто <. и3скопа1въ u4бо я4мu 
до ра1мu досяжу1щу. приспѣ1в8шим8 же дн7е1мъ ст7го поста2. и3 внидw6х въ z4мu. и3 свои4ма рuка1ма 
Һсыпа1всz пе1р8стію. Я4ко тw 

\Арк. 258 зв.\ 

ли1ко и3мѣ1ти1687 рuцҗ и3 главu2. И3 та1кw u3гнэта1е3мъ злѣѶ. пребы< ве1сь по1стъ не могыи5 
дви1гнuти. ни е3ди1немъ съста1вwұ. но6 ни та1кw стремле1ніе плw6ти. и3 ражdеже1ніе телеси2 преста. но6 
и3 к8 семu2 ми вра1гъ діа1вwӥ страхова1ніа2 ми творz2. хwтz2 мz tтu1ду tгна1ти. и3 Һщuти< е3го6 
злw2дѣ1иство. ноѕэ бw мои5 иже въ ямэ и3з днu2 въ€горэшасz. я4ко и3 жи1ламъ ско4р8читиc. и3 
ко6стемъ троскота1ти. u3же пламени досzза1ю3щу до u3трwбы моєz. и3 u3дwве мои5 и3згорэшz. 
а4зъ• забы< лю1тuю тu2 болэзнь. и3 пора1довахсz дш7е1ю. 

 

1684 Див. Коментар 173. 
1685 В оригіналі написано над рядком. 
1686 Дописано на берегах: «и3 моӥчаніеұ». 

1687 Дописано на берегах: «свободнэ». 
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\Арк. 259\ 

я1ко та1 ми чcта1 съблюдена2 єc, t таковы1z скве1р8ны. и3 се2 и€во6ли< и3згwрѣ1ти въ Һгнэ тwұъ ѕэло6 
га7 ра1ди. не1жели и3зы1ити ми и3зь я1мы тоz2. и3 се2 видѣ1хъ ѕміа2 стра1шна и3 люта2 ѕэло6. всего6 
мz пожрети2 хwтz1ща. и3 ды1шuща пла1менеұ. и3 и4скрьми пожига1а моz2. И3 се2 въ мно6гы дн7и 
творz1 ми хотz1 мz прогна1ти. приспѣ1вши• но6щи въскрcніа2 хв7а. внезаапӧ нападе2 на мz лю1тыи51688 
ѕміи3. и3 главu мою2 и3 рuцҗ мои5 въ u4ста2 своz2 вложи2. и3 Һпали1ша ми вла1си на главҗ и3 на 
брадѣ2, я4ко• ви1дэши мz нн7э. а4зъ же въ гръта1ни< бы<. и3 възпи< и3з глu1бины срdца мое3го6. ги7 бе7  

\Арк. 259 зв.\ 

сп7се мо6и въскu1ю мz е3си ҺстӢвиӥ. и3 u3ще1дри мz влdко я4кw тыѶ е3ди1нъ чл7колю1бець. сп7си1 мz 
грѣ1шнаго. е3ди1не безгрэшне. и3зба1ви мz t скве1рнаго безако4ніа мое3го6. да не u3вz1знu в сѣ1ти 
непріа1зненэи3. И3 в8 вэкы вѣ1комъ. и3 зба1ви мz t u4стъ врага2 сего6 се2 бw я1ко ле1въ хо4ди1тъ 
рыка1z хотz мz пwглоти1ти. въздви1гни си1лu твою2 и3 пріиди2 да мz сп7се1ши. Бле1сни молніа 
твоz2 и3 нжdьже1ни2 да и€сче1знеть t лица2 твое3го6. и3 я1ко скончz< молитвu. І а1біе быc молніа2. и3 
лютыи5 ѕміи и3счезе2 t мене2. и3 к томu и не вэдѣ1хъ и3 дон7нэ и3 tто6ле свѣ1тъ бжcтвеныи5 

\Арк. 260\ 

Һсіа 1 мz. Я1ко и3 сл7нце. и3 слы1ша< глаc гл7ющь мнѣ2. іҺа1н8не. іҺанне по1мощь ти быc. про6чее• 
внима1и3 себѣ2. да не горѣ1е3 ти что6 бu1деть. и3 пwстра1же1ши чтw6 зло6 в8 бu1дөuӤмъ вѣ1цэ. а3зъ• 
пҶклони1всz рѣ< . ги7 почто6 мz Һста1виши злҗ мu1чимu бы1ти. и3 tвэща1 ми гл7z. проти1ву 
си1лэ тръпѣ1ніа2 твоєg. наведо< на1 тz. да ижdьже1нъ бu1деши я1ко злато. не бw пwпуща1е3тъ б7ъ 
чре€ си1лu напа1сти чл7кu. е3гда2 ка1ко и€немо4жеть но6 я1ко гн7ъ рабомъ крѣ1п8кыұ. и3 могu1щимъ 
тzжькаа. и3 вели1каz дѣ1ла вручz1е3тъ. не1мощнымъ• и3 слабы1мъ хuда1а и3 лег8каа. дѣ1ла 

\Арк. 260 зв.\ 

замышлz1е3тъ та1ко разuмѣ1и3. и3 при брани стрcтнэи3. є3z1 же рdаѶ ты2 мо1лишиc, Һ себэ сu1щемu 
мертвецӅ2 помолиc. проти1вu тебҗ да1ти. Һблег8чити t брани блuдны1z. Сіи5 бо бwліи5 и3Ҷ4сифа 
сътвори2. и3 мо6жеҴ помага1ти и3 стржущимъ бѣ1дне, тако4ю смр7тію. а4зъ• не свэды2и таковҶ1мu 
и3мени и3 начz< зва1ти ги7 поми1лuи3 пwслѣ1ди же u3вѣ1да< я4ко се и3 быc мои3сѣ1и3 u3гринъ ро1домъ. 
и3 пріиде на мя свѣҴ неи3зрече1н8ныи2. в не1м же и3 нн7э є3смь. и3 не тре1бuю свэща2 въ но6щи и3 въ1 
дн7и. но6 и3 вси досто6и3ніи5 насыща1ю3тсz тӢкова1го свѣ1та приходz1щи  

 

1688 Дописано на берегах: «тои2». 
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\Арк. 261\ 

ко мнѣ2. и3 зрzҴ и5 я4вэ такового u3тэше1ніа2 є1же я1вэ но6щію Һсвэти 2, наде1жа рdаѶ Һного 6 свѣ1та. 
мы• u4мъ погuби1мъ к8 плwтолю1бію6. и3 смр7ть попuща1е3тъ на1нь. сътворz1а пра1ведно хс7. николи• 
на1мъ плода2 сътвори1вшиұ. но6 бра1те а4зъ ти се2 гл7ю, помоли1вэсz семu2 прпdбbномu мои3сѣ1Һви. и3 
то1и помо6жеҴ ти. и3 и3зе1м же е3ди1ну ко6сть t моще1и3 его6, вда1стъ е3мu2 ре1къ. да приложи1ши к8 
телеси2 свое4мu2. семu•бы1вши, и3 тu2 а1біе преста стрcть. и3 u4дове е3мu2 Һмр7твѣ1ша. и3 tто6ле не быc 
емӧ па1кости. кu1пно же бл7годари1вше ба7 прwславлz1ю3щагw  

\Арк. 261 зв.\ 

ст7ы1z2 своz2. и4же в житіи5 е3мu2 u3годи1шz. си< и3 по сме1рти и3сцэле1ніи5 да1ры Һбога1ти и3 вэнцы2 
нетлѣ1ніа2 u3краси2. и3 црcтвію спdоbби. є3мu же сла1ва съ Һц7емъ, и3 съ сты1мъ дµ< нн7э и3 прcно и3 въ 
вѣ1кы2 вѣ1ком1689. 

Стишний пролог. Список середини XVI ст.1690 

\Арк. 357 зв.\ 

Въ тои• дн7ь мно6готрьпели3ваго3 Іw3а6нна За1творника2. 
ъ2 прпdбныи2 іwаннъ. затвори2 се1бе. въ тэснѣұ мэс_тэ є3диноұ w4 пещеры2. и3 пребыC въ велицэ 
възdрьжаніи2 лѣҴ л7.1691 мно6гыұ по1стwұ u3дрѫчаа3 и3 то1мz2 тэло1 свое3. и3 желэза тzжкаа3 на своєұ 
тэлэ носz2. и2 сему нэкто2 t бра1тіи2 ча3сто2 при1хожdаше2. томиұ бҗ t дэи2ства2 діа2волz. 

на1вожdеніе плоҴскоє3. и3 сеи2 молzше2 бл7же1ннаго3 іo3а3нна2 моли1ти2 ба7 за1 нь. да г7ь подаc е2му Һслабѫ 
стрcтеұ. и3 u3толиҴ похотеніе плоҴс8кое3. и3 сеѶ мно2га•ды гл7аше1 при3ходz2. блаженыи2 же іo3а3ннъ гл7аше 
2то1му. бра1те мужайсz и3 крэпи3сz, по1тръпи га7. и3 потъщисz съхранити2 пѫ1ти є3го. и6 тъѶи не 
ҺставиҴ тzѶ въ руку є3го2. и3 не прӤ 

\Арк. 358\ 

даc наc въ лови1твѫ1 зѫ1бwұ и<. tвѣ1ща2 браҴ затворни1кѫ. вэрѫ и3ми1 ми Һче. а3ще не подаси ми3 
Һслабы2. тоѶ не почію t мэста3 на1 мэсто3 преходz3. бл7же3нныѶ іo3а3н8нъ ре? къ нему. поч8то хо1щеши3 
себе предати3 на сънѣd врагѫ. и3 u3пwdбишиc мuжю2 стоа3щѫ бли€ пропа1сти2. и3 є3гда2 вра3гъ1 є3го2 пришеd, 
и3 вънезаа3пѫ2 съвръжеть є3го2 долѫ. и3 бываеҴ па1деніе3 та3коваго2 люто3. я3ко не1 мощи є3мu1 въста1ти2. 
а3ще зdе пребѫдеши3 въ ст7ѣұ и бл7женѣұ монасты3ри сеұ. пҶdбень є3си1 мѫ1жю, стоz3щѫ далече2 пропасти2. 
да и3 вра1гъ трѫ1ди3т8сz вле3кыи2 тzѶ в н7ю, и3 не3 въ1зможе. до=де• гь7 и3зве3деҴ тzѶ тръпеніеұ твоиұ t 

 

1689 Див. Коментар 176. 
1690  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. із 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
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рова стрcти. и3 t бе1рніа3 ти1мэн8на1692. и3 поста1виҴ на камени2 но1зэ твои3. и3 послѫшаи3 ме3не чdа. да3 
ти по1вѣұ сълѫ1чившее3сz ми2 t ю3ности моє3а3. мно3го3 бо3 постdра< то1миұ на блѫd. и3 не вѣұ что2 не 
съдэz< своє3го рdаѶ спс7еніа3. два дн7и и1ли3 трьѶ пребыва< не z3дыи2. и3 тако г7 лэта сконча< многажdы 
и3 всю2 нdелю ни1что3 же въкѫша<. и3 бе€ сна2 пребы< по всz2 нощи2. и3 жажdею3 мно3го u3морz<сz2. и3 желэза 
тz1ж8кы на со1бэ носz3. и пре1быва< въ таковоұ зѶлостраdніи до г7 лѣҴ. но4 ни3 та3ко поко3z Һбрѣ1то<. 
и3 и3до< u3бо въ пе1щерѫ2. и3дэ же лежить ст7ыи2 tц7ь наө а3нтоніи2. и3 тѫ на мл7твѫ2 Һбрати<сz2. и3 
прэбы< дн7ь и3 но1щь u3 гро1ба є3го молz<сz2. 

\Арк. 358 зв.\ 

и3 слы1ша< є3го гл7ю1ща къ мнѣ2. іҶ6а3н8не2 іҶа=. пҶdбаеҴ ти2 здеѶ затво3ри1тиc. и3 неви3дэніеұ и3 млъча1ніеұ. 
брань u3пра1зднитсz2. и3 гь7 по1можеҴ ти3 моли1твами3 прпdбны< свон<. а3з же бра1те t того часа здиѶ 
въсели<сz2 въ тэсное3 и4 скръбное3 мэсто2 сіе. и єc ми сеѶ л7 и3 є7 лѣҴ. и3 въмалэ покои3 Һбрэто<. веc 
же живоҴ своиѶ стртcно2 бра1всz2. съ1 помыслы2 телесны1ми. и3 же3стоко пребыва<. проводz то1лико3 жи1воҴ 
свои2 пищею. и3 потоұ не3 вѣ1дыи2 что3 сътворити2. не1 могыи3 тръпэти бра1ни плҴъскыz3. и3 u3мысли< 
на3гь жити и3 бро3ни тzѶжкы2 възло3жи1ти на1 тэл3о своє3. я3ко же tто1лэ и3 дони1нэ на м8нэ. 
стѫденію и3 желэзоұ и3сто1нче1ваеұ. и3 и3нu вещь сътво1ри<. є2я3 ра1ди плъзѫ Һбрэто<. и3скопавь z3мѫ. 
до рамѫ досz3жѫ1шу, при1спэв8шиұ дн7еұ ст7го по1ста. и вънидо< въ z3му. и3 своима2 рѫ1кам2а Һсы3па<сz 
пръстію2. я3ко толико и3мэти3 свобоdно рѫ1цэ и3 гла1ву: и3 та1ко u3гнэтаеұ злѣѶ пребыва< веc пҶҵ не 
могыи2 дѶви1гнu1ти ни є3ди3нѣұ съставwұ. но3 ни тако сҴтремле1ніе плъ1ти. и4 ражdеженіе3 телеси прэста3. 
но3 и3 къ се1мu2 врагъ діа3волъ страхованіа3 ми творz2. хо1тz мz tтѫдu tгнати2. и3 Һщѫти< 
є3го2 з8лодэи2ство. нозэ б3о мои2 и1же въ z3мэ. из8дну възго1рэшаc. я3ко и3 жилаұ скорчившиc. и3 
костеұ трос8котати. u3же пламе1ни 

\Арк. 359\ 

до1сzза1ю3щuc до u3тробы3 мое2z3. и3 u3дове2 мои3 и3згорэша. а4з8 же забы< лю1тӅ3ю ту1ю3 боле1знь. и3 
пора1дова<сz дш7ею3. я3ко та ми2 чиста съблюдена2 єc t таковыz3 скве1р8ны. и1 сеѶ и3зволи<х и3згорэти 
въ Һгни2 тҶұ г7а ра3ди. неже1ли2 и3зыи2ти ми и3зь z3мы тоz3. и3 се1 видѣ< ѕміа3 страшна3. и3 лю1та2 
ѕэло, всего мz пожрэти2 хо1тzща2. и3 дышѫща2 пла1менеұ. и4 и3скрами пожи1гаz3 мz3. и3 се2 во 
многы2 дн7и тво3рz1ше ми хо1тzѶ мz2 прогна1ти2. при3спэвши• но1щи2 въскрcніа2 хв7а. вънезаа3пѫ на1паде 
на1 мz2 лю1тыи2 тъ2 ѕміи2. и3 главѫ1 мою3 и3 рѫцэ мои2 въ u3ста2 своz3 въложи2. и3 о3палиша ми3 
власы2 на главэ и3 на брадэ. я4ко же видиши мz1 ни3нэ. а3з же3 u3же въ гръта1ни бы<. и3 възопи< 
и3з глӅ3биныѶ срdца моє3го21693. Ги7 бе7 сп7се мои2. въскѫю3 мя2 є3си Һставиль. u3щеdри мz2 влdко. яҲ тыѶ 

 

1692 Див. Коментар 173. 
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є3си є3динъ чл7колюбецъ. сп7си мz2 грэшнаго. є3дине бе€грѣшне2. и3збави1 мz2 t скврънаго2 бе1законіа3 
моє2го. да не u3вzзнѫ2 въ сэти2 не1пріа3знэ. и въ вэкы2 вэкwұ. и3зба1ви мz2 t u3сть вра1га2 сего2. 
се3 бо3 я3ко ле1вь рикаа3 ходиҴ хотzѶ мz поглотити2. възdвигни2 и силѫ твою3 пріи2ди да мz2 сп7сеш2и. 
блъсни2 млъніа3 твоz3. ижdени2 да и3счезнеҴ t ли1ца твоеg. и3 я3ко сконча< мл7твӅ2. и3 а3біе2 быc м8лніа и3 
лю3тыи2 тъѶ ѕміи2 и3щезе t ме3не2. и3 к томӧ 

\Арк. 359  зв.\ 

не1 видѣ< е3го2 и3 доннэ. и3 tтолэ свѣҴ бжcтъвныи2 Һсіа мz я3ко сл7нце2. и3 слы1ша< глаc гл7ю3щь къ 
м8нэ. іо3а3не, іҺа3не2. помощь ти2 быc. прочіе3 же вънимаи3 себэ. да1 не го1рэе3 ти3 что2 бѫдеҴ. и3 
постр3ажdеши2 что6 зло2 въ бѫдѫщеұ вэцэ. а3з же3 поклонив8сz рѣ<. ги7 почто3 мz3 o3стави злѣ1 
мu3чимѫ быти2. и3 tвэща ми2 гл7z. проти3вѫ2 силэ тръпе3ніа3 твоє6го3 на1ведо< на тz2. да и3ж8же1нъ 
бѫде1шь я3ко злато. не3 попѫщаеҴ бо3 бъ7 чреc силѫ1 на3пасти2 чл7кѫ2. є3гdа како1 и3зможеҴ. нѫ3 я3ко 
го1сподинъ. рабоұ крѣ1пкыұ и3 могѫщиұ. тz2жкаа3 и3 великаа3 дэла2 врѫчаеҴ. немощныұ же и3 сла3быұ 
хѫдаа3 и3 легка1а3 дэла1 замышлzеҴ. та3ко ра1зuмэи3 и3 при брани стрcтнэ. є3z2 же ради ты2 
молишиc. ты2 же u3бо3 Ҷ3 себэ сѫщемӧ мр7твцѫ2 помоли3сz. про1ти3вѫ2 тебе1 лежащѫ. да1 ти ҺблегчиҴ 
t брани блѫdны1z3. сіи2 бо3 боліи3. іҺсифа сътво1ри2. и3 можеҴ помага1ти2. стра1жdѫщиұ бѣdнэ та3кою3 
стрcтію2. а5з же не съвѣ1дыи2 таково3мu и3мени. и3 на1ча< зва3ти2 ги7 поми1лѫи3 мz. послэди же 
u3вэда<. я3ко се2 быc мҶ2v1сеи3 u3гри1нь родоұ. и3 прiѶде на мz2. свѣҴ неи2зрече3ненъ. въ неұ же и3 ни3нэ 
є3смь2. и3 не требѫю3 свэща3 въ но1щи2. и3 въ дн7и. но2 вси2 дҶcи3ніи3 насыщаю3тсz таковаго свэта 
при3ходzщеи3 къ мнэ. и3 зрzҴ я3вэ тако1ваго3 u3тѣ3шеніа3. єже 

\Арк. 360\ 

я3вэ нощію3 Һсвэти2 наде1жdа ра1ди Һного2 свэта2. мы• uұ погѫ1били2. къ пло1то2лю3бію2. и3 стрcть 
попѫ1щаеҴ на1 ны2. сътворzи2 пра1веdно2е3 хс7. ни1коли же наұ пло1да сътво3р8шиұ. но3 Һ брате се1 а3зъ ти 
гл7ю1. помоли1вэсz2 є3мӧ прпdб8номu мҺv2сеҺви2. и3 то2 поможеҴ ті. и3зем же3 є3динӅ2 ко1сть2 t мощіи2 
є3го2. и1 въдаc є3мѫ2 рекъ. да приложи3ши2 къ те1ле3си своє3мѫ2. семu• быв8шѫ. и3 тu3 а3біе прэста страc. 
и3 u3дове2 е3мѫ Һмр7твэша. и3 tто1лэ не1 быc е3мѫ пакости2. кѫпно2 же бл7года>стви1ша2 ба7. 
просла1влzю3щему ст7ыz3 своz3 є1же въ жи1тіи2 є3мu2 u3годиша3. и1 сице прпdбныи2 іоа3нь мно2голэп8но 
подви1завсz2. ра1зли3чно2 понѫ1ди3 себе на добро2дэтель. и3 тече1ніе3 житіа свое3го1 до1брэ съв8ръщтвъ2. 
къ гu7 tи3де. Я3коже и3 пdреѶ написахwұ. Һ мҺv2сеи2 u3гри1нэ. іо4а3н8нэ затворни3цэ. є4же съдэz3и2 
м8н7гъ въ сла1вѫ свою2, прославлz3z и< тръпеніа1 и< ра1ди2. си< и3 посмр7ти2 и3сцэле1ніи2. и2 да1ры чюd творіа3 
o3бога1ти1694. 
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Патерик Йосифа Тризни1695 

\Арк. 205 зв.\ 

W% прпdоbбнеұ и4 многоте>пеливе Иоан7нэ ЗаҴтво>нице, чистотэ 
рачителя, ея3же ради вкопа себэ жива в ѕеұлю по рамена; 

одобооӣраѕия, и ра+нострастия и4мэ роженныұ на земли пе>ваго чл7вка, ибо видѣ+ красотµ 
o4воща неуде>жася, и4 Бг7а ослµшасz і Страшное житие прияҴ и4бо егда съ€да= бысть и4 не 
имэ поро1ка на себэ я4ко бж7ие со€дание єсть. Гдcь бо Бг7ъ нш7ь пе>сть воспри4имъ t ѕеұля, 
рукама пре?тcыма непорочныма со€да+ чл7вка бл7га и4 Ӆ4доӣрена, но о= аки каӥ земная любя ко 
сласти попоӥѕеся, и4 сласти є4мµ приложишаc, и4 оӣлада=  

\Арк. 206\ 

бысть tтоле роd л?ве?ь страстию, и в ыны і во и1ны1696 сла1сти Ӆ4клонися, и4 боримы есмы2 всегда2, t 
тѣ< єди1нь а€побэждаюся, и4м же и4 работаю смуща1еұ помыслы дш7и моея, и4 стра1стнэ тѣұ 
каса1яся и4 неоcлабно хотэние и4мыи, к сотворению грэха2 и3 тѣұ нѣ1сть мнҗ подоӣно, и4же на 
земли всѣ<, за многая согрэше1ния моz2, в ни< же и4 до сего2 часа2 пребываю, но то8 є4ди= иже t 
всѣ< обрэте иcтинну себе tлучи+ на бж7ию волю, и4 того заповэди непорочно со<ранивъ, в чистотэ 
же соӣлюd тэло свое2 и3 дш7у кромҗ вся1кия скве>ны плот8ския и4 дш7евныя1697. Сего меню и4о4анна 
прdпbбнаg затворившаго себе2 въ тэснеұ мэсте є4диноұ t пещеръ. и4 пребысть в велицеұ во€де>жа1нии, 
лѣҴ. л7.1698 и4 мно1гимъ постоұ удручая и томz2 тѣ1ло свое2, и4 желѣ1ѕа та•ка на всеұ тѣ1ле своеұ 
нося, к семµ нэкто t братии часто прихо•даше, И4 томиұ бэ t дѣ8ства дияволя на во•делэние 
плоҴское, и4 се8 молzше бл7женнаго и4o4а4нна молити Бг7а за нь, да Гдcь подасть є4мµ ocлабу 
страстеұ, и3 Ӆ4толиҴ хотэние плоҴское. и4 се многа•ды, приходя гл7аше. бл7женныи4 же3 и4о4аннъ тому 
гл7аше, брате мµжа8ся, и4 крэпи1сz, поте>пи Гдcа и4 поҴщиc со<ранити пути є4го, и4 то8 не оставиҴ 
тя в руку є4го, и4 не предастъ наc в ловитву зубоұ ихъ. 

\Арк. 206 зв.\ 

и4 tвеща браҴ к ѕатво>никµ, вэрµ и4ми1 ми tч7е, аще не подаси ми о4сла1бы, то не почи1ю t мэста 
на мэсто прэходя. Блж7енныи же И4о3а3ннъ рече к нему, почто хощеши себе предати на снѣd 
врагу, и4 Ӆ4подобишися мужу, стоящу бли€ пропасти и4 е3гда враg є4го прашеd внезапу свержеҴ его 

 

1695  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
1696 Написано над закресленим. 
1697 Див. Коментар 171. 
1698 Див. Коментар 174. 
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долу и4 бываетъ падение таковаго люто, я3ко не мощи є4му воста1ти. а4ще же ѕдэ пребудеши 
во св7тъ и4 бж7ественнѣұ мн7три сеұ, подобе= еси мужу стоя1щу дале1че пропасти да и врагъ трудиҴсz 
влекии тя в ню1, и4 не во€можеҴ до=деже Гдcь и€ведеҴ тя те>пэниеұ твоиұ t рова страсте8 и4 t брения 
тимениа1699. и4 поставиҴ на камени нозѣ твои, но послуша8 мене чdаb, да ти и4сповѣұ случившее 
ми ся t юности моея2, и4 мно1го бо пострада< томиұ на блӅd, и4 не вѣұ что не содэz< ради своего 
сп7сениz, два дни и4ли три пребыва< не ядыи, и4 тако1 г7. лэта ско=ячахъ, многа•ды же и4 всю 
нд7лю ничто же вкµшахъ. и4 бе€ сна пребыва< по вся нощи, и4 жа•дею многою Ӆ4моря<сz, и4 желэѕо 
тя•кая на себэ нося, и4 пребы< в таковоұ в ѕлострадании до трею лэтъ, но ни тако покоя 
обрэтохъ. и4 и4дохъ Ӆ4бо в пещеру, и4дэ же лежиҴ  

\Арк. 207\ 

ст7ыи tц7ъ нш7ь а4нтонии, и4 ту на мл7тву о4брати<хсz, и4 пребы< день и4 нощь у гроба еg моляся, 
и4 слыша< его гл7юща ко мнэ и4о4а4нне, і4о4анне, подобаеҴ ти здэ ѕатворитисz и4 не4видэниемъ и4 
моӥчаніемъ бра= упра€дниҴсz. и1 Гдcь поможеҴ ти мл7твами преподобны< свон<, а€ же брате t того 
часа ѕдэ вселихся в тэсное и4 ско>бное сие мэсто, и4 е4сть ми се, л7.е лэто, и4 вма1ле лэтъ поко8 
оӣбрето< веc живоҴ сво8 страстнэ бра+сz, с помыслы телесным, и4 жестоко пребыва<, проводя колико 
живоҴ сво8 пищею, и4 потоұ не вэдыи что сотворити, не мого< те>пэти брани плоҴскыя, и4 Ӆ4мысли< 
нагь жиҴ и4 брони тz•ки во€ложити на тѣ1ло свое, яко же tтоле и4 дон7нэ на мнэ студению, и4 
желэѕоұ истончаваеұ, и4 и4ну ве1щь соҴвори<, ея ради поӥѕу оӣрэто<. и1скопа+ убо ямu ямµ1700 до раму 
досяжущу, приспэвшиұ же днемъ ст7аго поста, и внидо< въ яму, и$ свои$ма рукама осыпався 
пе>стію, яко толико и3мэти, свобоdнэ рuце и$ гл7ву, и тако Ӆgнэтаеұ злэ пребы< весь постъ, не 
могии двигнӅҴ ни$ є$диныұ составоұ, но ни тако стремление плоти и4 ра•жение телеси преста. но и 
к сему враg диявоӥ, страхования ми творя, хотя мя tтdӅӧ tгҴнаѶ  

\Арк. 207 зв.\ 

и4 о3щути< его злодѣ_ство, но1зэ бо мои и• въ я1ме и€ дну в_згорэшася, я4ко и3 жиламъ ско>читисz 
и4 костеұ троскотати, Ӆ1же пламени досязающи до Ӆ3тробы моея2, и4 Ӆ4дове мои2 и€горѣ1ша, а€ же 
забы< лю1тую ту болэзнь, и3 пора1дова<ся дш7ею, я3ко та ми чCта соблюдена є3сть t таковыя 
скверны, и4 се и€воли< и€горэти во огни зело ГдCа рdаѶ, Нежели и4зыити ми и€ ямы тоz. и4 се видѣ+ 
змиz страшна1 и люта зело, всего мя п•орҴѣ хотzща, и4 дышµща пламенеұ, и4скрами пожигая 
мя, и4 се во нұоги дни творяше ми хотя мя прогнати, приспэвши же светоносне_ нощи 
воскресения ХрCтва, внеза1пу нападе2 на1 мя лютыи то_ змии, и3 главу мою и4 руце мои во ӅCта 

 

1699 Див. Коментар 173. 
1700 Закреслено в оригіналі. 
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своя вложи, и4 опали1ша ми ся и4 власы на главэ и на рӣадэ, яко же видиши мя нн7э, а€ же 
Ӆ4же у го>тани бы< и возопи< и€ глубины ср7ца моего1701, ГдCи Бж7е сп7се мо_ вскvю мя е4си оставиӥ, 
Ӆ4щеdри мя влdко, я4ко ты еси еди= чл7вколюбеӨ, сп7си мя грэшнаго, є4дине Бе7 бе€грэшне, и€бави4 мя 
t скве>ны бе€закония моего. Да не увя€ну в сэти неприя€нене во вэки векоұ. и€бави мя t усть 
врага сего, яко ле+ рыкая ходиҴ хотя мя поглотҴиѶ во€двигни силу твою, и4 прии4ди да мя сп7сеши 
блесни моӥлния твоя и4 н•дени2 да и€чезнетъ 

\Арк. 208\ 

от лица твоего, и4 я4ко ско=ча< мл7твµ, и4 а4бие бы1сть молниz, и4 люты ти то_ змии и€чезе t 
мене, и4 к томӅ2 не видѣ< его и4 дон7нэ и4 tто1ле свѣҴ бж7ественныи oсия яко солнце, и4 слыша< 
гласъ гл7ющь ко мнҗ, и4о3а4н7не и4о4а4н_не помощь ти бысть прочее же внима_ себэ, да не горэе тебэ 
что будеҴ, и3 постра•деши что зло, в бdӅӧщеұ вэцэ, а€ же поклонився рѣ<, гдCи почто мz1 остави 
злэ мучиму бы1ти, и4 tвэща2 ми гл7я, противу си1ле те>пэния твоего наведо< на тя2 да и€женъ 
будеши я4ко злато, Не попущаеҴ бо бг7ъ чре€ силу напасти чл7вку є4гда како и€неможетъ, но яко 
гдCнъ рабоұ крэпкимъ и4 могущимъ, тяжкая и3 великая дэла вручаеҴ, немощныұ же и слабымъ 
худая и4 ле<кая дэла замышляеҴ, тако разумѣ_ при брани страстнѣ_ ея же ради ты молишисz, 
o4 себэ сущемµ ме>твецу помолися противу тебэ да ти о4блегчить t бра1ни блудныя, се_ бо 
боле и4о4сиfа сотвори и4 можеҴ помагати, стра•дущимъ бэдне таковою стра1стию. А€ же не вэдыи 
такоұвоӧ имени и4 нача< зҴваѶ, ГдCи помилӅ_ мz, последи же увэда< яко се бысть моисе_ Ӆ4гри= родоұ, 
и4 прии4де на мz свѣҴ неи€речене= в неұ же и нн7э є4смь, и4 не требую свещи в нощи и во нdи. но и 
вси досто_нии насыщаются таковаго, 

\Арк. 208 зв.\ 

свэта приходящаго ко мнэ и4 зряҴ явэ такового Ӆ3тэшения, е4же яве нощию освэти наде•ды 
ради о4ного свэта, мы же Ӆұ погубили к плотолюбию и4 страсть попущаеҴ на ны сотворяя 
правеdное хрCтосъ, николи же намъ плода сtтво>шимъ, но брате а€ ти се гл7ю помолисz семµ 
препdоbбному моисею и4 то_ поможеҴ ти, и4 и4земше е4дину кость t моще_ его ст7аго и4 вдасть єму 
ре1къ, да приложиши к тэлеси своему, сему же бывшу, и4 тµ а4бие преста страхъ и4 Ӆ4дове є4мµ 
о4ме>твэша, и4 tто1ле не бысть є4му па1кости, кӅ1пно же бл7годараше бг7а, прославляющаго св7тыя 
своя. еже въ житии е4му µ4годиша сихъ и4 по смерти исцелении дары о4богати и4 вэнцы 
нетлэнныя Ӆ4красн царствию своему сподоби, єұу же слава со tцеұ и4 со стыұ дх7оұ нн7э и пр7сно и4 
во вэки вэкомъ а4минь1702. 

 

1701 Дописано на берегах: «моӥ». 
1702 Див. Коментар 176. 
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Друкований Патерик: видання 1661 р.1703 
 
\Арк. 195 зв.\ 

ІҺа3ннъ хранz2 дв7ство2, жив8 в8 зе1млю в8копасz, з8 Дэвстве1нником8 Напе1рным8 жи1ти поdвиза1сz. 

Житiе прпdб: tца нашеg ІҶ1анна Многостра3да4лна4го41704 
И4же Двcтва2 ра1ди мнw1го стражда2, живъ сый в8копа1сz в8 зе1млю до ра1му. 

\Арк. 196\ 

нҶ1гими ско1рбми подоба1етъ намъ в8нійти2 въ Црcтвіе Бжiе1705. u3чи1телю я3зы1кҶвъ ре1кшу: 
согласи1сz возлюбле1нный У4ч7ник8 Іс7овъ ІҶа1ннъ Дв7стве1нниҲ, и4же рече2: А4зъ ІҶа=нъ брат8 
ваө и3 соҺбе1щник8 въ ско1рби1706. То1жде согла1сіе свойстве1нно є3стъ и3 возлюбле1нному u3ч7нику 
Прcты1z Бц7ы Пече1рскіz, РҶссi1йскому на1шему дэвстве1ннику ІҶа1нну, и4же нарица1етсz 

Многwстрада1лныѶ. мнw1ги бw вои1стинну ско1рби пострада2 двcтва2 ра1ди Һбруче1ннагw Нбcному 
женихӅ2:1707 Я4кwже самъ многwстра1лное свое2 все жи1тіе, u3же2 бли€ смр7ти сыѶ и3сповэда2 нӅ1жdы 
ра1ди сице1выz1708: 

Прихожда 1ше мнw1гажды к 8  семӅ 2 Прп dбному затвори 1вшу себе 2  на є 3ди 1ном 8  тѣ1 сно ұ  
мѣ1стэ в 8 Пеще 1 рэ Прп dбнаго А3нтw 1ніz, и 3 ту все жи 1тіе свое 2 и 3жди 1вшу, нѣ1кто 
t бра 1тіи бори 1мъ навѣ1томъ діа 1волимъ на вожделѣ1ніе  пло 1тское, и 3 мл 7z 1ше 
ст 7агw, да помо 1литсz къ Гдcу Һ Һсла 1бэ стра 1 стій є 3 гw 2 . Прп dбный же ІҶанъ 
гл 7аше є 3мӅ 2 1709: бра 1те , мужа 1й сz и 3 крѣ1пи Ҵ сz ср dц е твое 2 ,  поте рпи 2 Гдcа и 3 сохрани 2  
пӅ 1ти є 3 гw 2 , и 3 той не Һста 1 ви 8 тz в 8 руку врагъ на 1шихъ, ни 1же преда 1 стъ в 8  
лови 1тву зӅ 1бо ұ и 3х 8 . Tвэща 2 є 3мӅ 2 стра 1 стный: вэру и 3ми 1 ми tч 7 е , я 4кw а 4ще не 
подаси 1 ми Һсла 1бы , то не поч i 1ю t мэста 

\Арк. 196  зв.\  

на мэсто преходz 2 1710. Прп dбный же ІҶа 1нъ рече 2 к 8 не 1му : почто 2 хо 1щеши преда 1та 
себе 2 на снѣ1д 8 врагӅ 2 , и 3 подоби 1шисz мӅ1жу стоz 1щу близъ про 1па сти, к 8 не 1му 
же врагъ праше 1д 8 , внезаа 1пу с 8 ве рже 1тъ є 3 гw 2 до 1лу, и 3 быва 1 етъ паде 1н іе тако 1вагw 

 

1703 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
1704 На берегах: мcца Іюӥ иi7 днz. 
1705 На берегах: Дэz=: дi7. 
1706 На берегах: АпоҲ: а7. 
1707 Див. Коментар 171. 
1708 На берегах: сҴ: ІҶа= мноgстраd блi€ см7ртi сыѶ саұ жiтiӤ свое2 и3сповэда2 страҵномӅ бра1тӅ поӥзы ра1ди. 
1709 На берегах: совеҴ сҴ: ІҶа= нӢ бра1тӅ страҵномӅ. 
1710 На берегах: хотz1щаg з8 мcнӢстырӢ и3зыйти2 кcмӅ2 Ӆ3подобѶ сҴ: ІҶ7. 
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лю 1то , я4кw не мощи 2 є 3мӅ 2 к томӅ 2 воста 1ти .  а 4ще же пребӅ 1деши здэ въ ст 7эм 8 
Монастырҗ , подо 1б ен 8 бӅдеши му1жю стоz 1щу дале 1ч е про 1пасти, є 3гw 1же врагъ 
а 4ще и трӅди Ҵ сz влекi 1 й низри 1нути, не возмо 1жетъ: и 3 та 1кw Гдcь терпэ ніемъ 
твои 1мъ и 3зведе 1т 8 тz t ро 1ва стра 1 стей, и 3 t бре 1н іz нечистоты2 . Но послuша Ѷ 
мене 2 бра 1те! да ти 2 и 3 сповѣ1мъ случи 1 вшее сz и 3 мнэ t ю 4ности мое 1z. И4 тогда 2  
нача 1тъ и 3 сповэда 1ти все жи 1тіе  свое 2  подро 1бну, си 1це гл 7z 2 :  

гда2 прійдо1хъ [рече2] въ Монасты1ръ сей ст7ы1й Пече1рскій, и3 нача< труждатися по Чи1ну 
ст7а1гw А4гг7лскагw И4ноческагw o4браза: мнw1го пострада1хъ томиұ на блӅ1дъ, и3 не вѣ1м8 
что не претерпѣ1хъ, мо1егw ра1ди спcніz1711. Два1 дни o1вогда же три пребыва1хъ не z3ды1й, 
мнw1гажdы же и3 всю седми1цу ничто1 же в8куша<, и3 ж1ажdою мнw1гою u3моz1хсz: по всz1 же 
но1щи бодрствова1хъ. и3 пребы1хъ в8 такоұ злострада1ніи до трех8 лэтъ: но ни та1ко поко1z 

Һбрэто1х8. И4д1ох u4бw в8 Пеще1ру, и3дѣ1же Прпdбный tц7ь 

\Арк. 197\ 

нш7ь А4нтw1ній поло1женъ є3стъ: и3 пребы1х8 дн7ь и3 но1щ8 u3 Гро1ба є3гҶ2 мл7z1сz. И4 се слы1ша< глаc 
Прпdбнаg ко мнэ: ІҶа1нне ІҶа=не, подобаеҴ ти здэ затворитися, в8 Пеще1рэ, да невиде1ніемъ и3 
молча1ніем8 бра= u3празdни1тсz, и3 Гь7 помо1жеҴ ти мл7твами Прпdбныхъ свон1хъ1712. Тѣ1м8же [рече2] 
а3зъ t тогw2 ча1са, здэ затвори1хсz в8 тѣ1снэм8 и3 ско1рбнэмъ мѣ1стэ сем8: И4дѣ1же пребыва1ю 
u3же2 три1десzтое се лэто1713,1714 И3 є3два2 прежdе ма1ла вре1мени поко1й Һбрэто1хъ. Всz1же лѣ1та 
борz1хсz съ стра1стми, и3 помыслы теле1сными. И3 жесто1ко пребыва1хъ, Пе1рвэе то1чію по1стоұ и3 
бдѣ1ніем8 u3друча1z тѣ1ло свое2, нема1ло лѣ1тъ. Та1же не вэды1й что сотвори1ти, и3 не могi1й 
терпѣ1ти бра1ни пло1тскіz: Умы1сли< нагь жи1ти1715, Бронz же тz1жки на тѣ1ло свое2 возложи1ти: 
и3 та1ко tто1лэ да1же до нн7э, стӅ1денію и3 желѣ1зныұ u3грызе1ніем8 и3зможdенъ быва1ю. O4ба1че є3гdа 
сіz всz недово1лна бы1ша, и4ну вещъ сотвори<: и3скопа1хъ я4му глубо1ку, я4кҶ до ра1му мо1ею1716. 
Приспѣ1вшиұ же днем8 ст7гw вели1кагw по1ста, в8нійдо1хъ в8 я4му, и3 всегw2 Һсы1пах8 пе1рстію, я4ко 
то1чію и3мѣ1ти ми свобо1днѣ рӅ1цэ и3 главӅ2: и3 та1ко u3гнэта1ем8 земле1ю, пребых8 весъ пост8 не 
могi1й двигнути и3 є3ди1нѣұ соста1воұ. но ни та1ко стремле1ніе пло1ти, и3 ражdеже1ніе телеси2 преста. 

 

1711 На берегах: по1двиги сҴ: ІҶа=на. 
1712 На берегах:  сҴ: ІҶа= Ӆ3 гробӢ прпd: АнҴ: помоө на стра1стѶ блӅ1дныz пріzҴ. 
1713 На берегах:  л7 лѣҴ в8 затво1рэ быҵ. 
1714 Див. Коментар 174. 
1715 На берегах: живz1ше наg в8 желэзахъ. 
1716 На берегах: в8копасz в8 зеұлю до ра1мӅ нӢ вели1кiѶ поҵ. 
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\Арк. 197 зв.\ 

К8 си1м8же врагъ дi1аволъ страхованіz ми творz1ше, хотz1 мz tтӅ1ду tгна1ти, є3гw1 же Һщути<х 
кова1рство сице1во: Но1зэ мои2 въ я4мэ со дна2 возгорѣ1стасz, я4ко и3 жи1ламъ в8 тэхъ ско1рчитисz, 
и3 ко1стеұ троскота1ти, пла1ме= же досzза1ше u3же2 до Ӆ3тро1бы мое1z, и3 u4дове мои2 и€горэша. А4з8 
же неради< Һ лю1тэй бо1лэзни тоѶ, но пора1довахсz дш7ею, я4кҶ та1 ми чтcа соблюде1нна є3ст8 t 
скве1рны: и3 и3зво1ли< паче и3згорэти въ o3гни2 тоұ Га7 ра1ди, не1жели и3зыйти2 и3з8 я4мы бѣ1соұ поруга1ем8. 
И3 се в8 то1же вре1мz ви1дэхъ стра1шна и3 лю1та ѕѣ1ло зміz2 пла1менеұ ды1шущӢ1717, и3 и4скрами 
пожига1юща мz, и3 пожрѣ1тѶ хотz1щӢ: є4же въ мно1ги дни творz1ше хотz2 прогна1ти мz. 
Приспѣ1вшей же свэтоно1сной но1щѶ Воскр7се1ніz Хв7а, нападе2 на1 мz внезаа1пу лю1тыѶ тоѶ ѕмій, и3 
главӅ2 мою2 и3 рӅ1цэ въ Ӆ3ста2 своz2 вложи2, и3 Һпали1ша ми сz вла1сы на главэ и3 на бра1дэ, я4ко 
же нн7э ви1дишѶ мz. А4з8 же Ӆ3же2 в8 горта1ни ѕміz2 тоg сый, возопи< и3з8 глубины2 срdца моеg1718:  

Ги7 Бє7 Сп7се мой, воскӅ11ю мz є3си2 Һста1вилъ, u3щедри1 мz Влdкw, я4ко ты1 є3си є3ди= чл7колюбеӨ. 
Сп7си мz грѣ1шнагw, є3ди1не без8грѣ1шне. и3зба1ви мz t скве1рны беззако1ніz мое1гw, да не 
u3вz1зну в8 сѣ1ти лука1вагw въ вѣ1ки. и3зба1ви мz t поглоще1ніz врага2 сегw1, се1 бw  

\Арк. 198\ 

я4кw Левъ рыка1етъ хотz1 м \я поглоти1ти. во€двигни2 си1лу твою2, и3 прійди2 да мz сп7се1ши: блесни2 
мо1л8ніz твоz2 и3 н3жdени2 є3гҶ2, да и3сче1знеҴ t лица2 твое1гw. Е4гдаже сконча1х8 мл7тву, а4біе свѣ1тъ 
Бжcтве1нный а4ки мо1л8ніz блиснӅ2,1719 и3 лю1тый то1й ѕмi1й и3сче1зе: є3го1же да1же до нн7э блгdтію 
Бж7iею не видѣ< . Слы1ша< же тогdа и3 глаc Гдcень къ мнҗ1720: ІҶа1нне ІҶанне, се ти по1мощъ 
бы1сть, про1чее внима1й себэ, да не го1рэе что2 постра1жеши в8 бӅ1дущем8 вѣ1цэ. А4з8же [рече2] 
поклони1всz рѣ1хъ: Гдcи почто мz Һста1вил8 є3си2 злэ мучи1ма бы1ти? Tвэща1 ми гл7z1й: 
проти1ву си1лэ терпѣ1ніz твое1гw наве1десz на1 тz, да и3скӅ1шенъ o3гне1м8, чи1стъ я3ви1шисz я4коже 
зла1то. вы1шше бо си1лы не попущаєҴ Бг7ъ и3скуше1ніz члв7ку, да нека1кw и3знемогъ, поруганъ 
бӅ1детъ ѕмi1емъ лука1вым8: но а4ки премdръ Гдcи1нъ, крѣ1пкиұ рабw1мъ и3 си1лнымъ великаz и3 
тz1жкаz дѣ1ла вруча1ет8, немощныұ же и3 слабыұ худа1z и3 ле1гкаz. та1кw разuмѣ1й и3 Һ бра1ни 
похоти теле1сныz, є3z1 же ради ты молишисz самъ Һ себэ: W3ба1че мертвецу помл7и1сz сущему 

 

1717 На берегах: ѕмi3 ogнеұ ды1шӅө подрэтѶ є3го1 хотэ. 
1718 На берегах: мл7твӢ сҴ: сӅ1щаg въ Ӆ3ста1хъ ѕміz2. 
1719 На берегах: моӥніz tгна ѕмiӢ t ст7гw. 
1720 На берегах: слышӢ глаc гн7ь Ӆ3крэплz1ющ8. 
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проти1ву тебе2, да ҺблегчиҴ тz t стра1сти блӅ1дныz1721: се1й бо бо1лее ІҶ1сифа сотвори2, и3 мо1жетъ 
помага1ти стра1ждущым8 бѣ1днэ стра1стію си1цевою. А4з8 же. рече2 не съвэдыѶ 

\Арк. 198 зв.\ 

и3мени тако1ваg мр7твеца, нача< зва1ти: Ги7 помлӅѶ мя, мл7твамѶ Прпdбнаг сеg. Послѣ1ди же Ӆ3вэдах8 
я4ко то1й Моv3сей бz1ше У4гри= родоұ1722. И4 прi1йде на мz свѣ1тъ неи3зрече1нный в8 не1мъ же и3 нн7э 
є4смъ не требу1z свэщи2 въ нw1щи и3 въ дни. но и3 вси2 досто1йніи приходz1ще къ мнҗ насыща1ют8сz 
такова1гw свѣ1та, и3 зрz1т8 я4вэ Ӆ3тэше1ніе мое2, є4же мz в8 но1щѶ o4ноѶ въскр7е1нскоѶ Һсвэти 2, 
наде1жды ра1ди бӅ1дущагw свэта. 

Си1це и3сповэда1ніе многwстрада1лнагw жи1тіz свое1гw ПрпdбныѶ tц7ъ нш7ъ ІҶ1ан8 сконча1в8 Һбра1щ8сz 
къ стра1стному, наведе2: Мы u4бw бра1те са1ми u4мъ пригвозди1хоұ ко плотолю1бію, тѣ1м8же и3 
стрcти попуща1ет8 на1 ны Бъ7 првdным8 свои1мъ сӅ1домъ, зане2 нико1ли же сотворши1хом8 плw1ды 
досто1йны покаz1ніz. но бра1те а4з8 ти се гл7ю: помл7и1вэсz семӅ2 Прпdбному Моv3се1ю, и3 то1й 
помо1жет8 ти. Тогда2 помл7и1сz кӅ1пнw съ стрcтным8: И4 взе1м8 є3ди1ну ко1сть t мw1щей Прпdбнаg 
МҶv3се1z, да1сть є3мӅ2 гл7z: приложи2 ю5 къ телеси2 твое1му. o4нже то сотвори1въ, Һщути а4біе 
я4кw u3гасе раждеже1ніе, преста2 возыгра1ніе, и3 Һмр7твѣ1ша всz2 стрcти блӅdныz въ пло1ти є3гw2: и3 
tто1лэ не бы1ст8 є3мӅ2 па1костѶ1723. Тогда2 кӅ1пнw, ст7ы1й же и3 стрcтный хва1лу возда1ша Бг7у, 
я4ко тѣ1хъ и4же просла1виша є3гw2 

\Арк. 199\ 

въ жи1тіи свое1м8 чистото1ю, прославлz1етъ и3 по смр7ти чудесы дарӅ1ющыми чистотӅ21724. 

Та1же МнҶ1гострада1лный Затво1рникъ Прпdбный tц7ъ нш7ъ ІҶа1нъ, в8ма1лэ вре1мени по 
и3сповэда1ніи мнҶ1гаго страда1ніz свое1гҶ, Мцcа Ію1лz иi7 днz2 предаде2 дх7ъ сво1й в8 рӅ1цэ Гвcи1725, 
с ни1м8же сострада2 да с тѣұ и3 въцр7и1т8сz. 

Мw1щи же є3гw2 ст7ы1z точа1щіz и3сцэле1ніе неw3скӅ1днw, а4ки сто1лпъ крѣ1пости t лица2 вра1жіz 
стоzҴ и3 до нн7э непоколиби1мо, та1мw и3дѣ1же самъ себе2 до ра1му Һкопа2, пе1рвэе є1гда2 подвиза1сz, 
послѣ1диже є3гда2 вре1мz преставле1ніz свое1гw u3вэдэ. 

 

1721 На берегах: Повелѣ2 є3мӅ2 Гд7ь при€ва1ти на по1моө сҴ: моѶсеz Ӆ4грина. 
1722 На берегах: по млҴвэ к8 сҴ моѶсею Ӆ4грiнӅ сҴ и3 побэдӅ страстей блӅ1дных8 Ҷ3брэте. 
1723 На берегах: ко1сиію сҴ: моѶсеӢ Ӆ4гр t страстєѶ блӅ1дных8 ІҶ7 сҴ: сп7се бра1та. 
1724 Див. Коментар 176. 
1725 На берегах: преставиc сҴ: ІҶа1нъ мноgстраd: 
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Мл7тва1ми u4бw Мнwгострада1лнагw сегw2 затво1рника ПрпdбнагҶ tц7а нш7егw ІҶа1нна, [є3го1же 
чтcное тѣ1ло а4ки побэди1вшагҶ страҵ теле1сную мнw1гимъ страда1ніемъ, сотвори1сz въ сто1лпъ 
до1му Бж7iz] бу1ди на1мъ наставле1ннымъ бы1ти а4ки свѣ1томъ и3 Һсэне1ніем8 столпа2 сӅ1щаg прz1мо 
Моv3сеа, на Һбэтова1нную o4ну нбcную землю, текӅ1щую мле1ком8 и3 ме1доұ, я4же достоѶна сӅҴ при 
персе< сущиұ и3 млdнцеұ неи4ныұ, но я4коже напе1рстнику Хв7у си1це и3 семӅ2 дэвстве1ннику ІҶа1нну, сi1є3 
є3стъ: блгdтію и3 сла1вою въ Трbцы слави1маg Бг7а: є3мӅ1же сла1ва нн7э и3 прcнҶ и3 въ вѣ1ки вэкw1м8, 
А4ми1нь. 

Житіє прп. Мойсея Угрина 

Основна редакція Патерика1726 

Слово о преподобнѣм Моисѣи Wгринѣ. 

Господи, благослови 

вѣдѣно же бысть о сем блаженом Моисеи Угринѣ, яко любим бысть святым 
Борисом. Сей бо бысть родом угринъ, брать же Георгиа, на негоже Борисъ 
возложи гривну злату, егоже убиша съ святым Борисом на Алтѣ и главу его 
отрѣзаша златыя ради гривны. Сий же Моисей един избыв от горкыа смерти 

и горкаго заколениа избежа1727. И прииде к Передъславѣ, сестрѣ Ярославли, и 
бысть ту, и во дни ты нелзѣ преходити никамо1728. И бѣ моляся Богу крѣпкые 
тъ душею, дондеже прииде благочестивый князь нашъ Ярославъ, не стерпѣвъ 
теплоты душевныя къ братома си, на безаконнаго, и побѣди безбожнаго, и 
гордаго, и оканнаго Святополка. Сему же бѣжавшу в Ляхы, и прииде пакы с 
Болеславом, и изгна Ярослава, а сам сѣде в Кыевѣ. Возвращался Болеслав в 
Ляхы, поятъ съ собою обѣ сестрѣ Ярославля и изъима же и бояры его, с нимиже 
и сего блаженаго Моисея веде, окована по руцѣ и по нозѣ желѣзы тяжкыми; 
его же твердо стрежахуть: бѣ бо добръ тѣлом и красен лицем. 
Сего видѣвши нѣкаа жена от великых, красна сущи и уна, имуще богатство 
много и власть велию. И тако убо приимши во ум видѣниа силу, и уязвися 
похотию, и восхотѣ сему преподобному. Нача лестными словесы увѣщевати 
его, глаголющи: «О человѣче, всуе таковыя мукы подъемлеши, имѣя умъ, имже 
бы избыти мощно таковаго окованиа и стражбы». Рече же к ней Моисей: «Богу 
тако изволившу». Жена же рече к нему: «Аще ми ся покориши, и аз тя избавлю, 
и велика сотворю во всей Лядской земли, и обладати имаши мною и всею 
областию моею». 
Разумѣв же блаженый похотѣние ея скверненое, рече той: «Кый муж поим 
жену, покорився ей и исправился?» Адам прьвозданый женѣ покорився и изъ 
рая изгнан бысть1729. Сапсонъ, силою паче всѣх преспѣв и ратным одолѣвъ, 

 

1726 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1727 Див. Коментар 178. 
1728 Див. Коментар 179. 
1729 Бт 3:1-24. 
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женою предан бысть иноплеменником1730. Соломон мудрости глубину постигъ, 
женѣ повинувся, идолом поклонися1731. Ирод, многы побѣды створивъ, женѣ ся 
поработив, Предтечю усѣкну1732. То како аз, свободь сый, раб ся сътворю женѣ, 
еяже от рожениа не познах? Си же рече: «Аз тя искуплю, и славна сотворю, и 
господина всему дому моему и мужа тя хощу имѣти себѣ, толко волю мою 
створи и желание души моей и подаждь твою доброту. Доволна бо есмь твоеа 
похоти, не трьплю бо видѣти твоеа красоты, без ума погубляемы, да и 
сердечный пламень престанет, пожагаа мя. Аз же отраду прииму помыслу 
моему и почию от страсти, и ты убо насладився моея доброты, и господинъ 
всему стяжанию моему будеши, и наслѣдник моея власти, и старѣйшина 
бояром». Блаженый же Моисий рече: «Добрѣ вѣжъ, яко не створю воля твоея, 
ни власти же, ни богатства не хощю, сего всего душевнаа чистота паче 
телеснаа. Не буди ми труда погубити 5 лѣт, еже ми дарова Господь терпѣти во 
узах сих. Не повинен сый сицам мукам, ихже ради желаю избавлен быти 
вѣчных мукъ». 
Тогда же жена, видящи собе лишаему таковыя красоты, на другый совѣтъ 
диаволь приходит, помысливши яко: «Аще искуплю его, всяко и неволею 
повинет ми ся» Посылаеть же к держащему того, да возмет у нея, еже хощет, 
сего же да предасть ей. Онъ же, видѣвъ улучение времене и богатства 
приобрѣтение, взя у нея яко до тысячи, Моисея же предасть ей. И с нужею 
влечашеть его на дѣло непотребно. Яко се власть приимши на нем, повелѣваеть 
причтатися собѣ, раздрѣшивши же того от узъ, и во многоцѣнныя ризы 
облекши, и съладкыми брашны и нужением любовный того обьемлющи, на 
свою похоть нудящи. 
Се же преподобный, видѣвъ неистовъство жены, паче молитвѣ и посту 
прилѣжаще, вкушаа и во бдѣнии, изволивъ паче сухый хлѣб и воду Бога ради 
съ чистотою, нежели многоцѣннаа брашна и вина съ скверною. И не токмо 
себе срачици единоя совлекъ, якоже Иосиф, но и всѣх риз себе совлече и 
избѣжа от грѣха, ничтоже вмѣни житие мира сего; и на таку ярость подвиже 
жену, яко и гладом уморити его. 
Богъ же не оставляет раб своих, уповающих к нему. Нѣкого от раб на милость 
преклони, подавашеть ему втайнѣ ясти. Друзии же того увѣщеваху, глаголюще: 
“Брате Моисей! Что ти возбраняеть женитися, ибо унъ еси и си вдова сущи, 
живъ с мужем едино лѣто, и есть красна паче человѣкъ, богатство имущи 
бесчислено и власть велику в Лясѣх? Аще бы ся и восхотѣла етеру князю, не бы 
гнушался ей; ты же, плѣнник сый и неволей от сея жены, и господинъ ей быти 
не хощеши?! Аще ли глаголеши: «Не могу преступи заповѣди Христовы», — и 
то не ли глаголетъ Христосъ во Евангелии: «Сего ради оставить человѣкъ отца 
своего и матерь, и прилѣпится женѣ своей; и будета оба въ плоть едину, уже 
нѣста два, но плоть едина» 1733 . Апостолъ же: «Уне есть женитися, негли 
раздизатися»1734; вдовицам же велит второму браку причтатися1735. Ты же, не 
имѣя обычаа мнишеска, свобод сый от того, почто ся злым и горкым мукам 

 

1730 Суд 16:1-31. 
1731 1Цар 11:1-5. 
1732 Мт 14:6-12. 
1733 Мт 19:5-6. 
1734 1Кор 1:7-9. 
1735 1Тм 5:14-15. 
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вдаеши, или что ради стражеши? Аще ли ти ся лучить умрети в бедѣ сей, кую 
похвалу имаши? Или кто от прьвых и доныня возгнушася женъ, развѣ чернецъ? 
Авраамъ, и Исаакъ, и Иаковъ? Иосиф же помалѣ побѣдивъ, и пакы женою 
побѣженъ бысть1736. Ты же нынѣ аще съ животом гоньзнеши, и женою же пакы 
обладай будеши, и кто не посмѣется пакы сего безумия? Уне ти есть 
покоритися женѣ сей и свободну быти, и господину быти всему. 
Он же глагола: Ей, братиа и друзи добрии, добрѣ свѣщаете! Разумѣю, яко 
лутши змии нашептаниа, иже в рай Евзѣ, словеса предлагаете ми. Бѣдите мя 
покоритися женѣ, никакоже совѣта вашего прииму. Аще ми ся лучить умрети 
в сих узах и грькых муках, всяко чаю от Бога милость прияти. Аще вси 
праведнии спасошася с женами, аз же един есмь грѣшен, не могу с женою 
спастися. Аще бы Иосиф повинулся женѣ Петерфиинѣ, не бы сий потом 
царстъвовал: Богъ же видѣв его трьпѣние и дарова ему царство; тѣм и в роды 
хвалим есть, яко цѣломудръ, аще и чада прижитъ. Аз же не Египетскаго царства 
желаю взяти, и обладати ми властьми, и велику быти в Лясѣх, и честну явитися 
во всей Руской земли, — но вышняго царствиа ради си вся преобижу. Аще съ 
животом гоньзну сеа руку, чернець буду. Что же убо во Евангелии Христосъ 
рече? «Всяк, иже оставить отца своего, и матерь, и жену, и дѣти, и дом, то есть 
мой ученикъ» 1737 . Христа ли паче послушати или вас? Апостолъ же рече: 
«Оженивыйся печется, како угодити женѣ, а неоженивыйся печется, како 
угодити Богу»1738. Прашаю убо вас: кому подобаеть паче работати — Христу ли 
или женѣ? Пишетъ же: «Раби, послушайте господий своих, но на благое, а не 
на злое»1739. Буди же разумно вам, држащии мя, яко николиже мя прелстить тоа 
красота, ниже отлучить мене от любве Христовы. 
Сии слышавши жена, помыслъ лукав въ сердци приимши, всажаеть его на кони 
со многыми слугами, и водити его по градом и по селом, якоже довлѣетъ ей, 
глаголющи ему: «Си вся твоа суть, яже суть угодна тебѣ; твори, якоже хощеши 
о всем». Глаголетъ же и к людем: «Се ваш господинъ, а мой муж; да вси, 
срѣтающе и, поклоняйтеся ему». Мнози же бѣша служащей той рабы и рабыни. 
Посмѣяв же ся блаженый безумию жены и рече ей: «Всуе тружаешися: не 
можеши мене прелстити тлѣнными мира сего, ни окрасти мя духовнаго 
богатства. Разумѣй и не трудися всуе!» 
Жена же рече: «Не вѣси ли, како предан ми еси, и кто тя от мене измет? Живого 
тя не отпущу, но по многых муках смерти предам». Он же бес трепета отвѣща: 
«Не боюся, еже рече, но предавый мя тобѣ болий грѣх имать. Аз же отселе буду 
мних». 
В тыи же дьни прииде нѣкто попин от Святыя Горы, Богу направлешу его, и 
прииде ко блаженному, остригъ и и отъиде. Взыскан же быв таковый и не 
обрѣтен. Тогда жена, отчаавшися своея мысли, мукы тяжкы налагаетъ на 
Моисеа: растягши, повелѣ бити его жезлием, яко крови наполнити землю. И 
глаголаху тому: «Створи волю и покорися! Аще ли преслушаешися, сице 
раздробим тѣло твое на уды; и не мни, яко изъбѣжиши сих мукъ, но горцѣ 
предаси душу свою. Помилуй себе сам, и отложи необразныя сия ризы, и 

 

1736 Бт 41:1. 
1737 Мт 19:28-30. 
1738 1Кор 1: 32-34. 
1739 Див. Коментар 183. 
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облещися во многообразныя сия ризы, и избуди бѣды, ожидающих тебе, — 
даже не коснемся плоти твоей». Отвѣща Моисей: «Повелѣное вам творите, 
никакоже медляще. Мене же, иже отрещися мнишества и любве Божиа, 
никакое томление, ни мечъ, ни раны отлучити не могут мене Богу явися. 
Помраченаа си жена нудящи мя на осквернение, прелюбодѣяния бестуда, ни 
ей покорюся, ни тоа оканныа воли сотворю!» 
Многу же печаль имущи жена, како бы себе мьстити от срама, посылаетъ ко 
князю Болеславу, глаголющи: «Ибо муж мой убьен бысть на полку с тобою, ты 
же ми дай вълю, да егоже восхощу, поимъ в дом свой. Азъ же возлюбивши 
единого уношу от твоих плѣнник, красна суща, и, искупивши, поях его в дом 
свой, дав на нем злата много, и все мое злато же, и сребро, и власть даровах 
ему. Он же си вся ни во что же положи. Многажды гладом и ранами томящи 
того, недоволно бысть ему. 5 лѣт оковану бывшу от плѣнившаго и, от негоже 
искупих; и се 6-е лѣто пребысть у мене, и много мучим преслушаниа ради по 
жестосердию своему, иже на ся привлече; нынѣ же остриженъ бысть нѣ от 
коего чернца. Что велиши о нем сотворити, сотворю». 
Он же повелѣ ей приѣхати к собѣ и Моисѣа поимши. Видѣвъ же преподобнаго 
Болеслав и много нудив его поняти жену, и се приложи: «Кто такъ нечювствен, 
якоже ты, иже толика добра и чести лишаешися и дался еси горкым мукам?! 
Отселѣ буди вѣдаа, яко живот и смерть предлежить ти: или, сея волю 
створившю, от нас честну быти и велику власть имѣти, или, преслушавшуся, 
по многых муках смерть прияти». Глагола же и женѣ: «Никтоже от куплениа 
твоего свободь, но, акы госпожа рабу, створи, еже хощеши, да и прочии не 
дрзнуть преслушатися господий своих». 
Отвѣща Моисий: «Что убо глаголеть Господь: “Кая убо полза человѣку, аще 
весь мир приобрящет, а душю свою отщетит, или что дасть человѣкъ измѣну 
на души своей?”1740 Ты же что ми отвѣщеваеши славу и честь, еяже и ты скоро 
отпаденіи, и гроб тя прииметь, ничтоже имуща?! И сия скверная жена злѣ 
убиена будет», — якоже и бысть по проречению блаженаго. 
Жена же, взявши на немъ власть болшую, без срама влечашеть и на грѣх. 
Единою повелѣ его положите съ собою, лобызающи и обьимающи, не може ни 
сею лестью на свою похоть привлечи. К ней же рече блаженый: «Всуе труд 
твой; не мни мя, яко не имуща сего дѣла сотворити, но страха дѣля Божиа 
гнушаюся тебе, акы нечисты». Си слышав, жена повелѣ ему по 100 ран давати 
на всяк день, послѣдиже и тайныя уды отрѣзати ему повелѣ, глаголющи: «Да 
не пощажю сего доброты, да не насытятся инии сего красоты». Моисей же 
лежа акы мертвъ от течениа крови, мало дыханиа в тѣле имый. 
Болеславъ же, усрамився жены величества и любве прьвыа, потакви ей творя, 
воздвиже гонение велие на чрноризця и изгна вся от области своеа. Богъ же 
отместие творя рабом своим. Во едину нощъ напрасно Болеслав умре, и бысть 
мятеж велик во всей Лядской земли, и воставше же людие избиша епископы 
своа и бояры своя, якоже и в Лѣтописцы повѣдають1741, и сию жену убиша. 
Преподобный же Моисей возмогъ от ран и прииде ко пречистѣй Богородицы, 
в Печерскый манастырь во святый1742, нося на себѣ мученическыа раны и вѣнец 

 

1740 Мр 8:34-38. 
1741 Див. Коментар 184. 
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исповѣданиа, яко побѣдитель, храбор Христовъ. Господь дарова ему силу на 
страсти. 
Нѣкто от братиа, борим быв на блуд, сего моляше помощи ему: «Аще ми что 
рчеши, имам хранити и до смерти таковаго обѣта». Блаженый же рече тому: 
«Да николиже слова рчеши никацѣй женѣ в животѣ сый». Он же обѣщася с 
любовию. Сий же, имѣя в руцѣ посох, — бѣ бо не могый ходити от онѣх 
ранъ, — и сим в лоно удари и, и омертвѣша уды его, и оттолѣ бысть бес пакости 
брать.Се же в Житии святаго отца нашего Антониа вписано есть, еже о Моисеи, 
бѣ бо во дни святаго Антониа пришел и скончался о Господѣ в добрѣ 
исповѣдании, пребыв в монастыри 10 лѣт, 5 лѣт въ плѣне страдав во узах, 6-е 
лѣто — за чистоту1743. 
Помянух же и чрнеческое изгнание в Лясѣх преподобнаго ради пострижениа, 
еже вдатися Богу, егоже возлюби. Сии же вписано в Житии святаго отца 
нашего Феодосиа. Егда изгнан бысть святый отець нашъ Антоний князем 
Изяславом Варлаама ради и Ефрѣма, княгини его, ляховица сущи, возбрани 
ему, глаголющи: «Не мысли, ни сотвори сего. Сице бо сотворися в нашей 
земли: нѣкоеа ради вины изгнани быша черноризци, велико зло сотворися в 
Лясѣх». Сего ради Моисѣя се сотворися, якоже преди писахом 1744 . Се уже 
постигохом и си написахом о Моисѣи Угринѣ и о Иванѣ Затворницѣ, еже сдѣя 
ими Господь въ славу свою, и прославляя их терпѣниа ради, и дары 
чюдотвория обогати. Тому слава! 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.1745 

\Арк. 137\ 

W4 МОИ3СЭИ УГРИНЭ 

Глава вi7. 
вѣдано же бысть Ҷ4 семъ бл7жнэмъ мҶ2vѶсеи3. я3ко быc велми лю3бимъ. ст7ымъ борисомъ. сеѶ 
быc родомъ uгринъ. братъ же геҶ4ргіе2въ. на негоже борисъ възложи гривну златu. є3гоже 
u3биша съ борисом ст7ымъ на а3лтѣ1746. и3 главу tрѣзаша златыа2 ради гривны. сеѶ же 
мҶvѶсеи2 є3динъ и3збывъ u3бии2ства. и3 горкаго заколеніа2 и3збэжавъ1747. прииде к передъславѣ. 
к сестрѣ я3рославлэ, и быc ту. и3 во дн7и ты нелзz бэ приходити тамо1748. и3 бѣ тои3 

крѣпкыи дш7ею2. молzсz3 бг7у дондеже приде бл7гочтcвыи3 кн7зь1749 ярославъ. не стерпѣвъ теплоты 

 

1743 Див. Коментар 186. 
1744 Див. Коментар 187. 
1745 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
1746 В оригіналі між «т» і «ѣ» затерто кілька літер. 

1747 Див. Коментар 178. 
1748 Див. Коментар 179. 
1749 На берегах дописано «нашъ». 
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дш7евныя3 къ братома. на безаконнаго и3 без8божнаго. и3 гордаго Ҷ3каннаго ст7ополка. и3 побиді 
и2. сему же б•ѣӢвшю2 в лzхи. и2 приде пакы с болеславоұ. 

\Арк.137 зв.\ 

и3 и3зъгна я3рослава. а3 самъ сѣде в киевѣ. въз8вращая3z болеславъ в лzхи. поz3тъ со собою1750 
ярославлэ. и4зъи2маше же и3 боя3ры є3го1751. с нимиже и сего бл7жнаго моvѶсэz3. веде Ҷ4кована 
желэзы тzжкими. по руцѣ и3 по нозѣ. є3го же твердо стрежаху. бѣ бо доблъ тѣломъ. и 
лицемъ красенъ. сего видѣвши нѣкаа3 жена t великыхъ. и3 та крӢсна сущіи2 u3на. и3мущи 
богатство много. и3 власть велію2. пріи2мъши въ u3мъ видѣніа2 силу. и3 u3я1звисz лю2бовию3 и2 
похотию2. и3 въсхотѣ семµѶ прdпбному. и3 нача льстными словесы u3вѣщавати и3 гл7щи. Ҷ4 чл7че 
въсую2 таковыа2 мукы терпиши. и3мѣа2 u3мъ и3мже бы мощно и2збыти таковаго. Ҷ4кованъ сы 
стрегомъ. ре? к неи2 моvѶсеи2. бв7и тако и3зволшю2. жена же рече к нему. а4ще ми сz покориши. а3зъ 
тz и3збавлю2. и3 велика створю3 въ всеи2 лzдьскои3 земли. и Ҷ4бладаті и3маши мною2. и2 всею1 властію2 
мое3ю2. разумѣвше бл7жныи3 похотѣніе2 є3z2 скверное2. рече е3и2 кыи2 мужь є3сть покоривсz женэ. 
а3дамъ пэрвоздан8ныи2 послушавъ жены. и3з рая4 и3зъгнанъ бысть1752. саұсонъ силою3 паче всѣхъ 
преспѣвъ. и3 ратным Ҷ3долѣвъ. женою3 преданъ быc и3нопленұнӤикомъ1753. соломонъ мдрcти глубину 
постигъ. женѣ повинувсz и3доломъ поклони сz1754. и3родъ многы побѣды створивъ. женѣ сz 
поработивъ. прdтчю u3сѣкню21755. то како а3зъ свободенъ сы рабъ створю2 сz женѣ. є3z2же t 
роженіа2 испозна<. сиѶ же речӤ а3зъ тz и3скуплю2 и3 славна створю2. и3 гcна всему домови. и3 мужа тz 
хочю2 и3мѣти собѣ. токмо мою2 волю2 сътво 

\Арк. 138\ 

ри. и3 желаніе3 дш7и мое3и2. и3 даже твою3 доброту. є3смь бо доволна твоӤа3 похоти. и3 не терплю бо 
видити твое3а2 красоты. без ума погублz3емы. да и3 серdчныи2 пламень престанеть пожизлz2 мz. 
а3з же tраду пріи3му помыслу. и3 почию2 t стрcти. и3 ты насладивсz мое3а2 доброты. и3 гcнъ всему 
стzжанію2 моєму будеши. и3 наслѣдникъ мое3а власти. и3 старѣи3 боя3ромъ. рече же мҶ1vѶсеѶ. добрѣ 
вижь я3ко не створю2 волz твое3а2. ни власти же ни богатества не хощю2. сего всего дш7евнаа3 
чтcота паче и3 телеснаа2. не буди ми труда погубити. є7. лѣтъ є3же гь7 дарова ми терпѣти въ 
u4захъ сихъ. не повинен сы симъ мукамъ. и3хже ради желаю2. вѣчны< мукъ и3збавӥенъ быти. 
тогда жена видэвши лишає2му ебе таковыа3 красоты. на другыи3 с8вѣ1тъ діа3воль приходить. 

 

1750 На берегах дописано сестрэ. 
1751 Див. Коментар 181 
1752 Бт 3:1-24. 
1753 Суд 6:1-31. 
1754 1Цар 11:1-5. 
1755 Мт 14:6-12. 
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помыслив8ши я3ко а3ще и3скуплю2. и3 всzко и неволею3 повинеть ми сz. посла же держащему. и3 да 
възметь u3 неа2. єго2 хощеть. сего же да предасть є3и2. Ҷ4н же видѣвъ полученіе2 времени. и3 
богатества приw4брѣтеніе2. и3 взz u3 неа2 я1ко до тысячи. мҶ1vѶсеа4 же предасть є3и2. и3 с нu2жею 
бестудно влецашеҴ еи2. на дѣло прпdбнаго. я3ко се u3же власть пріи3мши на немъ. повелѣває3ть 
причтатисz собѣ. раздрѣшеши же t узъ. и3 въ многоцѣн8ныа2 ризы Ҷблекшеи2. сладкыми 
брашны и3 нуженіє3мъ лю3бовьнымъ. того Ҷ4бьє2млю3ще. на вcою2 похоть нудzщіи2. сеѶ же прпdбныи2 
видѣвъ неи3стовьство жены. паче посту прилежаше и3 мл7твэ. изволивъ паче сухіи3 хлѣбъ и3 
воду бг7а ради съ  

\Арк. 138 зв.\ 

чтcотою2. нежели многоцѣннаz брашна и3 вино скверное3. и3 не токмо срачицэ себе съвлече єди2ное. 
я3коже іҶ4сифъ. но и3 всѣхъ ризъ себе Ҷ4бнажи. и3 и3збѣжа t грѣха. нивочтоже въмини мира 
сего житіа2. и4 на таку я3рость поdвиже жену. я3ко и3 гладомъ u3мориті и. бъ7 же не Ҷ4ставлzа2 
рабъ свои<. u3поваю3щихъ к нему. нѣкого t рабъ на млтву (sic!) приклони. и2 тъѶ втаи2нэ 
подаваше сему честь (sic!). друзіи3 же тgоb uвѣщаваху гл7юще. брате мои3сеи3 что вэзбранzє2т 
ти женитисz. и3бо uнъ єc и3 си вдова сущи. живши с мужемъ є3дино лѣто. и3 є3сть красна паче 
чел8къ. богатество и3мущи паче всѣ<. и3 власть велію2 в лzсѣхъ. а3ще бы си хотѣла кн7зю2 є3теру 
не бы є2z3 гнушалъсz. ты же пленникъ сыи2 неволенъ t сеz2 жены. гнcъ є2си не хощеши быти. 
а3ще ли гл7ши. не могу преступити заповѣди хcвы. тъѶ нѣc ли гл7алъ б7ъ єvgаліи2. сего ради 
Ҷ3ставитъ чл7къ Ҷ4ц7а своєго2 и3 мт7рь. и3 сэ прилипитсz женѣ свое3и2. и3 будета въ плоть є3дину. 
и3 u3же нѣста дваѶ но плоть є3дина 1756 . апcлъ же гл7еть u3не є3сть женитисz. нежели 
разизатисz1757. вдовицаұ же велиҴ. в7.му браку причтатисz1758. ты же не и3мѣа2 Ҷ4бэщаніа5 
мнишьскаго. свободенъ сы t того. почто себе злымъ и3 горкымъ мукамъ вдає2ши. и3ли что 
стражеши не бг7а ради1759. а3ще ти сz лучить u3мрети въ бэди сеи3. кую2 похвалу и3ма1ши. и3ли 
t первы< въз8гнушасz женъ. развѣ чернецъ. а3врамъ и3сакъ іа3ковъ. и3Ҷ3сифъ же помалѣ побѣдивъ. 
и3 паки женою3 побѣженъ бысть1760. 

\Арк. 139\ 

ты же съ животомъ гонзнеши t сеz2. и3 женою2 же пакы Ҷ4бладанъ будеши. кто не сӦмbѣє3тсz 
таковому безумию2. u3не ти є2сть покоритисz сеи2 женѣ. и3 свободну быти всему. Ҷ3н же гл7а є3и2 
братіе2. добрэ и3 друзи добрэ свѣщає3те. я3ко лю3тэи3ша зміи2 нашептаніа. є3же в раи3 є3взѣ 

 

1756 Мт 19:5-6. 
1757 1Кор 1:7-9. 
1758 1Тм 5:14-15. 
1759 Див. Коментар 182. 
1760 Бт 41:1. 
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словеса предлагає3те ми. велите ми покоритисz женѣ. никакоже сbвѣта вашего пріи3му. а3ще ми 
сz лучить u3мрети в си< u3за<. и3 горкихъ мука<. всzко чаю2 t бг7а млcть пріа3ти. а3ще и3 всэ 
праведници съ женами сп7същасz. а3зъ же є3динъ грѣш8ныи2 не могу съ женою1 спс7тисz. а3ще бы 
и3Ҷ4сифъ повинулсz женѣ петерфуи3нѣ. не бы сіи3 потомъ црcтво. бъ7 бҶ1 видѣвъ є3го терпѣніе2. 
дарова є3му црcтво. тѣмъ и3 в роды хвалимъ є3сть я3ко цѣломд7ръ. а3ще и3 чада прижи. а3з же 
не є3гvѶпетьскаго црcтва желаю2. Ҷ3бладати властьми. и3 велику быти в лzхѣхъ. и3 чтcну быти 
в рускои3 земли. но вышнzго црcтвӢ ради си всz приҶ3бижю. а3ще же съ животомъ гоньзну t 
рукы сеа3. чернець буду. что же u3бо х7ъ въ є2vgаліи2 рече. всzкъ и3же не Ҷ4ставить Ҷ4ца своє3го и3 
мт7ри. жены и3 дому. не можеть мои2 u3ч7нкъ быти. ха7 ли паче послушати нежели васъ. а3пcлъ 
же Ҷ4женивыи3сz печетсz. како женѣ u3годити. а3 не Ҷ4женивыи3сz печетсz. како бг7у 
Ӆгодити1761. въпрашаю2 васъ кому подобає2ть паче работати. хӅ7 ли или женѣ. пишеть же 
послушаи3те рабэ гcдэи3 свои3хъ. но на бл7го а3 не на зло1762. буди же разумно держащіи мz. 
я3ко николиже мz прельстить тоа2 красота. ниже tлучить мене t лю3 

\Арк. 139 зв.\ 

бви бж7іа2. си слышав8ши жена. помыслъ лукавъ въ срdци пріи2м8ши. всажає2ть є3его на конэ съ 
слугами многыми. и3 водиті и3 по градомъ. и3 по селоұ є3z2 гл7щи є3му си всz твоа3 суть я3же 
суть uгодна тобѣ. твори я3коже хощеши Ҷ3 всемъ. гл7ть же и3 к лю2деұ. се вашь гн7ъ а мои3 
мужь. да вси стрѣтаю3ще поклонzю3тсz є3му. мнозэ же бѣша и3 служащи є3му. посмѣя2в же 
сz бл7женыи3 безумью3 жены. рече к неи3 я3ко всуе3 тружає3шисz. не можеши мене прельстити 
тлѣнными мира сего. ни Ҷ4красти дх7овнаго богатества. разумѣи2 и3 не трудисz всӅє2: 

ена же рече нэ вѣси ли я3ко проданъ ми є3си. и3 кто тz и3зметь t мене. живого тебе не 
tпущю2. по многы< мука< см7рти предам8 тz. Ҷ3н же бес трепета tвѣща. не бою3сz є3же рече. 
но предавыи3 мz тобѣ болэи2 грѣ< и3мать. а3з же u3же tселэ бываю2 мних. вты< дн7и нѣкто 
попинъ идыи2 t ст7ыа3 горы. бг7у направлешю2 и3. прииде къ бл7жному. и3 Ҷ3стригъ и tи3де. 

възысканъ же бывъ таковыѶ. и3 не Ҷ3брѣтесz. тогда жена tчаz3вшасz мысли своє3z. мукы 
тzж8кы възложи на мҶ1vѶсэz2. повелѣ растzгше и3 бити жезлиє3мъ. я3ко крови наполнити 
землю2. и3 бию3щію2 є3го гл7ху створи волю гcжа свое3z. и3 многы< бл7гы< наслэдникъ будеши. а3ще ли 
послушає3ши. сиѶ раздробимъ тѣло твое1. и3 не мни я3ко и3збѣщи си< мукъ. но горцѣ предаси 

 

1761 1Кор 1: 32-34. 
1762 Див. Коментар 183. 
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дш7ю2 свою3. помилуи3 себе самъ. tложитэ мноw4бразныа3 сиа мукы 1763 . и3 Ҷ4блечисz въ 
многоцэнныа2 ризы. і и3збудиши бѣдъ Ҷжидаю3щи< тебе. Tвѣща мҶ3vѶсеѶ повелѣное2  

\Арк. 140\ 

вамъ творите никакоже медлzще. є3же tрещисz мнишьства. и3 лю2б8ви бж7іа никакое3 томленіе2. 
ни мечь ни раны tлучити не въз8могуть мене. бг7u1 я3висz. помрачена же на си нудzщи мz 
на w4скверненіе2. прелю3бодѣи2вэи2 бестуда. ни єи4 покорю3сz. ни тоа волz Ҷкан8ныа2 створю2. многу 
же печаль и3му1щи жена. како бы себе tсрамлмьстити. посла къ кн7зю2 болеславу гл7щи. мужь 
мои3 u3биенъ бысть на полку с тобою2. ты же даи3 ми волю2 да єго• въсхощю2 пои3му в домъ 
свои2. а3з же възлюблеши є3диного uношю t твои3хъ пленникъ. красна суща и3скупихъ. и3 давши 
на немъ много злата. поя< и в8 доұъ мои2. и3 все мое2 злато же и3 сребро и3 власть даровахъ є3му. 
є3же ни въ что же положи. многажды и3же гладомъ и3 ранами томzщи є3го. на свою3 любовь 
немого< привести є3го. недовол8но є3му бысть. є7. лѣтъ Ҷ3ковану быв8шю2 t плѣнъшаго и5. t 
негоже и3скупи<. ѕ7. лѣтъ пребысть u3 нұеӤ. и3 много мучимъ преслушаніа2 ради. є3же на сz привлече 
по жестосердію2 своє3му. нынѣ же Ҷ4стриженъ бысть t нэкоє3го чер8ньца. что велиши Ҷ3 немъ 
сотворити сътворю2. Ҷ3н8 же повелѣ є3и2 пріѣхати к оcбѣ. мҶ2vѶсѣz3 пои3мьше. видѣв же прdпбнаго 
болеславъ. и3 много нудить мz поя3ти жену. и3 се приложи гл7z кто тако нечю3вьственъ я3коже 
ты. и3же толика добра и3 чcти лишає3шисz. далъ є3си бе горкымъ мукаұ. tселѣ буди вѣдомо. 
я3ко смр7тныи2 животъ преdлежить ти. и3ли волю2 сеа2 створиши. t наc чcтну быти и3маши. и3 велику 
власть и3мѣти. и3ли преслушавшю2. по многы< мука< смр7ть пріа3ти. гл7а же 

\Арк. 140 зв.\ 

к женѣ. никтоже є3сть t купленіа твоє3го свободенъ. а3кы гжcа рабу своє3му створи єже хощеши. 
да и3 прочіи2 не дер8знуть Ҷ3лушатисz свои3хъ гдcэи2. Ҷвѣща мҶ1vѶсеи3 что u3бо гл7ть г7ь. каz3 
u3бо чл7ку пол8за а3ще и3 весь миръ приҶ4брzщеть. а3ще1764 и3 дш7ю свою2 Ҷ3щетить. и3ли что дасть 
чл7къ и3змѣну на дш7и своеи31765. ты же что tвѣщаває3ші ми славу и3 чтcь. є3z3же и3 ты въскорэ 
tпадеши. и3 гробъ тz пріи3меть. ничтоже и3муще. но и3 сквернаz2 жена злѣ u3биє2на будеть. 
я3коже и3 быc по прорэченію бл7жнаго. жена же въземьше власть и3 волю2 бол8шю2 над ниұ. бесрама 
(sic!) влечашеть и на грѣ<. є3диною2 велѣ положите є3го съ собою. лw2бызающи Ҷ4бьи3маю2щи. не 
може ни сею3 лестію2 привлещі его2 на свою3 похоть. к неи3 же ре? бл7жныи2 всӅє2 труд твои2. и не 
мни я3ко не и3муща сего дѣла створити. но страха дѣлz бж7иz2 тебе гнушаю2сz на всzкъ дн7ь. 

 

1763 В оригіналі слово закреслено, а на берегах поправлено на «ризы». 
1764 Закреслено в оригіналі. 
1765 Мр 8:34-38. 
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я3ко нечcты. си слышавши жена повелѣ дати є3му. р7. ранъ на всzкъ дн7ь. послѣдиже и3 таи3ныz2 
u3ды tрѣзати є3му. гл7щи не пощажю2 сего доброты. да не насытzтсz інѣ Ѷ сего доброты1766. 
мҶ3vѶсеи3 же лежаша а3кы мр7твъ. t теченіа2 крови. мало дыханіа2 в тѣлэ и3мыи3. болеслав же 
uсрамивсz жены. величества и3 лю3бви пэрвыа2. потакви єи2 творz. въздвиже гоненіе веліе на 
черноризцэ. и3 и3з8гна всz t о3бласти своєz2. бъ7 же tместьтво рzбамъ свои3мъ. въ є3дину нощь 
болесла+ напрасно. Ҷu3мре. и3 быc мzтежь великъ въ всеи3 лzдьскои3 земли. въставше и3збиша є3пcпы 
своа2. и3 боя3ры. 

\Арк. 141\  

и 3 сию 2 жену бестуд8ную 2 u 3биша. бл 7жныи 2 же мҶ1v Ѷ с е Ѷ  възмогъ t ранъ. и 3 п риде 
къ стѣ7и 2 бц 7 и в печерь скыи 2 манастырь . но сz на собѣ мученическыа 2 раны. и 3 
вѣнець и 3 сповѣданіа 2 .  побѣдитель и 3 храб ръ хв 7ъ . гь 7 же дарова є 3му силу на 
стр cть . нѣкто t братіа 2 бо ремъ бывъ на блудъ. сего молzше помощи ему. и 3 
аще ми рче ти что и 3мамъ хранити до см 7 рти. таковаго Ҷ4бѣта. бл 7женыи 2 же 
рече тому. да николиже речеши сло ва никации 3 женѣ в 8 животѣ сы. Ҷ4н же 
Ҷбѣщасz с лю 3бовію 2 . се Ѷ же и 3мѣа 2 по со < в руцэ. бѣ бо не могыи 2 ходити . t 
о 3нѣхъ мукъ. и 3 симъ в ло 3но u 3да ри. Ҷ3мр 7твѣша є 3му u3довэ. и 3 tтолѣ бес 
пакости бы c братъ. се Ѷ же в житіи 2 ст 7 го а 3нтоніа 2 вписано є 3 сть . є 3ж е Ҷ4 мосэи 2 .  
како приде скончасz в добрэ и 3 сповэданіи 2 .  Ҷ3 г cѣ пребывъ. i 7 . лѣ Ҵ в манастыри 
є 7 лѣҴ . въ плѣнэ страдавъ въ Ҷ4кованъ. ѕ 7 лѣҴ . за чт cоту терпz стр cти 1767. 
помzнӅ < же чрноризэцькое 2 и 3згнаніе 2 в лzхо < . прп dбнаго р dа Ѷ постриженіа 2 . сеже 
в 8писано є 3 сть въ житіи 2 ст 7 го Ҷ3ц 7а fеҶ4досі а 2 . є 3г d а и 3згнанъ бы c ст 7ыи 2 а 3нтонэи 
кн 7зе ұ и 3зzславомъ. вар 8лама р dа Ѷ і є 3фрѣма. кнzгинэ же є 3го лzховэца сущи. 
възбрани є 3му гл 7 ющи . несмысли ни сътвори сего. сице бо створисz в насъ. 
нѣкоє 3z 2 р d а Ѷ вины и 3згнанэ быша ч ерноризцэ. и 3 велико зло сдэя3сz в земли 
лzдьскои 3 . сеи 3 же рече кнzгинэ. и 3 є 3же сего ради моvѶ с еz 2 створисz 1768: 

 

1766 В оригіналі переправлено на берегах на «красоты». 
1767 Див. Коментар 186. 
1768 Див. Коментар 187. 
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Арсеніївська редакція Патерика1769 

\Арк. 133\ 

W4 МОИ3СЭИ UГРИНЭ 
вѣдэно же быc Ҷ4 семь бл7жнэмь мои3сэи3 u3гринэ. я3ко быc велми любиұ ст7мъ борисоұ. сьѶ бо1 
быc ро1домь uгринъ, брат8 же геҶ3ргиє+. на негоже борисъ възложи гривну злату. єго2же 
u3бишӢ съ ст7мъ борисоұ на а3лтѣ. и3 главу є3го tрѣзаша златыя3 раd гривны сьѶ же мои3сэи3 
є3динъ и3збывъ таковаго u3бииства. и3 горкаго заколеніа3 и3збэжавъ1770. придэ к перdеѶславѣ 
сестрѣ я3рославлэ. и3 быc ту, и3 во дн7и ты не бэ преходити  

\Арк.133 зв.\ 

камо1771. и3 бѣ крѣпкыи3 мо+лzсz3 дӅӢшею (sic!) бг7у. дондеже пріиде несѣтрьпэвъ теплоты 
дш7евныа2 къ братома. и3 бл7гочтcвыи3 нашь кн7зь я3росла+. на безаконнаго и3 безбож8наго и3 гордаго 
и3 Ҷ4кан8наго ст7оплъка. и3 побэді и3. семӅ• бѣжавшӬ в лzхы и3 пріи3де пакы с болеславоұ. и3 изгна 
я3рослава. а3 саұ сѣде в киє3вѣ. възвращаяжеc болэславъ в лzхы поя3тъ съ собою Ҷ4бэ сестрэ 
я3росла1влэ. и3зъи3ма же и3 боя3ры є3го1772. с нимиже и3 сего. бл7жнаго мои3Ѷсэа веде. o4кована желэзы 
тzжьскыми. по руцѣ и3 по нозѣ. є3го• твердо стрежаху. бѣ бо добль тѣломь и3 красенъ лицеұ. 
сего видѣвши нѣкая3 жена t великы<. и3 та красна сущии2 u3на. и3мущи ба7тьство много и3 власть 
велію3. пріи3мши въ u3мъ видѣніа3 силu. и3 u3я1звисz похотью. и3 въсхотѣ 

\Арк. 134\ 

сему бл7женому. и3 нача u3вэщевати льстными словесы глю7щи. o3 чл7че въскую3 таковыа3 мукы 
терпиши. и3мѣа2 u3мъ. и3мь• бы мочно и3збыти таковаго. Ҷ4кованъ сыи3 стрегоұ ре? же к неи3 мои3сеи3 
бв7и тако и3зволшю. жена же рече к нему ре?. а3ще ми сz покориши. а2з8 тz и3збавлю. и3 велика 
створю тz в земли лzдьскои2. и3 Ҷ4бладати и3маши мною. и всею влас8тію моє3ю. разумѣвже 
бл7жныи3 похотѣніє2 скверноє3. ре? к неи3. кыи3 мужь и3справиӥ є3сть. покоривсz женэ. а3даұ 
прьвозданыи3 послуша жены. и3з рая3 и3згнанъ быc1773. самсонъ силою паче всѣ< преспѣвъ. и3 ратьныұ 

 

1769  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1770 Див. Коментар 178. 
1771 Див. Коментар 179. 
1772 Див. Коментар 189. 
1773 Бут 3:1-24. 
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Ҷ4долѣвъ. женою преданъ быc и3ноплен8никоұ1774. съломонъ мудрости глубину постигъ. женѣ 
повинувсz и3долоұ поклонивсz1775. 

\Арк.134 зв.\ 

и3родъ многы побѣды створи+. женѣ сz поработивъ. прdтчю u3сѣкнu1776. то како а3зъ свободь 
сыѶ. рабъ сътворю сz женѣ. є3же t роженіа3 не позна<. сиӭ же ре? а3з тz и3скуплю. и3 славна сътворю. 
и3 гcна всему домови. и3 мuжа тz хочю и3мѣти собѣ. токмо волю мою сътвори. и3 желаніе3 дш7и 
моеи3. дажь твою добротu. є3смь бо доволна твоє3z похоти. не трьплю бо1 видэти твоєа3 
красоты. без ума погублz3ємы. да и3 срdчныи3 пламень престанеть пожизая2 мz. а3з же tраду 
пріи3мu помыслу. и3 почію t страсти. и3 ты насладивсz моє3z доброты. и3 гcнъ всему стzжанію 
моє3му будеши. и3 наслѣдниҲ моє1z3 власти. и3 старѣи3 боя3роұ. ре? же моисэи3 добрѣ вэжь не створю 
твоє3z волz. ни власти же  

\Арк.135\ 

ни бг7атьства не хочю, сего всего паче дш7евная3 чтcота и3 телесная3. и3 не бdӅѶ мнэ погубити 
трѫда своєg пzҴ лѣҴ. є3же гь7 дарова трьпѣти въ u3за< си<. не повиненъ сыи3 сицеұ мuкаұ. и3хже раd 
желаю и3збавленъ быти вѣчны< мукъ. тогда жена видэвши лишає3му такоя3 красоты. на 
другыи3 свbѣтъ діа3волъ приходиҴ. помысливши я3ко а3ще и3скуплю и.3 всzко и3 неволею3 повинет ми 
сz. посла же держащемu того1 да възмеҴ u3 нея3 є3же хощеҴ, сего же да предасть є3и3. o3н же 
видѣвъ полученіе времени. и3 бг7атьства приw4брѣтеніє3. в8зz u3 нея3 я3ко до тысzщи и1 моисіа3 
предасть є3и2. си u3бо1 бестуднэ влечzшеть и3 на дѣло прпdбьно (sic!). яко се власть пріи3мши 
надь ниұ. повелѣваєҴ причитатиc сє1777бѣ. разрdѣшьши же єго t u4зъ. и3 въ многоцѣн8ныа3 риѕы 
Ҷ4блекше. 

\Арк.135 зв.\ 

сладкыми же брашны и3 нѫженіємь любовныұ. того1 Ҷ4бьє3млющи. на свою3 похоҴ нѫдzщіи2. сьѶ же 
прпdбныи2 видѣвъ неи3стовьство жены. паче прилежаше постѫ и3 мл7твэ. и3зволивъ паче сѫхіи3 
хлѣбъ. и3 водu б7а рdаѶ съ чтcотою. нежели многоцѣн8на брашна. и3 вино съкверною. и3 не тbмҲо 
срачицэ себе совлече є3диноа3. я3коже и3oсифъ. но и3 всѣ< ризъ себе Ҷ4бнажи. и3 и3збѣжа t грѣха. 
нивъчтоже вмэнивъ мира сего1 житіє. и3 на таку я3рость подвиже женu. я3ко же и3 гладоұ 
ѫ3моритіи3. бг7ъ же не o3ставлzя3 рабъ свои< к немu ѫповающи< нѣкого t рабъ на млcть преклони. 

 

1774 Суд 16:1-31. 
1775 1Цар 11:1-5. 
1776 Мт 14:6-12. 
1777 В оригіналі «о» переправлено на «є». 
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и3 тъѶи втаи3нэ подаваше є3му я3сти. друзіи3 же того u3вѣщаваху глще, брате мои3сэи3 что ти 
възбранzє3ть женитисz. и3бҶ4 u3нъ є3си. и3 си вдова сущи живши с мѫжеұ є3дино лѣто. є3сть•  

\Арк.136\ 

красна паче всѣ< чел7къ. ба7тьство же и3мущи паче всѣ<. и3 власть велію2 в лzсѣ< а3ще бы си 
въсхотѣла кн7зю є3теру. не бы єа3 гнѫшалсz. ты• плэньникь сыи3 неволенъ t сеӢ жены. и3 гнcъ 
є3и не хощеши быти, а3ще ли гл7ши не могѫ преступити. заповѣди хв7ы. тъ нѣc ли гл7алъ хъc 
въ єvgліи3. сего рdаѶ Ҷ4ставиҴ чл7къ o3ц7а своє3го и3 мт7рь и3 прилэпитьсz женѣ своеи3. и3 будета Ҷ4ба 
въ плоть є3дину. u3же нѣста дваѶ но1 є3дина плоть1778. апcлъ же u3нэ є3сть женитиc. нежели 
ражьзизатиc1779 . вдовицамъ же велить. ко второму бракѫ причитатиc 1780 . ты• не и3мѣа2 
Ҷ4бэщаніа мнишьскаg. свободь сыѶ t того. почто себе злыұ. и3 го1р8кымъ мӧкаұ вдає2ши. и3ли чтоѶ 
рdаѶ стражеши б7а рdаѶ1781. а3ще ти сz лучить u3мрети въ бэдэ сеи. Кuю3 похвалу и3маши. и3ли кто 
t первыи< донн7э възгну 

\Арк.136 зв.\ 

шасz женъ. развѣ чернецъ. а3вра3мъ i3саа3къ i3аковъ. и3o3сиfъ же вмалѣ побѣдивъ. и3 пакы женою 
побѣженъ1782. ты же а3ще нн7э съ животоұ t сея3 гоньзнеши. и3 женою же пакы Ҷ4бладанъ 
будеши. кто не посмэє3тсz сицему безумію3. u3не ти є3сть покоритисz сеи3 женѣ. и3 свободнu 
быти. и гcнӅ быти всему. Ҷ4н8 же гл7а є3и2 братіе3. и3 добріи3 3 дрuзи. добрэ съвѣщає3те. разuмэю 
я3ко лю3тэиша ѕміи2 нашептаніа3. є3же в раи3 є3взѣ. словеса преdлагаете ми. нuдите мz покоритиc 
женѣ. никакоже съвѣта вашего пріи3мѫ. а3ще ми сz лучиҴ uмрети в си< u3за<. и3 горкы< мuка<. 
всzко чаю2 t бг7а млcть пріа3ти. а3ще и3 вси праведници съ женами сп7сошаc. а3зъ є3динъ грѣшенъ 
є3смь. не могу съ женою спс7тисz. а3ще бы и3o4сифъ повинулсz женѣ петерfіи3нѣ. не быѶ сіи3 потоұ 
црcтвоваӥ. 

\Арк. 137\ 

бг7ъ бо1 видѣвъ є3го трьпѣніе3. дарова є3му црcтво. тѣмь и3 в роды хвалиұ є3сть. я3ко цѣломд7ръ. 
а3ще и3 чадӢ прижи. а3з же не є3гvѶпетьскаго црcтва желаю. Ҷ4бладати властьми. и3 велику быти в 
лzхло<. и3 чтcьнѫ явитиc во всеи3 рускои3 земли. но1 вышнzго црcтвіа раd. си всz приҶ3бижю. а3ще 
же съѶ живоҴ гоньзнu t рuкӧ сеа3. чернець бѫдu. что же uбҶ хс7 въ є3vgаліи ре?. всzкь и3же не 
Ҷ4ставиҴ o3ца своє3го и3 мт7ре и3 жены и3 домѫ. не можеҴ мои быти uч7нкъ1783. ха7 послѫшати 

 

1778 Мт 19:5-6. 
1779 1Кор 1:7-9. 
1780 1Тм 5:14-15. 
1781 Див. Коментар 182. 
1782 Бут 41:1. 
1783 Мт 19:28-30. 
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паче или ваc. а3пcлъ же ре? Ҷ4женивыисz печэтсz како ѫгодити женѣ. а3 не Ҷ4женивыисz како 
uгодити бв7и1784. Въпрашаю ваc комѫ паче подобаеҴ работати хѫ7 ли. или женѣ. пишеҴ же и3 се 
раби послөѫӢите гcдіи свои<. ноѶ на бл7гое3 а3 не на злое31785. бѫди же разѫмно держаищеи мz. я3ко 
николиже мz прельстиҴ тоя красота. 

\Арк.137 зв.\ 

ниже tлучиҴ мене t любве бж7іа3. си слышавши жена. помыслъ лукавъ. въ срdци пріи3мши. всажаєҬь 
є3го1 на конэ. и3 съ слугами многамѶ и3 водиті и3 по градоұ. и3 по селоұ є3z. гл7ще є3мu си всz твоа3 
сѫть. а3ще u3годна тобѣ твори. я3коже хощеши Ҷ4 всеұ. гл7ют же и3 к лю2деұ. сеѶ ваө гн7ъ а3 мои3 
мѫжь. да вси срѣтаю3ще поклонzютсz є3мѫ. мноѶзи• бѣша и3 слuжаще є3мu. посмия3в же сz 
бл7жныи3 безумію3 жены. ре? є3и3 я3ко всѫе3 трѫжає3шиc. не можеши мене прельстити тлѣнными 
мира сего1. ни o4красти ми дх7внаго ба7тьства. разумѣи3 не трѫдисz в8сѫе. жена же ре? нэ вѣси 
ли како преданъ ми є3си. кто тz и3змеҴ t мене. живого тебе не tпѫщю. по многи< мuка< 
предамъ тz см7рти. o3н же бес трепета tвѣща. не боюc жӤе ре?. а3 предавыи 

\Арк. 138\ 

мz тобѣ боліи грѣхъ и3маҴ. а3зъ tселэ uже бываю мни<. в тыжӤ дн7и нѣкто попинъ и3дыи2 t 
ст7ыӢ го1ры. бг7ѫ наставльшемѫ пріи3де къ бл7женому. и3 o3стригь и3 tdдӤ. взискан же бывъ таковыи3. 
и3 не o4бьрѣтень. тогда жена tчая3вшиc мысли свое3а3. мѫкы тzжкы възлоѶжи2 на мо1и3сэz3. 
повелѣ растzгъше биті и же1ѕліеұ. я3ко и3 крови наполнити землю. и биюще є3го1 гл7ахѫ сътвори 
волю гж7а свое3а. и3 многы< бл7гъ наслэдниҲ бѫдеши. а3ще ли послѫшаєши. Сице раздробиұ тѣло 
твое1. и3 не мни я3ко и3збѣжиө си< мuкъ. но горцѣ предаси свою дш7ю. помилуи себе саұ. tложи 
многоw4бразныа3 сіа3 риѕы1. и3 o4блецисz во много1цэн8ныа2 свиты. и и3збѫѶдеши бѣдъ o4жидаю3щи< 
тебе. tвѣща моисiи повэлѣное3 ваұ творите. никакоже мэ 

\Арк.138 зв.\ 

длzще. а3 є3же бо1 tврещисz мнишьства и3 любвѶ бж7іа3. никакое3 томленіе2. ни мечь ни раны 
tлучити не могѫҴ мене t бгѫ, я3висz помрачена я3же на си. нuдzщи мz на o3скверненіе. 
прелюбодѣи3вэи6 бестѫда. ни єи3 покорюc. ни волz Ҷ4кан8ныа сътворю. многѫ же печаль и3мѫщи 
жена. како бы себе t срама мьстиҴ. посла къ кнzзю болеславу гл7щи. мѫжь мои3 u3бьє3нъ быc на 
полкu с тобою. ты же да ми волю да є3гоже въсхо1щю пои3му в дbмь свои. а3з же възлюби< 
є3диного ѫнbшю t твои< плэн8никъ красна сѫща. и3 искѫпи< и. давши на неұ злата и3 сребра много. 

 

1784 1Кор 1:32-34. 
1785 Див. Коментар 183. 
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пояхъ и в доұ свои. и все мое злато и сребро и3 власть даровахъ є3мѫ. съѶже ни въ что же 
вмэни. многажdы же и3 гладоұ и3 ранами томzщи єго на свою волю. и3 не възмого< привести є3гw1. 

\Арк. 139\ 

недоволно быс є3мѫ. є7. лѣҴ Ҷ4кованu бывшю t плѣнившаго и3. t него• искѫпи< и3. и3 ѕ7є. лѣҴ 
пребыc u3 мӤне много мучиұ преслушаніа3 раd. є3же на сz превлече по жестосердію свbемѫ. нн7ѣ же 
Ҷ4стриженъ быc t нӫкоє3го черньца. чтоѶ велиши Ҷ4 немь сьтворити сътворю, кнzз8 же єи полӥѣӤ 
приѣхати к собѣ. и3 моисiа3 поємше. видѣв же прdпбнаго болесла+, и3 много нудивьи3 поя3ти 
женѫ. и3 се приложи гл7z. кто тако нечювьственъ я3ко• ты. и3же толика добра и3 чт7и лишає3шиc. 
далъ е3си себе горкыұ мѫкаұ. tселѣ бuди вѣдая3. я3ко смр7ть преdлежить ти. ли волю сеа3 сътворѶши. 
i3 t наc чcтнѫ быти. и3 великu власть и3мѣти. или преслушавшю. и3 по многы< мuка< лютuю3 
смр7ть пріа3ти. гл7а же и3 к женѣ никто• є3сть t купленіа3 твое3го свободь. 

\Арк.139 зв.\ 

но1 а3кы гж7а рабу сътвори. я3коже хощеши. да и3 прочіи3 не дрьзнuҴ o3слӧшатиc свои< гдcіи. tвѣща 
мои3си. что u3бо1 гл7ть г7ь. каz3 полза чл7ку. а3ще и3 весь мирь приo3брzщеҴ. а3 дш7ю свою3 Ҷ4тщетиҴ. 
и3ли чтоѶ дасть чл7къ и3змѣнu на дш7и своеи1786. ты же чтоѶ Ҷ4бѣщаває3ші ми славу i3 чтcь. 
є3а3же и3 ты въскорэ tпадеши. и3 гробъ тz пріи3меть. ничтоже и3муща. и3 си скверная3 жена злѣѶ 
u3биье2на будеҴ. я3коже и3 быc по проре?нію3 бл7жнаго. жена же вземши власть. и3 волю болшю над 
ниұ. бесрама (sic!) влечzшеть и3 на грѣ<. є3диною2 повелѣ є3го1 положити с собою. лобызающи и3 
o3бьє3мающи. не може ни сею3 лестью3 на свою3 похоҴ привлещи. к неи3 же ре? бл7жныи3. Ҷ4 жено въскuю 
трѫдъ твои2. и3 не мни я3ко не и3мuща сего дѣла сътворити. но1 стра<а рdаѶ бж7іа3 тебе гнuша 

\Арк. 140\ 

ю3сz я3ко нечcты. се слышавши жена. повелѣ давати є3мѫ ранъ р7. на всzкъ дн7ь. послѣдиже 
таиныа2 u3ды tрѣзати є3мѫ гл7щи. да не пощажю се1го доброты. да не насыҴтӭсz и3ніи2 сего 
красоты. мои3сэи2 3 же лежаше а3кы мр7твъ t теченіа3 крови. мало дыханіа2 в телеси и3мыи3. болеслав 
же uсрамивсz жены величьства. и3 любви первыа3. потаковь є3и творz. възdвиже гоненіе3 веліе на 
чернозцэ (sic!). и3 и3зг7на всz t власти своєа. бгъ7 tместіе творz рабоұ своиұ. въ є3динu нощь 
напрасно болэславъ uмре. и3 быc мzтежь великъ въ всэи3 лzдьскоѶ земли. въставше лdюѶе и3збиша 
є3пcпы своа3 и3 боя3ры. и3 сію женu бестуднuю3 u3биша. бл7женыи2 же мои3сэи3 възмогъ t ранъ. 
пріи3де къ стѣ7и бц7э. в печьрьскыи3 манастырь. носz на собѣ мч7нчьскыӢ 

 

1786 Мр 8:34-38. 
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\Арк.140 зв.\ 

раны. и3 вѣнець и3сповѣданіа3. побѣдитель и3 храблръ хв7ъ. гь7 же дарова є3мӧ силu на стрcти. 
нѣкто t братіа3 бореұ бывъ на блѫd. сего1 молzше помbщи є3мѫ. и3 а3ще ми р?еши чтоѶ. и3мамъ 
хранити до см7рти. таковаго Ҷ4бѣта. бл7женыи2 ре? є3мѫ. да николи• речеши слова никацэи3 же 
женѣ в жѶвотѣ сы. Ҷ4н же Ҷ4бѣщасz с любовію. сь же и3мѣа3 в руцэ посо<. бѣ бо не могыи3 
ходити t o3нѣ< мѫкъ. и3 симъ uдарi и в лоно. и3 o3мр7твѣша є3мӧ u3довэ. и3 tтолѣ бес 
пакости быc браҴ. се же и в житіи3 ст7го Ҷ4ц7а нашего а3нтоніа3. вписано є3сть Ҷ4 мои3сэи22. како 
приде и3 скончасz в добрэ и3сповэданіи Ҷ3 г7ѣ. пребы+. i7. лѣҴ в манастыри. є7 в плѣнэ 
страдавъ Ҷ4кованъ. ѕ7 лѣҴ. за чтcоту страда въ стрcти1787. помzнѫ< бо и3 черноризьское2 
и3згнаніе.2 в лzхо<. прпdбнаго рdаѶ постриженіа. сеже вписано є3сть. въ житіи3 ст7го o3ц7а  

\Арк. 141\ 

fеҶdсbіа232. є3гда и3згнанъ быc ст7ыи3 а3н8тонэіи3. Кнzзеұ и3зzславоұ. варламӢ рdа и3 єfрѣма. кнzгини 
же є3го лzховэца сущи. възбрани є3мѫ гл7щи. немысли ни сътвори сего. сице бо сътворисz в 
наc. нѣкоє3а2 ради вины. и3згнани быша черноризци. и3 велико зло съдэа3сz в лzдьскои3 земли3. 
се же ре? кнzгини. є3же сего1 раd моисэа3 сътворисz1788: 

Український переклад Патерикону XVII ст.1789 

\Арк. 484\ 

В тои•, день. пре3подобнаго tц7а нш7его: Мои3си3а3, Угрина3, пе3черъска3го 
вызна3вцы; 

оли незбо•ны8 свя3тополкъ по сме>ти3 tца3 свое3го володи3міра3, свя3тосла3вови3ча4 (которұоӧ на4 
кре4щени3и6 да3но и3мя3 ва3сілеѶ) мона>хи3 зе3мли руски<, пра3гнµчи3 па=ства3 казаӥ Ҷ3кругне замо>дова<, 
бра3та3 свое3го бори3са3, наd аӥтою3 ре3кою2: то8 светы8 мо8се8 саұ тоӥко у3те3клъ, пострадавши3 таұ родного 

свое3го бҴраӢ, геҶ>ги3я3 ве=гри3на1790,1791 І при3 

 

1787 Див. Коментар 186. 
1788 Див. Коментар 187. 
1789 ІР НБУВ, П.III, № 583 (353), арк. 533зв.-545. Латино-уніатський збірник XVII—XVIII ст. 
1790 В тексті оригіналу є приписка стосовно св. Георгія Угрина: «про котрого згадує Стрийковський». На берегах 
виноска: «Кн. 5. С. 168» Стрийковський, і справді, згадує про слугу князя Бориса, називаючи його Geor Węngrzyn 
(Stryjkowski 1846, 167; Сінкевич 2013, 463). 
1791 Див. Коментар 178. 
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\Арк. 484 зв.\ 

бэжа3вши3 до дочии3 володи3ме3рови, а3 се3стры ст7го борcиӢ, назва3нои3 пре3ди3славы1792, повэдаӥ, што 
ся3 з на8миӥшиұ ій братоұ бори3соұ чл7квкоұ веӥце ст7ыұ и3 побо•ноұ стӥаb и3 жиӥ при3 н_ крыю3чи3ся3 а3 веӥми2 ся3 
гдCµ бг7µ молячи3 и3 постя3чи3, догда3 а• я3росла+ браҴ светополковъ, взя3вши3 вэдомоҵ t сестры 
преди3славы, Ҷ3 замо>дова=ю не3винной брати3и3, и3 о промышляню2 све3топоӥка3 Ҷ3 собэ, поd ки3е3въ 
при3тя3гнµӥ з варяұгаѶ, а светопоӥка3 зне3слъ, и3 загнаӥ є3го а• до болеслава храб8рого короля3 поӥского, 
з которыұ светопоӥкъ зновъ проти+ я3рославµ при3шеdши, Ҷ3ного с ки3е3ва выпµдиӥ1793, а3 саұ Ҷ3сэлъ, 
потыұ боле3славъ ве>таю3чи3ся3 о поӥщи3 Ҷ3бэ се3стры я3рославовы взяӥ, а3 з ни3ми много па=ства3 и3 
шля<ті рускои31794, тажѶ ст7ого светого а3fе3ли3кого коха=на3 чи33стоты мо8сея, Ҷ3кованного тя•ки3ми3 
же3лэзы на3 рука< и3 на нога< прова2диӥ, а3 казаӥ є3го веӥми пиӥно ва>товҴаѶ: бо члк7ъ быӥ натуры сиӥны8 
и3 нdаbбны8 на тва3ри3: шоӥ не3ви=ны8 вязе= точа3чи3 слезы струмеұнаѶ, а ро€мышля3ю3чи3, же3 не€бо•ны8 забоѣца3 
све3топоӥкъ головµу в ки3е3въ Ҷ3сэдлъ; а3 и3дучи3 зба3ви3те3ля3 свое3го горя3чо просиӥ, абы є3го с того 
свэта3 не браӥ: а• бы є3мµ даӥ жи3воҴ сво8 доконаҴ, я3ко и и=ныұ стыұ tцоұ пе3че>скиұ в за3коне3, домыслиӥ 
ся3 того не3при3я3теӥ дъше+ныѶ а3 за3 часъ забегаю3чи3, а3бы з светыұ мо8сеҶұ на3 потоұ ута>чи; не мэу: 
скоро бы за3ко=ни3коұ, вле3пиӥ в се>дце Ҷdнои3 ве3ли3ко8 па3ни3, молодую3 а3надоѕную3 тва> є3го, которая3 
пани3 была3 вдова молодая3, и3 вӧ ве3ли3ки< богаҴства< Ҷ3плыва3ю3ча3я3: таҲ хотя3чи3 по3даdли3востюұ своиұ 
нецноҴли3выұ выгодиҴ; почӥаӢ ст7го мо8сей Ҷ3бле3снұыѶ словь на3мовля<, мовячи: на3 што млоде=че свое3 
молодое3 а3на3доѕное3 тэло мо>дое3шъ, понева• таково вя3зе=я и3 Ҷ3ковъ не те>пэти; ю• поведае3т 
е4сты8 мо8се8; неха8 снидэе3ть воля3 бг7а мое3го, ре3че3 па3ни3, єҵ ли3 хочеө ленюся3 упокориҴ, я3 тебе вы€волю, 
и3 бµдеө в поӥщи3 ве3ли3киұ па3ноұ, бµдешъ 

\Арк. 485\ 

мэлъ и3 ме3не3 са3мµю3 в моцы твое3и3, і вси3 богаҴстви3 мои3. Ҷ3бочиӥ ст7ы8 хи3троҵ дья3воӥскую2, 
вырозумэлскую2, вырозумэлъ ре? не порzdную2 Ҷ3нои3 па3неи3; слаdкою3 е3и3 твою• и3 мовою3 не3 будучи3 
зв3я3заны8, таҲ ҶҴпове3даӥ; пове3да8 ми3 которы8 жемµ+ услµзавши3 не3 вэты до доброго при3шо<; А3даұ 
коли3 слµха< свое3е3 жоны: з раю єҵ выгна3ны81795; саұсо= сиӥны8 кторұоӧ было не3 нови3на3 щокою3 Ҷ3сле3ю3 
ти3ся3щъ поражиҴ, кӥоѶ поdле3глъ женэ фи3ли3сти3ноұ сz в руки достаӥ1796: соломо= Ҷ3ны8 в мµdрости3 
незровнаны8, невъстаѶ се3 при3вя3за3вши3, баӥва3ноұ Ҷ3ферӅе31797: іроd для не3вэсты мноgзлогочи3ни<. на3 
Ҷ3статокъ іҶ4а=на3 крести3те3ля3 стяӥ, за поводоұ не3побо•нои3 ироди3я3ды казано1798. я3ко• я3 те4ды 

 

1792 Див. Коментар 179. 
1793 Так написано в тексті. На берегах поправлено: «выгнаӥ». 
1794 Див. Коментар 189. 
1795 Бут 3:1-24. 
1796 Суд 16:1-31. 
1797 1Цар 11:1-5. 
1798 Мт 14:6-12. 
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буд?ӅѶ въ ны8 я3 маю3 в не3 волю3 поdда<, которои3 t пороже=я3 мое3го не знаю3. ре? па3ни3: я3 те3бе3 
выкµплю3, и3 за3 мужа3 во€му: паноұ те3бе3 домµ мое3мµ учи3ню3, і сла+ныұ в поӥщи3, тыӥко тыся3 воли3 
мое3и не проти3ви3. ст7ы8 t повэдаӥ; поро•ня3 z3 мова3 твоя3 пани3, не хочу твоє3го ди3гни3та>ства, 
не хочу маєҴности, не хочу достаҴко+, бо наd то все3 ми3лую3 душъ, і тэла мое3го чи3стоҴ, а3 што 
ся3 дотычеҴ и• бы ме3не3 выкупӥиӢ того я3 не потребую3: і Ҷ3вшеұ прошµ нехои3 tни3маҴ заслµги3 мое3и3 
у зба3ви3те3ля3, на3 которую3 в ты< Ҷ3кова< пре€ пяҴ лэтъ, заробиӥ є3сми пре€ те>пли3воҵ мою3, я3ко 
не3ви?ны8 вязе=, ӡа3 когорую3 ма3ю надэю3, же3 бµду воле= на3 потоұ t вэчны< мµҲ: ви3дя3чи3 пани3 же 
ни3чого при3клаdныұ словаұ у ст7го мч7нка, справҴиѶ не3 могла3, є3ще3 собэ поступҴиѶ таҲ за3мыслӥиӢ и3 ре3кла, 
в собэ: tкµплю3 є3го я3, а4 в то8 чаc я3ко мо8 не3воӥниҲ, мусиҴ ми3 бҴыѶ повоӥныұ. ПосылаеҴ те3ды до Ҷ3но8 
де>жавцы, которы8 де>жаӥ ст7го мо8се3я3 в8 вязе=ю, і Ҷ4бе3цµеҴ емµ дҴаѶ тисячу золоты< за ст7го, 
де>жавца3 ви3дя3чи3 погоdны8 чаc, на3 таҲ добрую3 продажу, и3 на3 набыҴе3 пн7зе8, взяӥ тисячµ золоты<;  

\Арк. 485 зв.\ 

а3 ст7го се3я3 е3и3 выдаӥ. ю3 чи3стости3 я3коc се3 уде>жала3. взя3вши па3ни3 ст7го, почне3 бе€ встыду Ҷ3 
утрате3 чи4стости3 є3го тра3ктовҴаѶ, скідаеҴ з не3го Ҷ3ковы, уби3раеҴ є3го в бла3ваты и3 в золотоглавы 
са3диҴ є3го за3 столоұ роскошнұыѶ потравы за4ставле=ыұ. не не вспоми3ме3ты до грэху те3ле3сного, та3я3 
не€бо•ница чи3нӥиӢ 3 ст7ы8 мо8се8 пра3вди3вы8 слµга3 хр7ст+, ни3бы Ҷ3ны8 іҶ4си3фъ: все3 зни3де, ӡа3вситыжона3 
я3 веӥми, з г8нувъ по>ва< є3го наказӥаӢ, и3 до везе=ня всади<, хотя33чи3 є3го таұ голодоұ умориҴ. Бг7ъ 
ҶdнаҲ все3могµчи8, я3ко3 нэколись ко>миӥ павла3 ст7го пµсты=ни3ка, я3ко Ілию2 я3ко и іны< ве>ны< слугъ 
свои<, не3 запомниӥ и3 мо8се3я3 ст77го справи< бовэмъ се>це Ҷdного з8 слугъ тои3 па3нни, же3 е3му потаеұне 
даваӥ. другіє3 заc слуси1 упоми3на3ю3чи3 є3го мов?иѶ ми3лы8 брате3, што тобэ пе3ре3шкожаеҴ жены не3 
ю3фенилъ; тыc є3ще3 в моdлоbсти квиҴнучи8, а3 тая3 те• хо? вдова єҵ не перестарэлая3; котора3я тоӥко 
Ҷ3ди= роҲ замµжемъ была, єҵ надоѕнэи3шою3 наd и3нши3е3 пани3е3: е3сть ди3внє3 бога3тою3 моеҴ незли3чоные3 
ска>бы; а3 звла3ща3 зна?нои3 і ве3ликои3 фаамили8 тµҴ в поӥщи3, таҲ же єҵли3бы. и3 за на8боӥшого кня3жатя 
хотэла3 по8ти3, теды бы пошла; а3 ты уне3є3 бµдучи3 невоӥни3коұ, па3ноұ быҴ собэ є3и3 не зычиҴ; є3сли3 
быc мовиӥ и• не хочу при3каза=я3 божи3е3го нарушаҴ. и3 за3 ли3 збави3теӥ не мовиҴ: для3 того чл6къ 
Ҷ3пµстиҴ tца3 і маткµ свою3, и3 при3лучиҴ сz до жони свое3й, и3 бµдµҴ Ҷdниұ тэлоұ1799; А3 сты8 
ап7стлъ павеӥ мовиҴ, лэпе8 єҵ Ҷ3женити3ся3 а3ни•лі упале=е те>пэти31800. вдоваұ зане росказӅеҴ второго 
маӥже=ства3 зажиҴ1801. для3 чого теды ты не3 бµдучи3 жаdныұ зако=ни3коұ, до того ся3 не8маеҴ; Але3 на3 
велики3е3 муи3 не3ви=не ся выдаеө; а3 коли3 ся3 тобэ при8деть уме3реҴ в то8 нµжи3, што за пожа3лу бµдеө 
мэлъ; понева• пе 
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\Арк. 486\ 

реd тыұ в староұ за3конѣ, ни3хто ся3 жоною3 не3 брыдиӥ, яҲ а3врааұ, ісааҲ и3 и3нши3е3; выжа3вши3 тыӥко 
те3пе3решни< за3ко=ни3ко+, tпове3даӥ сты8 мо8се8: браҴя3 и3 товарыши3 мои3 ми3лыи3: ра3да3ва3ша єҵ злопµще=я3 
не3при3я3те3ля3 дш7евна3го, я3 лю3бо бы мнэ и3 уме3реҴ в тоұ вя3зеню при3шло, и3 в ты< не€носны< мµка<, 
маю3 надэю3, же у гдcа мое3го ла3скµ н€а8ду: и3 лю3бо много добры< лю3де8 зба3венни3 быұ з8 жонами3, я3 
ҶdнаҲ є3ди= грэшныұ бµдучи3 не могµ бҴыѶ з не3ю3 збавле3ны8 бо іҶсиӮ коли3бы быӥ послµшныұ. невэсте3 
пµти3фри3е3вэ, не быӥ бы потоұ цареұ є3ги3пе3тскиұ, Але бг7ъ ви3дя3чи3 те>пли3воҵ є3го, да3роваӥ є3мµ ца>ство, 
з8 вели3кµю похвалµ tне3слъ; я3ко чи3стости2 ми2лосни3къ, Я заc а3ни3 ча>ства3 є3гипеҴска3го пра3гнµ. а3ни3 
хочµ быҴ бога3тыұ і ве3ли3киұ па3ноұ в поӥщи3, а3ни3 те• сла3вґы достаҴ в зеұли3 рускои2: Але3 для3 вэчна3го 
ца>ства3 всиұ є3сми3 тыұ пого>дэлъ; а3 кӥоѶ мені завитеӥ з рукъ тое3и3 па3нє3и3 вы3несеҴ; бµду в за3конє3 
жи3воҴ провадиӥ, в поста<, в нdеbспа=ю3, и3 млcтва<; ре3клъ бовэмъ хсc мо8, в8 стоұ е3ва=ге3лиѶ своеұ; всяи8 
которы8 Ҷ3ставиҴ tца3 і маҴкµ. и3 жонъ, и3 дэти3, и3 доұ, то8 єҵ учн7коұ моиұ1802, которого я3 волю3 
слµхаҴ лэпе8 а3ни ли3 ваc, до того павеӥ ст7ы8 мовиты, которы8 ся3 Ҷ3жениӥ, ста3раеҴся3 я3кобы выгодиӥ 
жонэ. А которыи3 не Ҷ3жениӥ стараеҴсz я3ко бы выгодиӥ бг7µ1803. Прошµ теды, мя3, повэди8те3 
кұоӧ маю3 лэпе8 слµжиҴ; хрст7ови ли, чи3 ли3 невэсте, мовиҴ то в правде пи4смо, бµdте3 послµөни3 пановъ 
свои<, а3ле на бdроbє3 а3 не3 на3 злоє31804: вэда8те те3ды пе3вне3, же3 ни3когда ме3не3 ӅрdоӢ не3вэстья3 не з8веде<, 
а3ни3 ме3не3 t ми3лости хрс7тово8 не tлµчиҴ; послыша+ши3 го не€бо•ная3 Ҷ3ная3 пани3, казӥаӢ ст7го3 на3 
коня3 кгре?ного всадиҴ, і водиҴ є3го по свои< мэста< и3 се3ла<, и3 мовиҴ є3мµ все3го твое3 є3стъ: ТаҲ те• 
слµгаұ і поdданыұ своиұ ка3зала є3мµ ся3 кланяҴ, 

\Арк. 486 зв.\ 

А3 ст7ы8 мо8сеиі смэю3чи3 ся3 з не3встьлdивости панеє3 сво3є3и3, рече3, не зведеө ме3не3 богаҴствы свѣ1та3 
того которые3 мұиb ідӅҴ, и3 сказе3 сµҴ поdлеглы; а3 пани3 заю3 шо на тя3 tповедати а3бо не3 вэдаеө же3 
жи3воҴ тво8 в рука< мои<, а3 не3 пущу тебе жаdною мэрою3, а3ле3 те3бе3 по незносны< мука< сме>ти3ю 
ганебнои зглади кажу; бы намнэи3 ҶdнаҲ на тµю3 гро€бµ не бdаӥ, и3 то мовиӥ. я3 ся3 сме>ти3 і мµҲ не 
бою3, бо ме3не гдcь бг7ъ хочеҴ мэти за3ко=ни3коұ. в тоұ за промыслоұ божи3иұ, при3шоӥ до ст7го мо8сея3 
потаєұне3 я3ки3и3сь зако=ниҲ з ст7ои3 горы а3фонъ, которыѶ быӥ и3 сщ7нни3коұ, пострыглъ є3го в зако=, 
пиӥне3 на3поми3наючи, до хова=я и3 сте1реже=я3 чи3стости3, довѣ1даеҴсzz того не€бо3жная па3ни3, ка3же3 
того ста>ца з8 ст7ои3 го3ры всю3ды по дорогах8 мэста< і села< шµкаҴ, а3ле3 є3го гcдь бг7ъ таҲ ховаӥ, же3 
є3го достигнҴµѶ ни3где3 не можено. уже3 ся3 t я3ду леdво не роспµкла3 о3на пани3, ка3же3 ст7го мо8се3я3 таҲ 
тя•ко биҴ ки3я3ми, а• се3 зеұля t кровэ ст7го заруме3нэла2; а3 тыє3 которые3 є3го бӥиѶ, мови3ли же на 
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штµки3 тебе ро€секаеұ за3 твое3 непослµше=ство. А3ле се8 ст7ы8 ре3кл8; ані ме? а3ни3 Ҷ3го=, а3ни3 жаdные3 раны3 
не могµҴ ме3не3 t зако=наго жи3вота tлучи3ти3; на3 Ҷ3статоҲ кӥоѶ жаdныұ способоұ до маӥже3н8ства3 ст7го 
мо8се3я3 на3мовҴиѶ Ҷ3на я----1805 не3 могла3; удала3ся3 до короля боле3слава, таҲ пи3шµчи3 до не3го, з8 
тобою3 Ҷ3 кролю3 на во8нэ мµ• мо8 поле3глъ, а3 ты мнэ Ҷ3бе1цаӥ то же3 кого быұ собэ за3 мужа 
Ҷ3брӥаӢ, да то самъ поча3ткоұ своиұ при3ложҴиѶ мэ1лъ, а3 и• ми3 се3 Ҷ3ди= з не+ твои< подобаӥ, вложи3ся3 
те3ды в тое3 а3быұ за ниұ бӥыӢ, болеславъ хоробры,8 ка3заӥ при3е3хаҴи Ҷ3но8, и3 ст7омµ мо8се3Ҷ3ви3, и таұ єұу 
ро€маи3те3 пре3кладаӥ, же3бы моглъ в маӥже=ство, з_ Ҷ3ною3 пане3ю3 в_ступиҴ, и3 грозиӥ є3мµ сме>ти3ю3, гна3 
што кӥоѶ ни3чого не ѕdаӥ мо_се_ ст7ы_, ро€гнэва=ны_ бµдучи3 боле3сла+, казаӥ всѣ< закон=и3ковъ, то є3сть 
всѣ< че>нцовъ з_ па=ства3 свое3го выгнаҴ 

\Арк. 487\  

Ӡа 3 што на 3 боле 3 сла 3ва 3 п рµ dкµю 3 сме >ть допусти ӥ гд 7ь бг 7ъ по которо ұ коли 3 ся 3  
ве 3ли 3ки 3 е 3  ро сты >ки 3  в по ӥщи 3  дэя3л и 3 , і забо _ ства 3 межи 3 паны, и 3  та 3я 3 те • пани 3  
за 3би 3та б ӥы Ӣ .  Сна Ҵ за 3 ст 7гҶ3 мч 7нка , и 3  за 3  не 3пора dныє 3  свои 3 пожадли 3вости 3  на 
такµю сме >ть при 3шла: бо гд Cь бг 7ъ умѣе Ҵ  мсти 3ти C за 3 правди 3 вые 3 слµги 3 свои 3 , 
ст 7ы _ те 3ды мо _ с е Ѷ  по сме >ти 3 тои 3 пани уда ӥ сz 3 до ки 3 е 3 ва 3 на жи 3 во Ҵ зако =ни 3чи 3 й, до 
ма 3на 3 стыря 3 пе 3ч е > скаго, в которо ұ  по та Ҳ  ве 3ли 3 ко ұ і незно сно ұ  мµче 3ни 3ю , до мл 7твъ, 
посто + и 3 и =ы < закwн 7чи 3и < цно Ҵ бы ӥ не 3 ле 3ни 3 вы ұ ; за 3 што Ҷ3де >жа ӥ те • таки _ да > t 
на _вы өшаго, же 3 к ӥ о Ѷ с е 3 є 3мµ Ҷ3ди = бра Ҵ ск а >жи ӥ на 3 покµсы те 3ле 3 сныє 3 , і про си ӥ ст 7 го 
а 3бы є 3мµ поради ӥ  я Ҳ  и < знос Ҵи Ѷ мэлъ, Ҷ= за 3казавши 3 є 3мµ. а 3бы з _ жа dною 3 не 
ро €мовля ӥ  не 3вэстою 3 пре € ве C  живо Ҵ , дотинµ ӥ сz 3  тэла 3 є 3 го посохо ұ , которого я 3ко 
змµчоны ұ бµдучи 3 до по dпи 3 ра =я 3 зажи 3 ва ӥ ; на ты< мэ стъ покµсы Ҷ3ныи 3 , t брата 3  
Ҷ3ного tступ ӥи Ѷ ; бы ӥ то _ ст 7ы _ мо _ с е _  в по _ма Ҵ ю 3 ,  і в _ окова <  пре € лэтъ пя Ҵ ; а шостого 
року не €носныє 3  муче 3ни 3я 3 , за 3 чи 3 сто ҵ t по ӥщи 3 Ҷ3но _  уте >пэлъ, в мона 3 стырю 3 
пече > ско ұ  жи 3лъ лэтъ де 3 сяt 1806 , пото ұ на 3  поко _ вэчны _ за 3 свою 3  чи 3 сто ҵ 
мµче 3ни 3ч е 3 ство и 3 вели 3ки 3 е 3  труды tшо ӥ ; где 3  гд Cу богу во тро _цы че ҵ и 3  славу 
tдае Ҵ ; нн 7э и 3  за 3вжды и 3 на вэки 3 веко ұ Ами = .  
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Патерик Йосифа Тризни1807 

\Арк. 200\ 

O3 прпdбнѣұ Моісэі µгринѣ пр+------1808 чиcтоты рачителя; 
4спе>ва o3бы1чене видѣ8 доӣра враҴ ратовҴа8 (sic!) чл7вкъ тэлеcною страстию, и речь сладостраcтиемъ 
я4ко да помрачи+ умъ и3 тэхо о4калэть (sic!) соҴвори< та 

\Арк. 20 зв.\ 

расҬовін=о i4 во вcою долю повинен киаково8 бо страcти рекоша tц7ы радоватиc бэсоұ zко• смdра8 
блӅdному ниже тcрасти и4но8 яко же Ҭэлеcнэ8 скве>не. Сего ради крѣ1пко бореҴсz съ рабы бж7иіми 

яко да tлучиҴ t бг7а, и4 дш7у смутиҴ і в го>нµ печаӥ члв7ка въдедеҴ 1809. еже и4 к8 блж7енны8 
стрcтоте>пцъ си8 ты ради поcтdраӢ. быc убо бл7женны8 мойсеи родоұ угри=, любиұ бэ ст7ыұ борисоұ бэ бо 
и4 то8 его слуга, браҴ же Гео>гия на него• ст7ыи4 бориc во€ложи гри+нµ злату, его же и4 убиша со ст7ыұ 
борисоұ на аӥте и4 главу его tрѣзоша златыя ради гривны. Се8 же мо8сеі еди= и€бывъ t го>кия 
сме>ти и4 го>каго заколения и€бѣжа1810, и3 приіде к преdславе сестрѣ я3росла+ли1811, и3 быҵ ту i4 во нdи 
ты. не зӥэ бэ преходиҴ никакоможе. И4 бэ молясz бг7у крѣпкиі то8 дш7ею до=деже прdиӤі бл8гочеcт8вы8 
кнz€ нш7ъ zроcлавъ не тcеп>ѣвъ теплоты дш7евныя еже ко рӣатома сиі на бе€закон=аго и4 побѣди 
бе€божнаго и4 го>даго и4 o4каян=аго святопоӥка. Сему же бѣжавшу въ ляхи и4 при8де. паки со 
болеcлавоұ в лэто ¤ѕфкѕ71812. и3 и€гна яроcлава, а4 саұ сѣде в киэве. І во€вращаясz болесла+ в ляхµ, 
пояҴ со собою о4бѣ сеcтрѣ zроcлавли и і€може и4 боляре его1813 с ними же и4 бл7жен=аго мои4сея 
ведяше o4кова=на по рµце и4 по нозѣ желѣзы тя•кими, его же тве>до стрежахµ, бѣ бо крѣпоҲ 
тѣлоұ и4 красе= лицеұ. сего же вdиӤвши жена нѣкая t велики< краcна сµщи и4 ю4на и4мущи богаҴство 
много і влаҵ велию, и3 та убо приішұи во умѣ доӣроту видѣния уz€вися въ срdцы во•делѣниемъ 
еже воcхотҴѣѶ сему прпdбному, и4 нача2 леcтными словесы увѣщҴаѶ его гл7ющи. Ҷ4 члв7че всуе таковыя 
муки поdемлеши и4мѣя разӅұ и4мъ же бы мощно и€бҴыѶ таковаго o4кования  
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и4 страдания. Рече же к не_ мо_сей бг7у тако и€волившу. жена же рече к нұеӧ а4ще ми покоришиC а€ 
тz и€бавлю і велика сотворю во всеи_ ляdскоі ѕеұли, и4 оӣладҴаѶ и4маши мною і всею оӣластию моею. 

 

1807  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
1808 В оригіналі не прочитується. 
1809 Див. Коментар 177. 
1810 Див. Коментар 178. 
1811 Див. Коментар 179. 
1812 Див. Коментар 180. 
1813 Див. Коментар 181. 
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Разумѣв же бл7жены_ во•дэление ея скверное, и рече к не_ то кіи мӅ• поиұ женµ2 и4 покори+сz е_ 
и1справиӥсz єC адамъ пе>во€данны_ женѣ2 покори+сz и€ раz и€гна= бысть1814. Самъсо= силbю паче всѣ< 
преCпѣ+ и4 раҴныұ o4долѣ+ послѣди1 же женою преда= быC и4ноплемен=икоұ1815. и3 Соломо= проdсти глубинµ 
поCтиg женѣ повинµ+вz и4долоұ поклониC1816, і и4роd многи побѣды сотвори+ послѣди женэ 
поработи+сz пртdчю іоа=нµ усѣкнµ1817. То како а€ свобоd сыі раӣ ся сотворю ся женѣ еz же t 
рожде1ния не по€на<. o3на же рэче2 а€ тz и4скуплю и сла+на соҴворю тz и4 гдCна всемµ до1му моемӅ2 
устрою, и4 мужа тя н4мѣти хощу се2бэ, токмо ты волю мою соҴвори і во•делэние дш7и мое_, 
утѣ1ши, и4 пода_ же ми твоея доӣроты наCладитиC, давоӥна бо еCть твоея похҴот_1818 не могу бо 
те>пҴѣѶ красоты2 твоея бе€ ума погӅӣляемы да_ се>дечны_ пламе= преdстанеҴ пожигая мя а€ же оҴтрdа_ 
приіму помыCлу мұоеӧ, и4 почію t страCти и4 ты µбо наCладиC моея доӣроты, и4 гдCнъ всему стяжанию 
моему бӅdшӤи и4 наслѣdниҲ моеz влаCти и4 старе_шина боляроұ. бл7жен=ыі же мо_исеі рече к не_ доӣрѣ 
вѣ•дэ яко не сотворю2 воли твоея, ни влаCти твоея ни богатьCтва хощу но всего сего лӅ?ши 
дш7ен+ая чтCота паче же и3 тэлеcная. не буди мнѣ труда погубити. є7. лѣҴ єже ми гдcь дарова 
те>пѣти во уза< си< не повине= сыі сицевыұ мукам8 и< же ради уповаю и€бавле= быти вѣчны< мукъ. 
Тогда жена видѣвши себэ лишену таковыя красоты и4 на рdӅгиі свѣтъ диаволиъ приходиҴ 
помыcливши сице, яко а€ще и4скуплю его всяко и4 не волею поко 
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рит8 ми сz. Посылаӗтъ къ де>жащему того. да во€меть µ̆ нея̆ елико хощеть мойсея же предастъ 
є̆й. Ҷ= же видѣвъ Ӆ4лучениz времени и4 бг7атства преобрѣтениz и4 взя у неӑ яко до ¤а7. мойсѣ1z 
же предае є4й, й с нµждою бе€тӅ1дне влечаше его на дѣло не прп dнӣо, я̆ко вла c приімши на немъ. 
повелеваеть еұу причтати c себэ же й ра€рѣшивши же его o4тъ узъ і во многоценныя ризы егҶ 
o 4блъкъши3 и сладкими брашны того ко>мzщи, и4 нуждениемъ любовнымъ того оӣемлющи на 
свою похоть нудящи. се же прпdбныі видѣвъ неи4сто+ство жены тоя, мл7твъ и4 посту прилежаше 
паче вкушая во дӣѣниі и и€воли+ паче сухиі хлѣӣ бг7а ради и4 вdоӧ со чиcтотою нежӥеѶ многоцѣ=ное 
браөно и4 вино со скве>ною, и4 не токмо себе срачицы единоя свлече я4жҲbе и4осиӮ но и3 всѣ< ри€ себэ 
совлече и4 и€бежа t грѣха. и4 ничто• вмѣни житие мира сего и4 на таку я4роcть поdвиже жену яко 
и4 гладоұ уморити его. бг7ъ же не o4ставляеҴ раӣ свои< уповающи< к нұеӧ нѣкоторого бо t раӣ жены 
тоz на млcть преклони и3 подаваше ему пищу. друѕи8 же того увщеваӬще глаголахµ брате мо8сею 
что во€браняеҴ ти женитиc? єще бо ю= еси, и4 сия вдова сущи бы+ши с мужеұ лѣто едино 

 

1814 Бут 3:1-24. 
1815 Суд 16:1-31. 
1816 1Цар 11:1-5. 
1817 Мт 14:6-12. 
1818 Написано над рядком. 
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и1 есть красна паче ины< женъ, богатство3 имӅ3щи бесчисленно, и4 власть велию в лясе<. и4 а4ще бы 
сия во€хотѣла нѣкоему кн7зю, то не бы ея гнµшаӥся, ты же плѣнникъ сыи4. и4 неволе= t жены 
сея. и1 гдcнъ е8 бҴыѶ х=оӤщеши. а4ще ли же гл7аши не могµ. престµпити ѕаповѣди хртcвъ то не глеҴ 
ли христоc. во єvgглиі сего ради o4ставиҴ чл7вкъ tц7а своеg и3 мт7рь, и4 прилепится к женѣ свое8 и4 
будета o4ба во плоҴ є4дину Ӆ4же бо нѣсть два но плоҴ єдина1819. а4птcлъ же, Ӆ4не есть женитисz, 
нежели ра€дизатиc1820. вдовицаұ же велиҴ второму бракµ причтатисz1821. ты же не имѣz 
o4бэщания мнишеска но свобоd сыи того почто злыұ и го>киұ мµкаұ вдаешися, и4ли что ради 
стра•деши. а4ще случиҴ ти ся Ӆ3мрѣти в бедѢ се8, та кою по<валу и4маши кто же ли t пе>выхъ и4 
дон7нѣ во€двигнµшаc1822 же=, ра€вѣ че>нецъ. авраамъ, и исаакъ, и3 Іако+. и4о4сиfъ же в мале 
побѣдивъ, и4 паки женою побѣ•день быстъ1823, ты же нн7ѣ аще со животоұ го=знеши, женою же 
паки оӣлада= будеши, и4 кто не посмееҴся твұоеӧ б€емӧію Ӆ4нҴеѶ есть покоритися женѣ се8 и4 свобоdнµ быти 
и4 гдcну быти всему. o4н же гл7а и4мъ є4й братие и4 добрии мои4 друзи доӣрѣ ми совѣщеваете. 
разумѣю я4ко лӅҴчи змиина нашептания. є4же в раи єввѣ словеса преdлагаете ми. Вѣди1те мя 
покоритися женѣ се8 никако же совѣта в7шеg приимӅ2. а1ще ми случиҴсz и4 Ӆ4мрети во уѕа< си< и4 
го>ки< мука<, всяко чаю t бг7а млcть прияти, а1ще и4 вси правеdницы спасошаc с женами а€ же 
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є1ди= грѣше= есмь. не могу ѕ же1ною спасатиc. но6 а4ще бы и3о4сиfъ повинӅd ся женѣ пете>fии3нѣ, 
то1 бы сии потоұ црcтвоваӥ, видѣв же бг7ъ терпѣние е4го и4 дарова є4мӅ1 црcтво тѣм же и4 в ро1ды 
хвалимъ є4сть яко цѣломӅ1дръ а4ще и чада прижи1тъ. а€ же не египеҴцкаго црcтва желаю прияти, 
и4 oбладати властьми и4 велику быти в лясе< и4 чтcну явитись по все8 руско8 земли, но вышнаго 
ради црcтва вся си прео4бидѣ<, аще же со животомъ и€буду t руки жены сея, то чернецъ буду, 
что же Ӆ4бо во єvgли3и Хртоc рече, всякъ и4же остави tца своего и4 мт7рь и4 женµ и4 дѣти и4 
домъ, то8 єсть мо8 Ӆ4ченикъ1824. Хрcта ли паче послµ1шати, и4ли васъ, апостоӥ же гл7етъ, 
о4же3нивыися печеҴся како угодити женѣ, а4 не оженивы4ся печеҴся, како угодити БгӅ 71825. вопрошу 
же Ӆ4бо васъ: кому подобаеть паче работати, хрcту, и4л женѣ, Пишетъ же раби послуша8те Гдcа 
и свои< на бл7гое, а3 не на злое1826. буди же раѕумно вамъ де>жащимъ мя, я4ко николи же 

 

1819 Мт 19:5-6. 
1820 1Кор 1:7-9. 
1821 1Тм 5:14-15. 
1822 Тут має бути «возгнущався». 
1823 Бут 41:1. 
1824 Мт 19:28-30. 
1825 1Кор 1:32-34. 
1826 Див. Коментар 183. 
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прел7стити мя красота жен8ская, ниже tлучиҴ мене t любве Хрcтовы, си слышавши жена, 
помыслъ лукавъ в ср7дцы си приимьши, 

\Арк. 203\ 

всажаеть є4го на кони, и4 со многыми слугами, и4 повелѣ водити его по градомъ и4 по селомъ, 
я4же довлѣють єй, гл7ющи емµ, сия вся твоя суть. я4же угодна суть тебѣ, твори якоже 
хощеши о4 всеұ, гл7а же и4 к людемъ, и4 се гдcнъ вашь1, а мо8 мужь, бяху бо мнози слµжаще то8 
рабы1 и4 рабыня. посмѣявжеся бл7жен8ныи безумию жены, и4 рече е8, всуе тружdаеши ся, не можеши 
бо мене преӥстити тлѣнными вещми мира сего, ни окрасти ми дх7овнаго богатства, разумѣй 
и не трудиc всуе жена же рече є4му, не вѣси ли, яко прода= ми є4си, и3 кто и€меҴ тя t руку моею, 
и4 жива тебе никако же tпущу, по многи< мука< см7рти тя предамь, o= же бе€ страха tвѣща 
є8, не боюся еже ми рече, но предавыи мя тобѣ болиі грѣ< и4маҴ, а€ же tселѣ бг7у волящу буду 
мни<. в ты3я же дни прииде нѣкто мни< t ст7ыя горы, саноұ сыи и4ере8, бг7µ наста+ляющӅ4 є3го, и4 
приdиӤ ко бл7женному, и4 оӣлече и5 вл агgелскиі o4бра€ и4 много поӅ4чи+ его о4 чистотѣ, є4же не предҴаѶ 
плещии свои< на свои< (sic!), и4 тоя скве>навыя жены и€бавитисz, и4 сия рекъ tиде t него. 
взыскан же бысть таковыи, и4 не обрѣтень. Тогда• жена tчаzвшись своея наде•ды, раны 
тяжки во€лагаеҴ 
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на моисеz, растягши повелѣ бити его же€лие4мь, я4ко и3 земли напо1лнитись крови его, і биющи4 
гл7ахµ е4му, покориc гжcи свое8, и4 свҴори волю е4я, а4ще ли же преслµшаешиc, то на Ӆ4ды ра€дробиұ тѣло 
твое; не мни бо я4ко и€бежиши си< мукъ, но по многи< мука< го>це предаси дш7у свою. но поми1лӅ8 
самъ себе, и4 tложи и€мо•даӥныя сиz ризы, и4 оӣлецыся в многоцѣнныя ризы, и4 и€буди о4жидаюҴ 
тебе муки, донележе не коcнеұся плоти твое8. И4 tвеща моисе8. Братие повелэнное вамъ творити, 
творите, никако же меdляще, мнѣ же никако же мощно. є4сть є4же tрѣщисz мнишества, и4 
любве бж7ия, никако же томление, ни огнь ни мечь, ни раны, не могӅҴ мене ра€лµчиҴ t бг7а, и4 
сего великаго агgелекаго оӣраза, и4 сия бе€стµднаа и4 помраченная жена показа сво3е бе€студие, не 
токмо Ӆ4боявшися Бг7а, но и4 члв7ческиі сраұ прео4бидѣвши, бе€ срама нудящи на оскве>нение, и4 
прелюбодѣяние, ни е8 покорюсz, ни тоя окаянныся волю сотворю. многӅ• печаӥ имµщи жена, 
како бы себе мьстҴиѶ от срама, посылаеҴ ко кн7зю болеславу сице гл7ющи, саұ вѣси я4ко• мµ• мо8 Ӆ4бие= 
єсть на рӣани, с тобою, ты• ми даӥ е4си волю, да его же воcхощу поимµ себѣ мужа, а€ же 
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во€люби< е4динаго юношу t твои< плѣнниҲ краcна сӅща, и4 и4скµпи1вши, поя< его в доұ сво8, да+ши на 
неұ злата много, и4 все сущее в дұоӧ моеұ злато и среӣро, и4 власть всю дарова< емµ, о= же сия вся 
ни во что же вмени+, многа•ды же и ранам, и4 глdаbмъ томящи того, и4 недовоӥно бысть є3мµ. є7 
лѣҴ окованну бывшу t пленившаго є4го. и4 се шестое лѣто пребысть Ӆ3 мене, и4 много мученъ 
бысть t мене преслµшания ради, є4же саұ на ся при+лече, по жестосердию своұеӧ, нн7ѣ же постриже= 
бысть от нэкоего че>нори€ца, ты• что велиши o4 неұ соҬворити, да соҬворю, o= же повелѣ е8 
приэхати4 к себѣ, и4 моисея привести со собою, жена же приидеҲ болеславу и4 моисея приdвеӤ с собою, 
видѣв же прdпbбнаго болесла+ и много нуди+ его пояти женµ, и не Ӆ4вѣща2 и рече к нұеӧ, кто тако 
нечю+стве= яко же ты, и4же толики< бл7гъ и4 чести лишаешиc, и4 вдаӥ ся є4си в го>киz сиz мµки, 
tн7нѣ бdӅѶ вѣдая, яко живоҴ и4 смерть преdлежиҴ ти, и4ли волю гдcожа своея сово>шµ t наc чтcнµ 
быти1, и4 великµ власть и4мѣти, и4ли, преслушавшӅc по многи< мука< смерть прияти. гл7а же и к 
женѣ, никто же t кµплены< тобою плѣнникъ бdµѶ свободъ, но а4ки гжcу рабµ сотвори, еже 
хощеши, да и прочи=иӤ де>ѕнӅҴ преслµшати гдcии свои<. и3 tвѣща моисе8, что Ӆ4бо г7ле гдcь, кая Ӆ4бо 
поӥѕа чл7вкµ, а4ще 
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а4ще (sic!) и веc миръ приоӣрящеҴ, и4ли что дастъ и€мѣну на дш7и свое81827, ты же что ми 
о4бѣщаваеши славу и честь, є4я3 же ты саұ скоро tпадеши, и3 гроӣ тя приимеҴ, ничто же и4муще 
и4 си4я скве>ная жена злѣ убиена будеҴ, яко• же и бысть по проречению пdрпbбнаго. жена же вѕеұши 
на неұ власть боӥшую бе€стµдно влечаше є4го на грѣх, є4диною же повелѣ его нӅ•дею положити на 
оdрѣ своеұ с собою, лобызающи и4 оӣемлющи, но не може ни3 сею прелестию на свое ло1же привлещи2 
е1го, рече же к не8 бл7женныи всӅ1е трӅd тво8, не мни бо мz я4ко беѕумна, и4ли не могуща сего 
дѣла створити, но страха ради б7жия тебе гнушаюсь яко нечисты. и4 сии слышавше жена, 
повелѣ ему по сту ра= даяти на всяҲ день, последи же повелѣ е3мµ та8ныя Ӆ4ды урѣѕати, 
гл7ющи не пощажу сего доӣроты, да не насытяться и4ни4и4 (sic!) его красоты, моисе8 же лэжа1ще 
аки мертвъ t течения крови, и мало дыхания в себѣ имы1и. Болесла+ же Ӆcрами+ся величства 
жены, и4 любве пе>выя, потаҲви е8 творя, во€движе гонение вӥеѶе на че>нори€цы, и4 и€гна вся t о3бласти 
своея. бг7ъ же сtвори tмщение рабоұ своиұ вскоре. Во едину Ӆ1бо нощь болесла+ напрасно Ӆұре, и4 
бысть мяте• великъ во с+е8 дяdско8 земли, и4 воста 

 

1827 Мр 8:34-38. 
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\Арк. 205\ 

вше людие и€биша епкCпы своя, и4 боляре своя, яко же лѣтописцэ повѣдаеҴ1828, тогда и4 сию 
жену Ӆ4биша. препdоbбныи же моисе_ во€моg t ра= и прии4де ко стѣ_ бцdы в пече>скиі свтыи манастырь 
нося2 на сєбѣ мч7еческиz раны, и4 вѣнецъ исповѣдания, я4ко побѣдитеӥ храбо> ХрCтовъ, ГдCь же 
дарова е4му силµ на страсти. нѣкии4 бо браҴ боримъ бы+ на лӣӅd, и4 пришеd моляше сего прdпbбнаго4 
помощи е4му, и4 а4ще ми, рече, что ми речеши, имаұ со<ранити, и4 до сме>ти таковаго о4бѣта. 
Бл7женныи же рече томµ, да николи же, речеши слова нэкацѣ_ женѣ в животѣ своемъ, o= же 
о4бѣщаC с любовию. Ст7ыи• и4мѣz же€лъ в руцѣ свое_ бѣ бо не могии ходҴиѶ t онѣ< ранъ, и4 симъ 
Ӆ3дари е4го в лоно, и4 а4бие о4ме>твѣша Ӆ4ды е4го, и4 tто1ле не бы1сть пакости братµ. се же вписанно 
е4сть в житиі ст7аго tца нш7его а=тония, є4же о4 моисэи, бѣ бо пришеӥ бл7женныи во дни ст7аго 
а=нтониz, и4 ско=чаC о4 гдCѣ в доӣрѣ исповѣдании4, пребы+ в мнCтыри лѣ.Ҵ i7. а4 в пленении страда+ во 
уѕа<. є7. лѣҴ. ѕ7.е лѣто ѕа чистотµ1829. Помянµ< же и че>неческое и€гнание в лясехъ преподобнаго 
ради пострижения є4же вдатися бг7у, є4го же во€люби, сие же вписано е4сть в житиі ст7аго оцҴа 
нш7его Fеодосія 

\Арк. 205 зв.\ 

є4гда и€гна= бысть свт7ыи а=нтонии кн7зеұ иѕяславоұ Варлаама ради4 и єfрема. кнг7ня же его 
ляховица сущи во€брани емµ гл7ющи ни мCли ни сtвори сего, сице бо сҴвориC нѣкогда в земли 
нш7е_, нѣкоея ради вины, и€гнани быша чернори€цы t предѣӥ земли нш7ея, и4 велико зло слдѣzся 
в лясе< сего ради мои4сея се сtтворись1830, я4ко же преди написахоұ о3 моисеи Ӆ4грине, и4 ио4анне 
ѕатво>нице є4же содѣz ими гдCь в славу свою, проCла+ляя и< те>пѣниz ради и4 дары чюдоҴво>ниӤя 
о4богати и4 тому слава и де>жава нн7ѣ и и4 пр7сно и4 во вэки вэкомъ, аминь; 

Друкований Патерик: видання 1661 р.1831 

\Арк. 168\ 

Моv#сей чтcоты2 ра1ди и3зво1ли терпѣ1ти: 

Бг7ови1децъ є3стъ, чcтъ сый в8зы1йде Бг7а зрѣ1ти. 

Жи1тiе Прпdбнѓгw tца нaше3гњ Моvсє1ґ У$гринґ. 
Їже дэвства2 рaди страдaше в8 Лsдской земли2 t нёкіz жены2 вдови1цы. 

 

1828 Див. Коментар 184. 
1829 Див. Коментар 186. 
1830 Див. Коментар 187. 
1831 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
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\Арк. 168 зв.\ 

айпaче врагъ нечистыѶ њбыче2 стрaстію нечи1стою блyдною, бра= возвизaти на чл \ка, ћко да 
тоeю сквeрною помраче= чл\вёкъ невзирaетъ въ всёхъ дёлехъ свои1хъ на Бг \а1832: понeже 
чcтыи с®цемъ Б№ ўзрsтъ Подвизaсz на т0й брaни пaче и4нэхъ, злопострадaвъ дов0лнэ, 
ћкw добр8 в0инъ Хв7ъ, сей Бlжeнный tц7ъ нш \ъ Моvсей, д0ндеже до конца2 победи2 
нечи1стагw врага2 си1лу: и3 нам8 џбразъ њстaви. Њ нeм8 же пи1шетсz си1це1833: 

вёданw бысть1834 њ семъ Бlжeннэмъ Моvсеи ћкw р0домъ бэ У$грин8, Люби1мъ 
Бlговёрному и3 ст\0му Кн7зю и3 страстотeрпцу Рwссjйскому Бори1су: є3мyже служaше съ 
брaтоұ свои1мұ ГеHргіем8, є3гHже ўби1ша съ ст \hмъ Бори1сомъ пaдшаго на ГDи1нэ своeмъ, 
вHи безб0жнаго Свzтоп0лка на Ѓлтэ рэцѣ2, и3 главӅ2 є3гw2 tрёзаша злaтыz рaди 
гривны, ю4же возложи2 нань ст \hй Бори1съ. Сей же БlжeнныѶ Моvсей1835 є3ди1нъ и3збhвъ 

ўбіє1ніz1836, прійде въ градъ Кjевъ, къ Предислaвэ сестрѣ2 Ћрослaвли1837, и3 быҵ ту крhzсz 
t Свzтоп0лка, и3 мл \zсz БGу прилёжно, д0ндеже прійде Блгчcти1выѶ Кнz€ Я$рwслaвъ, 
жaлостію ўбіє1ніz брaтнаzгw влекоұ, и3 безб0жнаго Свzтоп0лка побэди2. Е$гдa же 
Свzтоп0лкъ и3збёгши 

\Арк. 169\ 

в8 Лsдскую зeмлю, прійде пaки съ Болеслaвом8 и3 и3згна Ћрослaва, † самъ в8 Кjевэ сэде2. Тогда 
Болеслaв8 во€вращazсz въ свою2 зeмлю1838, поsт8 съ соб0ю в8 плэн8 двэ сестрѣ3 Ћрослaвли, и3 
Борsры є3гw2 мнHги1839, с8 ни1ми же и3 сегw2 Бlжeннагw Моvсеа ведHша, њковaнна по рyку и3 
по н0гу желёзы тsжкими, є3гHже твeрдо стрежaху: бё бw крёпокъ тёломъ, и3 крaсенъ 
лицeмъ. 

Видё же сегw2 Бlжeннаго въ Лsдскои земли21840 нёкаz жена2 t Бlгорwdныхъ, крaста сyщи 
и3 млaда, и3мyщаz богaтство мн0гw, и3 влаҵ вели1ку, є3sже мужъ съ Болеслaвомъ и3дhй 
невозврати1сz, но ўбіє1нъ бысть на брани: Та Ӆ4бо пріє1мши въ ќмъ видёніz добротӅ2, Ӆ3zзви1сz 
вожdелёнiем п0хоти пл0тскіz1841 къ семӅ2 Прпdбному, И# нача2 лeстными словесы2 Ӆ3вэщевaти 

 

1832 На берегах:МаӮ: Е&. (Мт 5:8). 

1833 Див. Коментар 177. 
1834 На берегах: сҴ МоѶсеѶ уgри= служаше сҴ: кн\зю Бори1су. 
1835 На берегах: По Ӆ3бjеніи сҴ: Бори1са прiѶде въ Кjевъ. 
1836 Див. Коментар 178. 
1837 Див. Коментар 179. 
1838 На берегах: Болеcлaвоұ в8 Лzdскую зеұлю плэнeнъ. 
1839 Див. Коментар 189. 
1840 На берегах: красотою сҴ: Ӆ3ћзви1сz в8 лsдскоѶ зеұлi жена2. 
1841 На берегах: Нача2 прелщати є3го2 жена2. 
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є3гw2, гл \ю1щи: q чл \че воскyю такHвыа мyки подъемлеши? И#мёz рaзумъ, и4мъже бы м0щно 
ти иб€hти так0ваго њковaніz и3 страдaніz. Tвэща2 є3й Моvсей: Бъ7 си1це и3зв0ли. Женa же 
та рече2 къ нему: ѓще ми2 покори1шисz, ѓзъ тz2 и3збaвлю, и3 вели1ка сотворю2 въ всjй Лsдскои 
земли2, и3 њбладaти и4маши мн0ю, и3 всею2 w4бластію моeю. Разумёвъ же Бlжeнный 1842 
вожделёніе є3z2 сквeрное, гл \а є3й: 

\Арк. 169 зв.\ 

кот0рыи муж8 послуша+ жены2 и3спрaвиlсz єст \ когdа ? Ѓдaмъ первоздaнный1843 жены2 послуша+, и€ 
Рaz и3згнанъ быст8. СамpHнъ си1лою пaче всёхъ преуспёвъ, и3 рaтнымъ њдолэв7, жен0ю преда= 
быст\ и3ноплемeнникwм1844. СоломHнъ премdрости глубину пости1гъ, женѣ2 повинyвсz, И$долwм 
поклони1сz1845. И$родъ мнwги побёды створи1въ, женѣ2 поработи+сz, Їwaнна П®тчу Ӆ3сэкнӅ21846. 
Кaкw ќбw ґзъ св0бодъ бyду, є3гда2 рабъ сътворю1сz женѣ2, є3sже t рожденіz непознaхъ ? 
Њнaже рече21847: ѓзъ тz и3скуплю2, и3 слaвна сотвори2, ГDи1на всему2 д0му моeму ўстрою2, и3 мyжа 
тz и3мёти себѣ2 хощӅ2: т0кмо ты в0лю мою2 сотвори2, нетерплю2 бw ви1дэти красоты2 твоez бе€ 
ўма2 погублsемы. Блж\eнный же Моvсей рече2 къ ней:1848 д0брэ вэжdъ ћкw не сотворӅ2 в0ли 
твоez, ни влaсти твоez, ни1же богaтства хощӅ2: но всего2 сего2 лyчши ми є3стъ дш \евнаz чcтота2 
и3 телeснаz. не бyди ми погуби1ти трyда пzти2 лэтъ, ћже ми ГDь дарова терпёти въ Ӆ4за< 
си< не пови=ну сyщу так0вым мyкам, и<же рaди Ӆ3повaю и3збaвленъ бhти вёчны< мукъ. Тогда2 
жена2 ви1дэш+и себе2 лишaему так0выя красоты2, на дрyгій совётъ діaволскій преиде, 
помысли1вши си1це: ћкw ѓще и3скуплю2 є3гw2, всsко и3 нев0лею покоритмисz. 

\Арк. 170\ 

Посла2 ќбw къ плэни1вшему тогw21849, да в0змет ў неz2 є3ли1ко х0щет, т0чію Моvсеа предaстъ 
є3й: џнъ же получи1въ врeмz пріњбрэтeніz богaтства, взz Ӆ3 нez ћкw до ти1сzщи злaты<, 
Моvсеа же предaстъ є3й. Женa же пріємши власть наd ни1мъ бе€стyднэ влечaше є3гw2 t ќзъ, 
въ многоцённыа ри1зы њблече21850, и3 слaдкими брaшны питaше: тaже њсzзaніемъ любовным 

 

1842 На берегах: сҴ t пiсанiӢ показӢ не послушаҴи женэ. 
1843  На берегах: быҴ: г. (Бт 3). 

1844 На берегах:СӅd: ЅI\ (Суд 16:1-31). 
1845 На берегах:Г& Царҵ: АI\\. (1Цар 11: 1-5). 

1846 На берегах:Маf7: ДI\ (Мт 14:6-12). 

1847 На берегах: ПакѶ жена2 преӥщaше ст\аго. 
1848 На берегах: сҴ: никaко• послуша2 жены2. 
1849 На берегах: женӢ купи2 сҴ: Ӆ3 плэни1вшаго. 
1850 На берегах: Ри1зами и3 браө 7ны преӥщaше єg на блуд8. 
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њбъє1млющи є3гw2, на телeсную п0хоть нудsше. Бlжeнный же Моvсей ви1дэвъ наи3стовство 
жены2 тоz2, мл \твэ и3 п0сту прилежaше пaче, и3зв0ливъ Бг \а рaди хлёбъ сухъ и3 воду съ 
чcтот0ю, нeжели многоцённаz брашна и вино2 съ скверною. И$ ѓбіе красоты2 ризъ себе2 њбнажи21851, 
ћкwже и4ногdа ЇHсифъ: и3 и3збэже t грэха2, нивочт0же въмэни1въ жи1тіе мiра сегw2. Посрамлeнна 
ќбо жена2, на так0ву ћрость подвижeсz, ћкw Ӆ3мhслити є3й глaдомъ ўморити Бlжeннагw 
въвержeннагw1852 въ темни1цу. Бъ7 же даzй пи1щу всsкой пл0ти, и4же препита2 въ пустhни 
И#лію и4ногда, тaже Пavла Fiвeйскагw, и3 и4ныхъ мнwгихъ рабъ свои1хъ ўповaющихъ нань, 
нењстaви и3 сегw2 Бlженнагw1853: И$бw нёкоегw t рабъ жены2 тоz2 на ми1лость преклони, и4же 
въ тaйнэ подавaше є3му2 пи1щу: 

\Арк. 170 зв.\ 

Дрyзіи же Ӆ3вэщевaху є3гw2 гл \ю1ще1854: Брaте МоvсеѶ что2 возбранsетъ ти жени1тисz ? є3щe бо 
младъ є3си2, ґ сjz вдова2 поживе2 с8 мyжемъ т0чію лёто є3ди1но, и3 є3стъ крaсна пaче и4нэхъ женъ: 
богaтство же и4матъ безчислeнно, и3 Влaсть вeлію в8 Лsдской сеѶ земли2, якw ѓще бы восхотёла, 
нижебы Кнsзь гнущaлсz є3z2: тhже плённикъ є3си2 и6 рабъ, и3 нех0щеши ГDи1нъ є3z2 бhти. 
Ѓще ли речeши1855, немогӅ2 преступи1ти зaповэди Хв7ы ?1856 Не гл \ет8 ли Х© въ Еђліи1857: Сегw 
рaди њстaвитъ чл \вёкъ tц7а своeгw и3 мaтеръ, и3 прилёпитсz к8 женѣ2 своeй, и3 бyдета w4ба въ 
пл0т8 є3ди1ну. Тaкожdе и3 Ѓпcлъ1858: Уне є3стъ жени1тисz, нeжели ражdизaтисz. Тойже и3 њ 
вдови1цахъ1859: ХощӅ2 ю4ныұ вдови1цамъ посzгaти: Ты же нењб8zзанъ Чи1ном8 Мни1шеским8, но 
св0бод8 сый t тогw2, почто2 злым8 и3 г0рким8 мyкамъ в8даeшисz, и3 тaко стрaжdеши ? Аще ти сz 
слyчит8 Ӆ3мрёти в8 бэдѣ2 сей, кую похвaлу и4маши ? Кто2 бw t пeрвыхъ Првdникъ возгнушaсz 
женъ, ћкwже Ѓврaамъ, Їсаaкъ и3 Їaкwвъ ? никт0же, развэ нн \эшнихъ чернори1зецъ. ЇHсифъ въ 
мaлэ1860 t жены2 и3збэже2, но послёди и3 т0й женӅ2 поzҴ: и3 ты2 ќбw ѓще нн \э съ живот0мъ 
t жены2 сеz2 и3зhйдеши, послёди [ћкоже мнимъ] жены2 

 

1851 На берегах: мwv#сеѶ и€верг8 рjзы и€бэже2 t грэха2. 
1852 На берегах: глaдоұ женӢ морsшӤ єg. 
1853 На берегах: Бж\iиұ строeніем_ въ глaдэ препитaнъ. 
1854 На берегах: Слуги2 Ӆ33вэщaху єg женитиc. 
1855 На берегах: совѣҴ слӅg. 
1856 На берегах: t писaнiӢ Ҷ3 жениҴбэ. 
1857 На берегах: маӮ: FI\ 5 (Мт 19:5-6). 

1858 На берегах: А& Ко> З&. (1Кор 1:7-9). 

1859 На берегах: А& Тиұ: В& (1Тм 5:14-15). 
1860 На берегах: Быт: МА\.(Бт 41:1). 
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\Арк. 171\ 

тaкожде саұ возhщеши: и3 кто неосмёетсz тв0ему безyмію ? Ӆ4нее ти єҵ покори1тисz женѣ2 сеѶ, и3 
своб0дну бhти, и3 ГDи1ну всемӅ2 д0му є3z2. БlжeнныѶ же Мwvсeй tвэща2 и4мъ1861: Е$й брaтiӢ и3 
д0брыи мои дрyзи, д0брэ ми совэтyете, разумёю ћкw лютёйша t зміи1на шептaніz є4же 
в8 Раи2 къ є4vвэ, словеса2 преdлагaете ми: Нyдите мz покори1тисz женѣ2 сeй, но никaкоже совёта 
вашегw пріймӅ2. Ѓще бо ми сz слyчиҴ и3 ўмрэти въ Ӆ4захъ си1хъ и3 г0рких8 мyкахъ, всsкw чaю 
t Б№ млcсть пріsти: И# ѓще мнHзи првdници сп \сHшасz съ женaми, ѓзъ є3ди1нъ грёшенъ є4смъ, 
немогӅ2 съ жен0ю спcтисz. Но ѓще бы и3 ЇHсифъ повинyлсz пeрвэе женѣ2 Пентефрjинэ1862, то 
не бы пот0мъ є3гда2 свою2 женӅ2 поzҴ, Цrтвовал8 въ Е#гЂптэ: Ви1дэв8 же БGъ терпеніе є3гw2 
прeжнее, дарова2 є3мӅ2 Е#гЂпетское Цaрство: тёмже и3 в8 рHды хвалиұ є4стъ, ћкw цэломdръ, ѓще 
и3 чaда прижи1тъ. Аз8 же не є3гЂпетскагw Цaрства желaю, ни1же њбладaти влaст8ми, и3 вели1к8 
бhти в8 ЛsдскоѶ сeй земли2, и3 чeстенъ kви1тисz далeче въ всeй РwссiѶской земли2: но вhшнzгw 
ради Цrтва всz2 сjz преHбидёхъ. Сего рaди ѓще съ животоұ и3зыйдӅ2 t руки жены2 сеz2, 
никaкоже и4ныz жены2 взhщу, но чернори1зеӨ 7 [БӅ7 и3звоӥшу] бyду1863. 

\Арк. 171 зв.\ 

Чт0 бw1864 въ Е$ђліи Хrтосъ рече21865: Всsкъ и4же њстaвитъ д0мъ, и4ли брaтію, и4ли сeстры, 
и4ли tц7а, и4ли мт \ръ, и4ли женӅ2, и4ли чaда, и4ли сeла, и4мени моeгw рaди, стори1цею прійметъ, и3 
жив0тъ вёчный наслёдитъ. Х№ ли пaче послушaти, и4ли васъ ? Ѓпcтол8 же гл\етъ1866: Не 
њжени1выйсz печет8сz њ ГDнихъ, кaкw ўгодити Гв7и; † њжени1выйсz печеҴсz њ ми1рски<, кaкw 
ўгоди1ти женэ вопрошaю ќбw васъ, кому подобaетъ пaче работaти, Гд7ви ли и4ли женѣ2 ? 
Вёмъ же ћкw пишет8 и се1867: Раби2 послушaйте Гпcдій свои1хъ, но въ бл \гое † не зл0е1868. 
бyди ќбw разyмнw ваұ держащиұ мz, ћкw ник0лиже прел8стит_ мz красота2 жeн8скаz, ни1же 
tлyчит_ мене2 t любве2 Хвcы. 

Се слышaвши жена21869, и4нъ п0мысл_ лукaвъ въ се®ци си пріzҴ, и3 повелэ всади1ти бл \же=наго на 
к0нь, и3 со мнHгими слугaми води1ти по Грaдомъ свои1мъ и3 сeлом_, гл \ю1щи є1мӅ2: сjz всz2 твоz2 

 

1861 На берегах: tвѣҴ єg: на совѣҴ слугъ. 
1862 На берегах: БыҴ ЛF\ и3 МА\. 
1863 На берегах: ҶбѣҴ сҴ: на Iночество. 
1864 На берегах: tвѣҴ сҴ: t пiсaніи њ не жӤнiҴбэ. 
1865 На берегах: МаӮ: FI\ (Мт 19:28-30). 

1866 На берегах: А& Ко>: ЗI\.(1Кор 1: 32-34). 

1867 На берегах: Ефеc Ѕ& (Еф 6:5-8). 

1868 На берегах: нико= сло+ б& (?) њ послӅө. Див. Коментар 183. 
1869 На берегах: ЖенӢ пaки преӥщaше єg и3мёніzми. 
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сyтъ, ѓще ўг0дна тебэ ? Твори2 ћкоже х0щеши њ всeмъ. Гл\a же и3 къ людeмъ: се ГDнъ ваш_, 
ґ м0й мyж_, вси ќбw стрэтaюще поканsйтесz є3мӅ2. Посмэsвжесz Бlже=ный безyмію 
жены21870, рече2 є4й: всyе труждaешисz, неможеши бо прел8сти1ти мz тлёнными вeщми мjра сегw2, 
ниже њкрaсти нетлённаго 

\Арк. 172\ 

дх \0внаg моeго богаҴства: разумёй и3 нетруди1сz всyе. Женa же съ ћростію рече2 є3му1871: не вёси 
ли ћкw продaн_ ми є3си2 ? и3 кто и3змeт_ тz t рyку моeю ? живaго тебе2 никaкоже tпущӅ2, но по 
мнHгихъ мyкахъ см \рти тz предaмъ. Бlжeнный же со дерзновeніемъ tвэща2 є4й1872: не убою1сz 
зла2 ник0егоже, якw ГDь со мн0ю є4стъ, є3мy же tсeлэ [по и1зволeнію є3гw2] въ И#нwческомъ 
жи1тіи работaти желaю. 

И# в то врeмz1873, БGу наставлsющу, прійде къ бл\жeнному М0vсею t ст \hz Горы2 нёкій 
Чернори1зецъ, сaномъ Їерev, и3 њблече2 є3гw2 въ ст \hй Ѓгг\лскій И$нwческій џбразъ: поучи1же тогw 
мнHгw њ чcтотэ, є4же непредaти плeщый свои1хъ врагӅ2, и3 тоz2 сквeрныz жены2 неӅ3боzтисz, 
и3 тaкw tи1де. Взыскaнъ же быҵ такHвый Черноризец_ всю1ду, и3 не њбрэтенъ. Тогда2 жена2 
tчаsвшисz своez надeжды, рaны тsжки возложи2 на Прпdбнагw И$нwка МHvсеz 1874 : 
Растsгши бw повелэ би1ти є3гw2 жeліемъ, ћкw и3 земли2 наполни1тисz кр0ви є3гw2. Бjющіи же 
гл \аху є3мӅ2: покори1сz Гпcжи2 своeй и3 сотвори2 волю єz2, ѓще ли преслушаeшѶ, то на ќды 
раздр0бимъ тёло твое2. не мни1 бw ћкw и3збэжи1ши сихъ мукъ, но помнHгихъ мyкахъ г0рцэ 
предаси2 дш7у свою2. поми1луй 

\Арк. 172 зв.\ 

самъ себе2, tложи2 мни1шескіz сjz рyбы, и3 њблеци1сz въ многwцённыz болsрскіz ри1зы, и3 
и3збyдешѶ њжидaющи< тебе2 мӅҲ 7. Tвэща2 иұ мужествeнный Мwvсeй1875: Брaтіе, повелeнное вамъ 
твори1те, никaкоже медлsще. Мнё же никaкwже м0щно єҵ tрещи1сz Мни1шества и3 любве2 
Б9iz, и3 ник0еже томлeніе ни Џгнь ни ме? ни рaны, не могӅҴ мене2 разлучи1ти t Б№, и3 сегw2 
Вели1каg Ѓгг\лскагw џбраза. Сeй же бе€стӅ1днѣѶ женѣ2, показaвшеѶ свое2 бе€стyдіе, нет0кмо стра< 

 

1870 На берегах: Ст: поругаC безyмію жены2. 
1871 На берегах: прещeніе жены2 на сҴ. 
1872 На берегах: дер€новeніе сҴ: њ Бз7э. 
1873 На берегах: IноҲ 7 t сҴ: горы2 поcтрыже2 ст \гw. 
1874 На берегах: ЖенӢ повӤлэ же€лiеұ бjтѶ ст\аго. 
1875 На берегах: Мyжество ст\агw. 
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Б9iй но и3 стyдъ члcчскій прењбидёвшей, бе€стyда нудsщеѶ мz на њсквернeніе и3 прелюбодэsніе, 
никaкоже покорю1сz, ни тоz2 њкаzнныz в0лю сотворю2. 

МнHгу же печaль и3мyщи жена21876, кaко бы tмсти1ти посрамлeніе свое2, написа2 послёди къ 
Кн7зю Болеслaву послaніе си1цевw: Самъ вѣ1си, ћкw мyжъ м0й ўбіенъ бhсть на брaни с тоб0ю, 
тh же ми дaл8 є3си2 в0лю, да є3г0же восхощӅ2, поймӅ2 себѣ2 въ мyжа: Ѓзъ же возлюби< є3ди1наго 
ю3н0шу t твои1хъ плѣ1нник8 крaсна сyща: и3 и3скупи1вши поz< є3го2 в8 доұ свой. Да< же за негw2 
злaта мнHго, и3 все сyщее в8 домӅ2 моеұ злaто и3 срeбрw ињ влаҵ всю2 даровaхъ є3мӅ2, т0чію да ми 
мyжеұ би1ти восх0щеҴ: Џн8 же сiz всz2 нивочт0же в8мэни2: мнHгажdы же и3 глaдомъ  

\Арк. 173\ 

и3 рaнами томлsхъ є3гw2, но ничт0же Ӆ3спёх8. Недов0лно бhсть є3му2 пzҴ лётъ њковaнну быти 
t плэни1вшагw, и3 се шeстое лёто пребhсть ў мене2, и3 мнHгw мyченъ быҵ t мене2 преслушaніz 
рaди, є4же самъ нa сz привлече2, по жестосeрдію своeму: нhнэ же и3 пострыжeнъ є3стъ t нeкоегw 
Чернwри1ца. Ты ўбw что повелэвaеши њ нeм8 да сотворю2 ? 

Кнzзь же Болеслaвъ повелѣ2 приѣ1хати к8 себѣ2 женѣ2 т0й, и3 Мwvсez привезти2. Егдаже по 
повелeнію є3гw2 бы1сть, Видэ1въ Прпdбнаg, мнҶ1го нудz1ше є3гҶ2 поsти жену ту1877: но не 
ўвэща2. послёди же рече2 к8 немӅ2: кто2 тaкw нечувствeнъ ћкоже ты, и3же мнHгихъ благъ и3 
чeсти лишaешисz, и3 вдaлсz є3си2 в8 г0рскіz мyки. Tнhнэ бyди и3звёстенъ, ћкw жив0тъ и3 
см \рть предлeжиҴ ти: и4ли в0лю Гпcжѣ2 своez сотв0ршу t нaсъ чeстну бhти, и3 вели1ку влaсть 
и3мѣ1ти: и4ли преслушaвшу помнHгихъ мyкахъ, лю1тую см \рть пріsти. Глаголaже и3 къ женѣ2: 
никaкоже кyпленый тоб0ю плённикъ бyди св0бодъ, но ѓки Гпcже рабу своeму сотвори2, є4же 
х0щеши: да и3 пр0чіи не дерзнyтъ преслушaти Господjй своихъ. Прпdбныи же tц7ъ нш \ъ Моvсeй 
tвэща2 к8 нeму1878: Кaz п0лза чл \веку (гл \етъ ГDь:)1879 ѓще мjръ 

\Арк. 173 зв.\ 

весь пріњбрsщетъ, дш \у же свою2 tщети1тъ: и4ли что дaсть чл \вкъ и3змёну за дш \у свою2 ? Тh 
же что ми Hбэщавaеши слaву и3 чeсть, є3sже и3 самъ скоро tпадaеши1880, и3 гр0бъ тz прійметъ 
ничт0же и3мyща: тaкожде и3 сjz сквeрнаz же на2 злѣ2 ўбіена бyдетъ. Ћкоже и3 бhст8 по 

 

1876 На берегах: Жена послӢніе нӢпiса2 к_ болеслӢву њ ст\эм_. 
1877 На берегах: болеcла+ нудzше сҴ: поӢтѶ женӅ2. 
1878 На берегах: tвѣҴ сҴ: к8 БолеcлӢву. 
1879 Мр 8:34-38. 
1880 На берегах:ПрbречӤ смерҴ Болеслaву и3 ўбіеніе женѣ2. 
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проречeнію Прпdбнаго. Но прeжdе тогw2 Жена2 взeмши нaнь бHлшую влaсть1881, безтyднэ пaче 
влечaше є3гw2 на грёхъ, kкw и3 повелѣ2 є3гw2 нyждею положи1ти на џдрэ своeмъ лобызaющи и3 
њбъемлющи: но не м0же ни сею2 прeлестію на свое2 желaніе привлещи2 єg. Речe же кнеи Прпdбныи: 
въсyе трyдъ тв0й q жeно! Не мни2 бо мz грэха2 сегw2 нетвори1ти ћкw безyмна нёкоего, и4ли 
немогyща: но стрaха ради Б9iz, гнущaюсz тебе2 нечистыz. Се слышaвши1882 жена2 завэща2 
по сто рaнъ даsти є3мӅ2 на всzҲ дн \ь: послёдиже и3 тaйныz ќды ўрёзати є3мӅ2 повелѣ2. 
Прпdбынй же Мwvсeй лежaше ѓки мр\твъ t течeніz крови, є3два2 мaло дыхaніz въ себѣ2 и3мыи. 

СемӅ2 соизволsz Болеслaвъ1883, и3 хотz2 пaче ўг0днаz сотвори1ти женѣ2, вели1чества рaди РHда 
є3z2, и3 любве2 къ нeй: возdви1же гонeніе вeліе на чернори1зцы, и3 и3згна2 всэх t џблaсти своez. 

Бъ7 же створи2 tмщеніе1884 за рабы2 своz2 воск0рэ. Въ є3динӅ22 бо н0щъ Болеслaвъ напрaснw Ӆ3мре2, 

\Арк. 174\ 

и3 быҵ мzте• велик7 въ всeй лzdской земли2: И#бо Востaвше лю1діе и3зби1ша Епcпы и3 Болsры своz2, 
с ни1миже и3 та2 жена2 безъстӅddнаz Ӆ3біє1на быҵ. 

O2 сeмъ гнёвэ1885 Б9iимъ бhвшемъ по и3згнaніи Чернори1зцевъ за пострыжэeніе Прпdбнаg 
Мwvсeа, воспоминaше по лётехъ мнHгихъ вели1кому кнsзю Кiевскому Їзzслaву, Кн7ги1ни 
є3гw2 Лsховица сyщи, дщи2 Болеслaва, мл \z2 со наказaнiем. Да не tг0нит t џбласти своez 
Прпdбнагw ЃнтHніz и3 брaтіи є3гw2, за пострыжeніє бл\жeннагw Варлаaма и3 Е#фрeма Е$внyха. 
Њбaче глаголю1ще њ настоsщемъ1886. 

Прпdбный tц7ъ нш \ъ Мwvсeй1887 мaло возм0гъ прjйде в_ Пещeру къ Прпdбному ЃнтHнію, носz2 
на себѣ2 мч \ническіz рaны, ћкw хрaбрый в0инъ Хв7ъ: и3 живsше БGоуг0днэ, подвизazсz 
Мlеніемъ, П0стомъ, Бдёніемъ, и3 всёми И$нwческими доброд1тели, и4миже до конца2 побэди2 
начи1стагw врага2 всz2 кHзни. 

За премнHгіz же побёды1888 стрaстей нечисты< блyдны< вою1ющыхъ на сегw2 Прпdбнагw: дарова2 
є3мӅ2 ГDь си1лу, побэжdати вою1ющаz и3 на пр0чіихъ тhzжdе стрaсти. Нёкіи бw Брaтъ бори1мъ 

 

1881 На берегах:Жена2 нуждею влечaше ст\го на грёх8 
1882 На берегах: Мученіє сҴго лютое. 
1883 На берегах: Болеcла+ раdи сҴго Iноко+ всэх8 и€гна. 
1884 На берегах: Собыҵсz прореченіе ст\агw. 
1885 На берегах: В жиҴ Прпdб ЃнҴ: и3 Нiко=. 
1886 Див. Коментар 187. 
1887 На берегах: сҴ: Мwv7сeй прiѶде къ прпdб: ЃнҴ: в лѣҴ: t со€ ¤Ѕ&Ф&Л&F& t Ро•: ¤А&Л&А&. Див. Коментар 185. 
1888 На берегах: ПріzҴ бл\гd и€балzтi t блунdны< стрaстеѶ. 
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бhсть стрaтію на блyдъ, и3 пришедъ мл \sше сегw Прпdбнагw да пом0жетъ є3мӅ22: Ѓзъ же [рече2] 
Ѓще ми что2 пwвели1ши, 

\Арк. 174 зв.\ 

сохрани1ти до см \рти њбэщaюсz. Прпdбный же гл\а є3мӅ2: никогдaже рци2 сл0во къ женѣ2 въ всeмъ 
животѣ2 своeмъ: џнже њбёщaсz со ўсeрдіем_. Тaже ст \hй1889 подражaz пeрвагw Мwvсez, 
творsщагw жезломъ чудеса2, прикоснyсz лwна2 телеси2 брaтнzгw жезл0мъ свои1мъ, без нег0 же 
неможaше ходи1ти њ себѣ2, за б0лэзн8 прeжdе поdzты< ран_: и3 ѓбіе њмр \твёшӢ всz2 стрaсти 
нечи1стыz, в_ телеси2 брaта тогw2: и3 tт0лэ не бhст8 вsщше пaкости є3мӅ2. 

Дости1же 1890  ќбw сeй д0брый в0инъ Хв7ъ, въ страдaніи и3 п0двизэ своeм_ БGоуг0дноұ, 
шестинaдесzтъ лётъ. Зане пsть лётъ въ ќзахъ ў плэни1вшаго непови1ннэ мyчим_, 
блгdрствeнное терпёніе Їwвле показа2: шeстое лёто мужественнэ за чcтоту, пaче ЇHсифа 
пострада2: тaже десzтолѣ1тним_ безм0л8віем_ пещeрным_ Равноѓгг \лныұ, предaнныұ t ст \hz 
АfHнскіz Горы2,просіz2 прежdе и4ны<1891 : ѓки w4нъ пeрвыѶ Мwvсeй десzточислeнныұ зaконоұ 
Ӆ3строeніемъ Ѓгг\лъ предaнныұ, t ст \hz СiнаѶскіz Горы2. тём_ же и3 сeй нш \ъ Прпdбный Мwvсeй, 
сподоби1сz по и4стиннэ БGови1децъ бhти1892: њбрэтeбосz дост0инъ бл \жeнства чhстыхъ с®цемъ. 
И# на зрёніе Б9iе лицeмъ къ лицӅ2 пресели1сz Мцcа Їю1лz двaдесzҴ шeстагw днz. 

\Арк. 175\ 

є4ще2 живyщу Прпdбному ЃнтHнію: в_ є3г0же Пещeрэ лежаҴ и3 до нн \э нетлённо, нерастл1вшаg 
чcтоты ст\агw сеg мyжа, чудотв0рныz м0щи. 

Побэждaет_ же м0щами свои1ми Моvсeй ст \ыѶ и3 по см \ртѶ нечи1стыz стрaсти1893. Kкоже ўвёдэ 
Їwaнъ сҴ: МногострадaлныѶ: И$бо той затвори1всz в_ Пещeрэ, и в_копaвъ себе2 до рaму, проти1ву 
мHщеұ Прпdбнаg сегw Мwvсez, є3гда2 мн0гw пострада2, побэжdаz блyдную стрaст8: послёди 
слыша2 глaсъ Гднcь, да помл \итъсz мр\твецу сyщему проти1ву себе2, Прпdбному семӅ2 Мwvсею 
ќгрину1894: є4же мн0гострадaлный є4гда сотвори2, ѓбіе и3збалeнъ бhсть. T нечи1стыz брaни. 
Тaкожdе и3 дрyгагw брaта страст \нагw, t тоsжде пaкости и3 избaви ЇHанъ ст \hй т0йжdе, є3гда2 

 

1889 На берегах: же€лоұ своиұ tгнӢ страҵ блудную t брaта. 
1890 На берегах: Коли1киұ врeменӤм_ БӅ7 Ӆ3годi. 
1891 Див. Коментар 177. 
1892 На берегах: Престaвиc сҴ: МwѶсeй в лѣҴ: t со€ ¤Ѕ&Ф&М&F&. T ро• ¤А&М&А&. 
1893 На берегах: М0щѶ сҴ: Моvсеа и€бӢвлzюҴ t стрaстiй блyдны<. 
1894 На берегах: МоӪми єg Iw7: мнwg страd: и3сцэли2 себе и3 другаg t страстей блyдны<. 
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к0ст8 є3динӅ2 t мHщей Прпdбнаго Моvсez въдаде2 страст \ному, да прил0житъ къ телеси2 своeму: 
ћкоже њ т0мъ пи1шетсz въ жи1тіи Прпdбнагw Їwaнна Многwстрадaлнагw1895. 

Бyди ќбо и3 наұ и3збaвл8шим8сz t всsкіz нечистоты2, В0жда и3мёти наставлsющагw 
незаблӅнdэ, мл\твaми свои1ми на пӅҴ спcнный, Прпdбнагw сегw2 Моvсez, и3 сни1мъ поклони1тисz 
ЛицӅ2 въ Трbци покланsемагw БGа, є3мyже слaва нн \э и3 пrнw и3 въ вёки вэкHмъ, Ґми1нь. 

Житіє прп. Прохора Лободника 

Основна редакція Патерика1896 

Слово о Прохорe чрноризци, еже зовется Лобедникъ 

коже изволися человѣколюбцю Богу, о своей твари на вся времена 
промышляа, роду человѣчьскому полезнаа даруя. Нашего хотя покааниа, 
бѣды наводить, или глад, или рати за нестроение сущаго властелина. Симъ 
бо приводить Владыка нашъ человѣчьское неродство на добродeяние и на 
память дѣл неподобных, ибо злая дѣлающе и неподобнаа предани будут 
злым и немилостивым властелином грѣх ради наших, но ни ти убежать 

суда: суд без милости не створившему милости1897. 
Во дьни княжениа своего в Кыевѣ Святополкъ много насилие сотвори: домы 
силних искорени без вины, имѣниа многы отъемъ, — егоже ради Господь 
попусти поганым силу имѣти на нем; и быша брани мнози от половец, к сим 
же усобицѣ1898. Бысть в та времена глад крѣпок и скудота велиа при всем в 
Руской земли1899. 
Бысть же в ты дьни приити нѣкоему от Смоленска ко игумену Ивану, егоже 
постригъ, Прохора именова того. Сей же, убо быв чернець, вдасть себе во 
въздержание, яко и хлѣба себе лишив. Сбираеть лобеду и своима рукама 
стираше, хлѣб себѣ творяше и сим питашеся1900. И се готовляше до года, и въ 
приидущее лѣто тоже готовляше, яко доволну быти ему без хлѣба весь живот 
свой1901. И сего ради прозван бысть Лободникъ, ибо николиже хлѣба вкусил, 
развѣ просфиры, ни овоща никаковаже, ни питиа, точию лободу и воду, якоже 
выше речеся. Сий не поскорбѣ николиже, но весел работаше Господеви, 
радуяся. И не устрашися рати находящая, зане бысть ему житие, яко единому 
от птиц: не стяжа ни села, ни житница, идѣже збереть благаа своя. Сий не рече: 
«Душе, имаши многа добра лежаща, яжь и пии! На многа лѣта иного не 
имѣяше, развѣ лободы, но и сего приготовляше на приидущее лѣто, 
глаголюще: «Человѣче, в сию нощъ истяжуть душу твою от тебе, яже 
приготованая лобеда кому будет?» Сий исполни слово Господне реченое 
дѣлом, еже рече: «Возрите на птица небесныа, яко ни сѣють, ни жнуть, ни в 

 

1895 Див. Коментар 188. 
1896 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
1897 Див. Коментар 189. 
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1901 Див. Коментар 192. 

Я 



 

 

465 
 

житницю сбирають, но Отець ваш небесный питаеть я»1902. Тѣм ревнуя, сий 
блаженый Прохор лехко преходя путь, идѣже лобода будяше, на своею раму, 
яко на крилу, в манастырь приношаше, на свою кормлю готовляше: не на 
ораннѣй земли ненасѣяннаа пища бываше ему. 
Гладу же велику приспѣвшу, и смерти надлежащи глада ради на вся люди. 
Блаженый же дѣло свое сдержаше, сбираа лободу. И, се видѣв, нѣкый 
человѣкъ сбираше лободу себе же ради и домашних, да тѣм препитѣються въ 
гладное время1903. Сему же тогда блаженому паче умножашеся лобода на пищу 
болий труд собѣ творя в ты дьни: своима рукама собирая таковое зелие, якоже 
преже рѣх, сбирая, хлѣбы творяше и раздаяше неимущим, от глада 
умирающим. Мнози же бѣша у того требующе в гладное время, он же всѣм 
раздааше, и всѣм сладко являшеся, яко с мѣдом суще; и не тако хотѣти кому 
хлѣба, якоже от сего руку блаженаго прияти. Кому убо даяше со 
благословением, свѣтел и чисть являшеся и сладок бываше хлѣб. 
Нѣкто же, втайнѣ крад, бес того повелѣниа ясть, и не можаше, зане 
обрѣташеся в руку его акы персть и горек паче мѣры бываше. Се створи 
многажды. Стыдя же ся от срама и не могый повѣдати блаженому своего 
согрѣшениа. Гладенъ же быв, не могый трьпѣти нужа естественыа, видя смерть 
пред очима ему, вопия, приходить ко Ивану-игумену, повѣдая свою съдѣтель, 
прощениа прося о своем согрѣшении. Игуменъ же, не вѣрова реченым, повелѣ 
иному брату се сотворити: втайнѣ хлѣб взяти, да разумѣють истово, аще тако 
есть. И принесену бывшу хлѣбу, и обрѣтеся тако же, якоже и крадый брат 
сказал, и не може ни един брат вкусити его от горести. Сему же сущу в руках 
его, посла игумен испросити хлѣбъ. «Да от руку его, — рече, — возмѣте; 
отходяще от него, другый, — рече, — хлѣб украдите». Сима же принесеным 
бывшим, украденый же хлѣб пред ними премѣнися и бысть яко прьсть и горек, 
яко и прьвый; взятый же хлѣб от руку его — акы мед, свѣтел явяся. И сему 
чюдеси бывшу, прослу таковый муж всюду, многы прекормив алчныя, многым 
на ползу бывъ. 
Егда же Святополкъ съ Давидом Игоревичем рать зачаста про Василкову 
слѣпоту, еже ослѣпи Святополкъ, послушав Давида Игоревича, с Володарем и 
съ самим Василком 1904 , не пустиша гостий из Галича, ни лодий от 
Перемышля, — соли не бысть во всю Рускую землю1905. Такова неисправления 
быша, и к сему граблениа безаконная, якоже рече пророкъ: «Снѣдающи люди 
моа въ хлѣба мѣсто Господа не призваша»1906. И бѣ видѣти въ велицѣ бѣдѣ 
тогда сущаа люди, изнемогша от рати и от глада, без жита и без соли1907. 
Тогда же Прохор имѣя кѣлию свою и собра множество попелу от всѣх келий, 
сего не вѣдущу никомуже, и се раздаваше всѣм, и бываше чиста соль1908. Елико 
раздаваше, паче множашеся. И ничтоже не взимаше, се туне раздаваше, 
комуждо елико кто требовашеть; не токмо сдѣ довольно бысть манастыреви, 
но и мирским, к нему приходяще, обилно взимаху на потребу домом своимъ. И 
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бѣ видѣти торгъ упражняем, манастырь же полнъ приходящих на взятие соли. 
И оттого же воздвижеся зависть от продающих соль, и сотворися имъ 
неполучение желанна. Мнѣвшеся в ты дьни всего мира приобрѣсти богатство 
в соли, се же бысть им тщина велиа: якож е преж драго цѣняще, по двѣ 
головажнѣ1909 на куну, нынѣ же понебрегомѣ. 
Въсташа же продающии, навадиша ко Святополку на мниха, глаголюще, яко: 
«Прохор-чернецъ отъял ны есть богатство, и мы обнищахомъ». Князь же, хотя 
угодити им, двое же помыслив: да сущую молву упразднить и притяжеть же 
себѣ богатство. Сим бывает мыслию, купец свѣщаа своими точникы цѣну 
многу на соли, да отъем у чернца, продавца ей будеть. Крамолником тѣм 
обѣщевается: «Вас ради, — рече, — пограблю чернца» , — крыя в себѣ мысль 
приобрѣтениа. Хотя мало угодити им, многу же им спону творя, зависти бо не 
вѣдая, еже на ползу сотворити. Посылаеть же князь, да возмуть соль у чернца. 
Привезенѣй же соли всей, и прииде князь, хотя видѣти ю, с тѣми крамолникы, 
иже на блаженаго навадиша, и видѣша вси, яко попел есть видѣти очима. 
Много же дивившеся: «Что — рече, недоумѣваху. Вѣрнѣе же хотяху увѣдати, 
что будеть таковое дѣло, обаче повелѣ ю съхранити за 3 дни, да разумеють 
истовое. Нѣкоему же веляше вкусити — попел обрѣташеся во устѣх его. 
Приходяще же по обычаю множества народа, хотяще взимати соль у 
блаженаго, увѣдѣвше пограблена суща, возвратишася тщи, проклинающи 
сътворшаго си. Блаженый же тѣм рече: «Егда иссыпана будет, шедше, 
разграбите». Князь же, держав за 3 дни, повелѣ нощию исъсыпати. Исьсыпану 
же бывшу попелу, ту абие преложися в соль. Увѣдѣвше же гражане, разграбиша 
соль. 
И сему дивному чюдеси бывшу, ужасеся створивый насилие, не могый скрыта 
вещи, зане пред всѣм градом створися, и нача испытовата, что есть сдѣтель 
сии. Тогда сказаша ону вещъ князю, юже створи лобедою кормя множество 
людий, и во устѣх их хлѣб сладок бываше; нѣкоторий же украдоша един хлѣб, 
и обрѣтеся акы персть и горек, акы пелынь. Се слышав, князь постыдѣся о 
сотворенѣм и шед в манастырь ко игумену Ивану, покаася к нему. Бѣ бо преже 
вражду я на нь, зане обличаще и несытства дѣля богатства и насилиа ради. Его 
же емъ, Святополкъ в Туровъ заточи, аще бы Володимеръ Мономах на сего не 
встал, егоже убоявся Святополкъ востаниа, скоро возврата, и съ честаю, игумена 
в Печерскый манастырь1910. Сего же ради чюдеси велику любовь нача имѣти ко 
святѣй Богородици и ко святыма отцема Антониа и Феодосиа, чернца же 
Прохора велми чтяше и блажаше, вѣдый его раба Божиа воистину. 
Дасть же слово Богови ктому не створити насилиа никомуже. И се слово 
утверди к нему князь: «Аще убо аз по Божии воли умру у тебе, и ты своими 
руками вложи мя въ гроб, да сим безлобие твое явится на мнѣ. Аще ли ты 
преже мене преставишися, на раму свою в печеру внесу тя, да тѣм Господь 
прощение дасть о многосотвореном тобѣ гресѣ». 
Блаженый же Прохор многа лѣта поживъ в добрѣ исповѣдании богоугоднымъ, 
чистым житием и непорочным. Посѣм разболѣвся, князю же сущу на войнѣ. 
Тогда посылает нарѣчие к нему, глаголя, яко: «Приближися час исхода моего 
от тѣла; но, аще хощеши, прииди, прощение да возмевѣ, скончаеши обѣщание, 
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да приимеши отдание от Господа и своима рукама вложиши мя во гроб. Се бо 
ожидаю твоего прихода, аще умедлиши, аз отхожу; и не тако исправится брань, 
якоже пришедшу ти ко мнѣ». Си слышав, Святополкъ воя распусти и прииде 
скоро ко блаженому. Много же поучив князя о милостини же, и о будущем 
судѣ, и о вечнѣй жизни, и о бесконечнѣй муцѣ, давъ тому благословение и 
прощение и цѣлова вся сущаа со князем, простеръ руцѣ горѣ, предаст духъ. 
Князь же, взем того, с черньци внесе в печеру, своима рукама въ гроб вложи1911. 
И по погребению его ѣха на войну, побѣду сотвори на поганыа, взя всю землю 
Половецкую и вынесе въ свою землю1912. Се бо бысть Богом дарованаа война в 
Руской земли, по проречению блаженаго. 
Оттолѣ убо Святополкъ, егда исхожаше или на рать, или на ловы, прихожаше 
в манастырь со благодарением, пресвятѣй Богородици поклоняяся и гробу 
Феодосиеву, и в печеру вхожаше ко святому Антонию и блаженому Прохору, и 
всѣм преподобным отцем покланяяся1913, исхожаше в путь свой. И тако добрѣ 
строяшеся Богом набдимое княжение его. Сам свидѣтел быв, ясно исповѣдаа 
чюдеса же и знамениа бывша преславнаа Прохора же и инѣх преподобных, с 
нимиже всѣм нам буди милость получити о Христѣ Иисусѣ. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.1914 

\Арк. 141\ 

W3 Прохорѣ чер8нwриз8цѣ: Глава: гi7 
ъ д7ни кн7женіа своєго в києвѣ ст7ополкъ. мно 

\Арк. 141 зв.\ 

го насиліе ст7вори. и3 домы силны< и3скорени бе€ вины. и3мѣніа многымъ tи3мъ. сегоже ради 
бъ попuсти поганыұ имѣти силу нань. и3 брани быша многы t половець. к сим же и3 

u3собици бы c1915,1916 та времена гладомъ крѣпокъ. и3 скудота веліа2 в рускои3 земли при всемъ1917. 
в ты же дн7и приде нэкто t смоленска. къ и3гумену и3вану. є4гоже и3 Ҷ4стригъ прохора и3менова. 
сеѶ же u3бо бывъ чернець. вдасть себе въ въз8дер8жанію. я3ко и3 хлѣба себе лишивъ. сбираа3 лободу. 
и3 свои3ма рукама стираz. хлѣбъ собѣ творzше. и3 симъ питашесz1918. и3 сего гҴоbвлzше до года. 
и3 въ придущеє3 лѣто. то• готовлzше. я3ко доволно є3му быти. безъ хлѣба весь живот свои31919. 
и3 сего ради про€ванъ бысть лобҶ1дникъ. и3бо николи•1920 вкуси развѣ просфуры. ни Һвоща же 
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какого ни тӦиѶа. точію2 лободу и3 воду. я3коже и3 выше ре? сій николиже ни скорби1. но ве1селъ 
работаше бв7и радuя3сz. и3 не u3страшисz рати находzщіи. зане быc є3му житіе яко є3диному 
t птиць. не стzжа ни села ни житница. и3дѣже сбереть бл7гаа2 своа2. сіи3 не рече д7шӤ и3маши 
многа добра лежащи. на многа лѣта1. и2ного не и3мѣяше развѣ лободы. но и3 сего приготовавъ 
на придущеє3 лѣто. гл7ше чл7че в сію нощъ дш7ю твою3 истzжю2 Ҷ4 тебе. а3 є3же приготованаz 
лобода кому будеть. сіи3 слово гнcе реченое2 дѣломъ и3сполни. є3же рече възрите на птица нбcныz2. 
я3ко ни сѣю2ть ни жнуть. ни в житницю3 сбираюҴ. но Ҷ4ц7ь вашь нбcныи3 питає3ть а3. тѣмъ ревнуа3 
сіи2 блж7ныи3 прохоръ1921. легко преходz путь и3дѣ•  

\Арк. 142\ 

лобода будzше. и3 на своею4 раму я3ко на крилу приношаше в манастырь. на свою3 кор8млю 
готовлzше. на не Ҷ4ранѣ земли несѣя3на пища бываше єму. 

гладу же великu приспѣвшю2. и3 см7рти належащи глада ради. бл7женыи3 же своє3го дѣло 
держашесz. сбираz3 лободу. се же видѣвъ и3нъ нѣкто чл7къ. сбираше лободу. себе ради и3 домашни<. 
да тѣмъ препитає3тсz въ гладное времz1922. сему же бл7жному паче множашесz лобода на 
пищю3. И3 боліи трудъ собѣ творzше в ты дн7и сбираz3. таковее зеліе и3 свои3ма рукама. я3коже 
преже рѣ< стираz. хлѣбы творzше. и3 раз8даваше неи3мущиұъ. и t глада u3мираю3щихъ. мнозэ 
же быша u3 того требующе. въ гладное2 времz. Ҷ4н же всѣмъ раздаваше2. и3 всѣмъ сладко 
я3влzшесz. я3ко мнэти тоѶ с медомъ суще. и3 тако хотѣти хлѣба. я3коже сего t руку 
бл7жнаго пріяти. кому бо дая3ше съ блгcвніє3мь. свѣтелъ и3 чтcь и3 сладокъ бываєть хлѣбъ. 
нѣкто же t братіа втаи3нѣ се крадыи. хлэбъ же взимаа3 безъ того повелѣніа3. я3сти не 
можаше. зане Һбрѣташе въ руку є3го а3ки пер8сть. и3 горко паче мѣры бываше. се створи сz 
многажdы стыдzше же сz и3 t срама и не могыи3 и3сповѣдати бл7жному. своє2го съгрѣшеніа2. 
гладенъ бывъ. и3 не могыи3 терпѣти нужа єcтвеныа2. видz см7рть преd Һчима. є3му. въпиа приде 
къ и3гумену и3вану. повѣдаа3 свою3 сдѣтель. и1 прощеніа просz Ҷ4 створенемъ дэлэ. игумен же 
не вѣрова реченымъ. повелѣ и3ному брату се сотворити. втаи3нѣ хлѣбъ възz 

\Арк. 142 зв.\ 

ти. да разумѣє3ть и3стово аще тако є3сть. принесену же бывшу хлѣбу. Һбрѣтесz тако• я3коже 
крадыи3 братъ сказывалъ. и3 не може ни є3динъ братъ вкусити є3го. сему же суще в рука< и3хъ. 
пославъ и3гуменъ прохорови. и3спроси хлѣбъ да t руку є3го рече възмите. а2 tходzще же u3бо 
t него другиѶ хлѣбъ u3крадите. сима же принесенома бывшима. u3краденыи3 хлѣбъ преd ними 

 

1921 Див. Коментар 193. 
1922 Див. Коментар 194. 
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преминисz. и3 быc а3ки пер8сть. и3 горекъ а3ки пе8рьвыи2. взzтыи3 же хлѣбъ t руку є3го. а2ки медвенъ 
и3 свѣтелъ я3вясz. и3 сему чю2деси бывъшю. прослу таковыи2 мужь всю3ду. и3 многы прекорми 
а3лчны<. и3 многыұ на ползю2 бывъ. єгdа же ст7ополкъ. съ дв7домъ и3горевицемъ рать зачаста. про 
василкову слѣпоту. є3же Һслѣпи ст7ополкъ. послушав двdа и3горевица. с володаремъ. и3 съ самимъ 
василкомъ1923. и3 не пустиша гости и3з8 галича. ни лодэи t перемышлz. и3 соли не быc въ всю3 
рускую2 землю31924. така и3справленіа2 того строє3ниz3. сему грабленіа2 безакон8наz3. я3коже рече прbрокъ 
снѣдаю3щи лю3ди моа3 въ хлѣба мѣсто. бг7а не призвасте1925. и3бо видѣти въ велици бѣдѣ ту 
сущаz3 люди. и3знемогоша t рати. и3 t глада, безъ жита и3 безъ соли1926. тогда же прохоръ 
и3мѣz кѣлію свою3. и3 в ню събра попела множество t всѣ< келіи3. сего не свѣдуще никомуже. и3 
се раздаваше всѣұ и3 бываше чтcа соль1927. и3 єлико• раздаваше. толико паче множашесz. и3 ничтоже 
взимаше. но туне раздаваше комуждо. є3ликоже 

\Арк. 143\ 

кто требоваше. и3 не токмо се довол8но быc манастыреви. но и3 мирьскымъ к нему приходzще. 
w4билно взимаху на потребу домомъ свои3мъ. и бѣ видѣти тор8гъ u3пражнzє3мъ. манастырь 
же полнъ на взzтіе соли. и3 tтого же възdвижесz зависть t продаю3щи< соли. и3 створисz имъ 
неполученіе желаніа2. мнивжесz в ты дн7и всего мира бг7атество приwбрѣсти в солэ. и3 се же быC 
и3мъ тщина веліа3. и3же преже драгоцѣнzще по двѣ главэжнѣ1928 на куну, нынѣ же по i7 
небрѣ1гомѣ. въсташа же u3бо продаю3щіи2 соль. и3 навадиша ст7опол_ку на мниха. гл7ще я3ко 
прохоръ чернець tтzл_ ны єC богатество. и3 мы w3бнищахомъ. кн7зь же хотz u3годити и3мъ. 
двоє3 же Ӆ3бо1929 помысливъ. да сущю3ю3 молву u3празнить. и3 притzжиұ богатство сим. и3 быває2ть 
мыслью3 купець. и3 свѣщаа є3сть свои2ми точникы. цѣну многу на соли. да tимъ u3 чернеца 
продавэць є3и будеть. и3 крамолникомъ тѣмъ w3бѣщаваєҴ. васъ ра d рече пограблю3 чернца. крыя3 
в собѣ мысль приw3брѣтеніа2. и3 сиұ хотz мало и< u2годити. и3 многу же спонu творz. зависть 
бо не видzше є3же на пол_зу створити. посла• кн7зь да възмюҴ всю3 соль u3 чер_нца. привезенѣ же 
єи3 бывши. приде кн7зь хотz вdи̏ті ю3. с тѣми крамолникы. и3же навадиша на бл7жнаго. и3 
видѣша всэ я3ко попелъ є3с_ть видѣти w3чима. и много дивившесz что рещи недоu3мѣваху. 
вѣрніи2 же хотz u3вѣдити что є2сть таковоє3 дѣло. и3 повелѣ ю3 съхранити. за. г7 дн7и. да 
разумею2ть истовоє2. 

 

1923 Див. Коментар 195. 
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\Арк. 143 зв.\ 

и3 єму же велzше въкусити. и3 попелъ w4брѣташесz въ u3стѣ< и3хъ. Приходzще же по w3бычаю 
множества народа. хотzще взимати соль u3 блӢженаго. и3 u3вѣдѣвши пограблена сущи. и3 
въз_враю3щесz тщэ. проклинахӅ1 створ_шаго се. бл7жныи3 же тѣмъ гл7ше. є3гда расыпана будеть. 
шед7ше раз_грабите. кн7зь же державъ за. г7. дн7и. повелѣ в нощь и3съсыпати. и3ссыпану бывшю3 
попелу. и2 ту а2бие3 преложисz в оCль. u3вѣдѣв же гражанэ. раз_грабиша соль. и3 сему дивному 
чю3деси бывшю2, u3жасесz створивыи3 насилие2. и3 не могыи3 скрыти вещь. зане предъ всѣмъ градомъ 
створисz. и3 нача и3спытывати что єC дѣтель си. тогdа сказаша w4ну вещь кн7зю2. ю3же створи 
кормz лю3дии3 множьство лободою2. и3 въ u3стѣ< и3мъ хлѣбъ сладокъ бываше. нѣкоторыи3 же 
u3крадша є2динъ хлѣбъ. и3 w4брѣтесz а3ки пер_сть горекъ. се слышавъ кн7зь постыдисz w3 
сотворенемъ. и3 шеd в манастырь къ и3гумену и3вану. покаясz к нему. бѣ бо пре• вражdӅ на нь. 
зане w3бличаще є2го несытства ради богатества и3 насилиz2. є3го же и3мъ ст7ополкъ в туровъ 
заточи. а3ще бы володимэръ монома<. за сего не въставъ. є3гоже u3боявъсz ст7ополкъ въстаніа2. 
скоро възврати съ чCтью2. и2гумена в печерьскыи3 манастырь1930. сего дэлz чюдеси нача велику 
лю2бовь и3мѣти къ ст7ѣи3 бц7и. и3 къ ст7ыма а3нтонію2 и феw4досію3. чернеца же прохора велми 
чтzше. и2 блажаше. вѣдыи3 є3го раба бж7іа въ и3стину. дасть же слово к_ бв7и ктому не сътворити 
насилиz2 никомуже. и3 се  

\Арк. 144\ 

слово u3тверди к нему кн7зь. то а3ще а3зъ по бж7іи2 волэ u3мру преже тебе. ты свои2ма руками 
вложи мz въ гробъ. да симъ безлобьствіе я3витсz на мнѣ. а3ще ли ты преставишисz преже 
мене. и3 на раму в печеру внесу тz. да тѣмь прощеніе г7ь дасть дасть ми. w3 многостворенемъ 
тебѣ гресѣ. Бла•ныи2 же прохоръ многа поживъ лѣта бг7оu3годныұ житиє2мъ. чтCымъ и3 
непорочнымъ. посемъ ра€болѣсz. кн7зю2 же тогда сущю3 на вои2нѣ. и3 посла к нему бл7жныи3 глz. 
я3ко приближисz часъ. разлученію2 ми Ҵ тѣла. да а3ще хощеши приди прощеніе възмевѣ. и3 
скончає3ши w4бѣщаніе2. да при̏меши tданіе3 t г7а. и3 свои3ма рукама вложи мz въ гробъ. се бо 
w4жидаю2 твоє3го прихода. а3ще ли u3мед_лиши а3зъ тz1931 tхожю2. и3 не тако и3справитсz брань. 
я3коже и3 пришедшю3 ти ко нұѣ. си слышавъ ст7ополкъ. воz3 распусти. и3 прии3де скоро къ прпdбному. 
много же поu3чивъ кн7зz w3 млCтни. и3 w2 будущемъ судѣ. и3 w3 вечнѣи3 жизни. и3 w3 бесконечнѣи3 
муцѣ. давъ є3му блCвніе и3 прощеніе2. и3 цѣлова въсz сущаа3 съ кн7земъ. простеръ руцѣ горѣ 
предасть дх7ъ1932. кн7зь же вземъ того с чернеци в печеру внесе свои3ма рукама. въ гробъ вложи. 

 

1930 Див. Коментар 200. 
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по погребеніи2 же єг2о ѣха на вои3ну. и3 побѣду велику створи на поганыа2. и3 взz всю3 землю3 
половэцкӅю2. и3 вынесъ въ свою2 землю3. се бо быC бг7одарован_наz вои3на в рускои3 земли. по 
прореченію2 бл7жнагw1. w3толѣ u3бо ст7ополкъ є2гда и3схожаше и3ли на рать и3ли на ловы. прихожаше 
в манастыръ съ 

\Арк. 144 зв.\ 

бл7годареніємъ. поклонzя3сz прес7тѣи2 бц7и. и3 гробу fеw3досьє2ву. и3 в печеру вхожаше. къ ст7ому 
а3нтонію2. и3 бл7жному прохору. и3 всѣмъ прdпбныұ w3ц7емъ покланzясz1933. и3схожаше в путь свои3. 
и тако добрѣ строя3шесz бг7онабдимое кн7же2ніе2 є3го. самь свэдитель бывъ. я3сно и3сповѣдаz2 
чю2деса же и3 з_наменіа2. прохора и и3нѣхъ прпdбны<. с нимиже буди всѣмъ намъ получити жиз_нь 
вэчную2. w3 хCѣ iс7э гѣ7 нашемъ. 

Арсеніївська редакція Патерика1934 

\Арк. 141\ 

W4 Прохорѣ Чернwризцѣ. 
ъ д7ни кнzженіа3 своего києвѣ ст7ополкъ и3зzславичь. много насилье3 сътвори. и3 домы 
силны< и3скорени без вины. и3мѣніа2 многыұ tиұ. сего рdаѶ бг7ъ попѫсти поганыұ силѫ и3мэти 
нань. и3 быша рати многи t половець. к сим же и3 uсобицэ1935. и быc в та времена глаd 
крѣпокъ. и3 скудота веліа2 в рускои3 земли во всеұ1936. в ты же дн7и пріде нэкто t 
смоленьска. къ и3гѫмену iҺа3нu. є3го• постригъ прохора именова. сьѶ же u4бb  

\Арк. 141 зв.\ 

быc чернець. вдасть себе въздерьжа=ю3. я3ко и3 хлѣба себе лишивъ. сбирая3 же лэбеду1937, и3 своима 
ру1кама стирая3. хлѣбъ себѣ творzше. и3 сиұ питашеc. и3 сего готовлzше до года. и3 въ пріидuщеє3 
лѣто. то же готовлzше. я3ко доволнu є3мѫ быти безъ хлѣба1938. в8сь животь свои3 проводити. 
и3 сего рdаѶ прозва= быc лебедникь1939. и3бо николи же хлѣ1ба вкуси. развѣ просфуры. ни Ҷ4воща• 
какого. ни питіа. точію2 лебеду1940 тиѶ водѫ1941. я3коже и3 выше ре?сz. сій не поскорбэ николиже. 

 

1933 Див. Коментар 203. 
1934  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
1935 Див. Коментар 190. 
1936 Див. Коментар 191. 
1937 В оригіналі: правка. Первісно було написано «лободу». 
1938 Див. Коментар 192. 
1939 В оригіналі: правка. Первісно було написано «лободникъ». 
1940 В оригіналі: правка. Первісно було написано «лободӅ». 
1941 Про це див. Коментар 9. 
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но весеӥ работаше бв7и радuясz. не uсҴрашисz рати находzщая3. занеd быc є3мѫ житіе. я3ко 
є3диномѫ t птиць. не стежа ни села ни житница. идеже събэретъ бл7гая2 своа3. сии3 не ре? дш7е 
имаши многа добра на многа лѣта лежаща. и3ного бо1 не и3мѣаше развѣє3 лободы. но и3 се 
пригото 

\Арк. 142\ 

вавъ на придѫщее3 лѣто гл7ше. чл7че в сію нощь дш7ю твою3 истzжюҴ t тебе. а3 я3же 
приготован8ная3. лобеда1942 кому бuдеҴ. сии слово гн7е ре?ное3 и3сполни дѣлоұ. є3же ре? възрите на 
птица нбcныа3. я3ко ни сѣюҴ ни жнuҴ ни в житница събирають. но oц7ь вашь нбcныи3 питає3ть 
я3. тѣмъ ревнuа3 сіи блж7ныи3 прохоръ1943. легко преходz пѫть. идеже лебеда1944 бuдzше и3 на 
своею3 раму я3ко на крилу в манастырь приношаө. на свою3 кормлю готовzше. но не Ҷ4ран=ѣ земли. 
несѣя3ная3 пища бываше єму. гладу же велику приспѣвшӬ. и3 см7рти належащи глада раd на всz. 
бл7женыи3 же по свое дѣло держашеc. сбирая3 лободѫ себе рdаѶ и3 домашни<. да тѣмъ препитає3тсz 
въ гладно3е времz1945. семu же тогда бл7жному паче uмножашеc лобода. и3 боліи3 трѫдъ собѣ 
творzше в ты дн7и съ 

\Арк. 142 зв.\ 

бирая3 таковое3 зеліе3. и свои3ма рукама я3коже преже рѣ< стираше хлѣбы творzше раздаваше 
неи3мущиұ. и3 t глада u3мирающиұ. мнози же бэша u3 того требующе въ гладьное3 времz. o3н же 
всѣұ раздоваше. и3 всѣұ сладоҲ я3влzшеc. я3ко мнэти с медоұ суще. и3 тако хотѣти комu хлѣба. 
я3коже сего1 t рuкu бл7жнаго пріа3ти. кому бо дааше сь блcвніе3мь. свѣтеӥ и3 чтcъ и3 сладокъ 
бываше хлѣбь. нѣкто же t браҴа3 втаинѣ се крадыи. хлэбъ же взимая3 бес того повелѣніа. 
я3сти не можаше. зане• Ҷ4брѣташеc в рукu є3го а3ки персть. и горекь паче мѣры бываше. сьѶ же 
сътвори многажды. стыдzше жеc и3 t срама, не могыи и3сповѣдати кь бл7женому свое2го 
съгрѣшеніа3. гладень бывъ не могыи3 трьпѣти нuжа є3стественыа. видz см7рть 

\Арк. 143\ 

преd Ҷ4чима е3му. и вопіа припаде къ игѫменѫ и3ванu. повѣдая3 своӤ дѣ1ло1946. прощеніа просz 
Ҷ4 своеұ дэлэ створэнеұ. и3гумен же не вѣрова ре?ныұ к немѫ. и3 повелѣ и3ному братu сеѶ сътворити. 
втаи3нѣ хлѣбъ взzти да разумѣеть и3стово а3ще тако є3сть. и принесенu бывьшю хлѣбѫ. 
o3брѣтеc такъ же. я3ко• и3 крадыи3 браҴ сказаӥ. и3 не може ни є3дінъ t браҴа в8кuсити є3го. семѫ же 

 

1942 В оригіналі: правка. Первісно було написано «лобода». 
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1946 В оригіналі слово написано замість іншого, довшого, яке було вискоблене. 
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сѫще в рука< и<. посла къ прохорови. и3спроси хлѣбъ. да t рукu є3го рече възмэте. tходzще 
же uӣо t него1 u3крадите ре? другіи3 хлѣбъ. сима же принесенама бывшема. u3краденыи3 хлѣбъ преd 
ними преминиc. и3 быc а3кы перьсть. и горекъ а3кы пелынь. взzтыи• хлѣбъ t рuку єго1. а3ки медъ 
и3 свѣтель зэло я3вясz. и3 семѫ чюдеси бывшю. прослу таковыи3 мѫжь всюдu. и3 многы1 пре 

\Арк. 143 зв.\ 

корми а3лчныа3. и3 многыұ на ползu бывъ. єгда же ст7опbлкъ съ дв7домь и3горевичемь рать зачаста. 
про василкову слѣпоту. є3же Ҷ4слѣпи ст7ополкъ. послушавъ двд7а и3гореви?. съ влодареұ и3 самэмь 
василкоұ1947. и3 не пuстиша гости. из галича. и3 лодіи3 и3с перемышлz. и3 соли не быc въ всеи3 рускои1 
земли1948. така исправленіа3 того строє3ніа3. и3 к сему грабленіа безакон8наа3. я3коже ре? прр7къ. 
снѣдаю3ще люди моя в хлѣба мѣсто. г7а не призваша1949. и3 бэ видѣти в вэлицэ бедѣ 
тогда. сѫщая3 люди. и3знемогша t ратіи3. и3 t глада без жита и3 без соли1950. тогdа же прохоръ 
кѣлью свою3. и3 в ню събра множьство попела t всѣ< кэліи3. сего1 не свѣдuщю никомӅ•. и3 се 
разdаваше всѣұ . и3 бываше чтcа соль1951. и3 єлико• раздаваше. толико паче множашеc. и3 ничто• 
взимашесьѶ, тuне раздаваше комуждо. є3лико кто требо 

\Арк. 144\ 

ваше. и3 не токмо се доволно быc манастыреви. но и3 мирьскыұ к немѫ приходzще w4билно 
взимаху. на потребu домоұ своиұ. и3 бѣ2 видѣти торгъ u3пражнzєұ манастырь же полнъ 
приходzщи< на взzтіе соли. и3 tтого же възdвижеc зависть t продающи< соль. и3 сътворисz имь 
неполученіе3 хотэніа3 свое3го1. мнэвжеc в ты дн7и. всего мира бг7атьство приw4брѣсти в соли. и3 се 
же быC и3мь тщина веліа3. и3же преже драгоцѣнzще. по двѣ головажни1952 на кuнu. нн7ѣ же и3 
по i7 небрегомѣ. въсташа же u3бо1 продающеи соль. и3 навадиша къ ст7ополкu на прохора. гл7ще. 
я3ко прохоръ чернець tялны єсть бг7атьства, и3 мы w4бнищахоұ. кн7зь же хотz uгодити имъ. 
двое3 же u3бо1 помысливъ. да сѫщuю3 молву u3празниҴ. и3 притzжиҴ бг7атьство симь. и3 бывае3ть 
мы 

\Арк. 144  зв.\  

слью 3 кѫпець. свѣщая съ своими точникы. цѣнѫ многу соли. да tе ұ  u 3  черньца 
продавэць є 3и бuде Ҵ . и 3 крамолнико ұ тѣмь w4бѣщаваєь Ҵ . ва c ра d  ре ?  по граблю 
черньца. крыа 3 в собѣ мысль приw4брѣтеніа 3 .  и 3 си ұ хотz мало имь u3годити. 
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многу и < спону творz. зависть бо не вэдzше на ползу творити. посла же 
кн ӭзь да възмӅ Ҵ соль u чрьн 8ца. привезене же єи 3 бывши. приде кн 7зь хотz ю 3  
видэти с тѣми крамолникы. и 3же навадиша на бл 7жнаго. и 3 видѣша в 8 си я 3ко 
попелъ є 3 сть видѣти w4чима. и 3 много дививше c . что Ѷ ре ? недоӅ 3мѣа 3ху. винѣе 2 же 
хотz u3видэти. что Ѷ буде Ҵ таковое 3 дѣло, повелѣ ю съхранити за три Ѷ дн 7и . 
да разумэють и 3 стовое 2 . и 3  им же велzше. вкусити 3  попелъ o3брѣташе c  въ u3 стѣ< 
и 3хъ. приходzще • по o 3бычаю множьства народа.  

\Арк. 145\ 

хотzще взимати соль u 3 бл 7жнаго. и 3  u 3видѣвше и 5 пограблена суща. 
възвратиша c тщи. проклинающесъ творшаго се Ѷ . бл 7жныи 3 же тѣұ гл 7ше . є 3 гда 
и 3 сыпана буде Ҵ шедше разграбите. кн 7зь  же державъ за три дн 7и повелѣ ю 
и 3 сыпати вонъ. и 3 сыпанu бывшю попелу. и 3 ту а 3б і е преложисz в соль . u 3видѣвше 
же гражане разграбиша соль . и 3 сему дивному чюдеси бывшю. u 3жасе сz створивыи 3  
насилье 3 . и 3 не могыи съкрыти вещи. зане прѣ d всѣ ұ градо ұ створи c . и нача 
испытовати что Ѷ є 3 сть, дѣте ӥ си.  

огда сказаша кн7зю w4ну вещь. ю3же сътвори кормлz лободою множьство людіи.3 и3 въ 
u3стѣ< иұ хлѣбь сладокь бываше. нѣкоторіи же u3крадоша є2динъ хлѣбъ. w4брѣтеc а3ки 
перстьи3 горекъ. се слышавъ кн7зь постыдэсz. 

\Арк. 145 зв.\ 

 o3 створэнеұ. и3 шеd в манастырь къ и3гумену іҶ4ану. покаясz к немu. бѣ бо преже 
враждuа нань. зане же w4бличаша є2го несытовьства. рdаѶ бг7атьства и3 насильа2. є3го• е3мъ ст7ополкъ 
в туровъ заточи. а3ще бы володимеръ монома< на сего1 не въсталъ. Е3гоже въсьтатіа uбоя3сz 
ст7ополкъ. скоро възврати съ чCтью и3гумена в печерьскыи манастырь1953. сего дэлz чюдеси велику 
лю2бовь нача и3мѣти къ ст7ѣи бц7и. и къ ст7ыма tцм7а а3нтонію2 и феwdсію. черньца же прохора 
велми чтzше и бл7жаше. вѣдыи3 є3го1 раба бж7іа. въ и3стину дасть же слово къ бв7и. ктому не 
сътворити насильа2 никомуже. и3 се слово u3тверди кн7зь. а3ще u3бо1 по бж7іи воли а3зъ u3мру преже 
тебе. ты своима руками вложи мz въ гробъ. да сиұ безлобіе твое на мнэ я3витсz. а3ще ли ты 
преставишисz 

 

1953 Див. Коментар 200. 

т 



 

 

475 
 

\Арк. 146\  

преже мене . вземь на рамu в пече рu вне су тz. да тѣмь прощеніе г 7ь дасть ми . 
o4 многостворэне ұ к тэбэ грэсѣ. блж 7ныи 3  же прохоръ многа поживъ лѣта. 
бг 7ѫu3годно чтcмь житіе 2мъ непорочно ұ .  посе ұ  ра €болѣсz. кн 7зю же тогда и 3дѫщю 
на воину. посла к нему бл Ӣженыи гл 7z. я 3ко приближисz ча c и 3 схода моє 3 го t 
тѣла. да а 3ще хощеши приди прощеніе 3 възмэвѣ. и скончає 3ши w4бѣщаніе 3 . да 
пріи 3меши tданіе t г 7а . и 3 свои 3ма рук Ӣма вложи мz въ гробъ. се бо o4жидаю 3  
твоє 3 го прихода. а 3ще ли u 3медлиши и 3 а 3зъ tхожю2 . и 3 не тако и 3 справитьти c 
брань . я 3коже пришедшю ти ко мнэ. си слышавъ ст 7ополкъ. воя 3 ра спусти . и 3  
пріиде скоро къ прп dбному. много же поu 3чивъ кн 7зz w4 мл Cтыни. и 3 o 4 будuще ұ  
сѫдѣ. и 3  w 4 вэчнои 3 жизни .  

\Арк. 146  зв.\  

и 3 w 4 бе сконечнои 3 муцѣ. давъ є 3мѫ бл C веніе и 3 прощеніе 3 . и 3 цѣлова въсz сѫщая3 
со кнzзе ұ . про стеръ руцѣ горѣ преда сть дх 7 ь . кн 7зь же взе ұ того с черньци. в 
пе ? ру носе . свои 3ма рuкама и 3 въ гробъ вложи. по погребеніи 3 же , є 3го є 3хавъ на 
вои 3ну побѣду велику сътвори на поганыа . взz всю землю половецкӅю 2 . и 3 внесе  
въ свою 3 землю. се бо 1 бы C бг 7омь дарованая 3 вои 3на на ру скои 3 земли по прор ? енію 
бл 7женаго. tтолѣ u3бо 1 ст 7ополкъ. є 3гда и 3 схожаше. и 3ли на рать и 3ли на ловы. 
прихожаше в манастыръ съ бл 7го 1да реніє ұ . поклоная 3 сz пре с 7тѣи 3 б ц 7и . и 3  гробu 
fеwd с і еву. и 3  в пэщеру вхожаше къ ст 7мѫ антонію 3 . и 3 къ бл 7женомѫ прохору . и 3  
всѣ ұ пр dпбнымь w4ц 7мь 1954 покланzясz и 3 схожаше в путь свои. и 3 тако доб рѣ 
строяше c . бг 7онабдимое є 3го кнzженіе . Самь свидэтель бывъ. и 3 я 3 сно и 3  

\Арк. 147\  

сповѣдая 2 чюдеса же и 3  знаменіа . прохора и 3 и 3 нѣ < прп dбны < .  с нимиже буди всѣмь 
на ұ получити жизнь вэчнuю:  
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Касіянівська перша редакція Патерика1955 

\Арк. 274\ 

W3 Про3хwрэ чернори1з8ци, и• мл7твою въ бы1ліи гл7емемъ лебеда2 
творzа1ше хлѣ1бы. и3 в8 пепелӅ2 со1ль. СлҶ+. кf7. 

\Арк. 274 зв.\ 

ко• и3зво1лисz чл7кҶлю1бцу б7у Һ своей тва1ри. на всz2 времена2 и3 лѣ1та. прҶмышляz1а ро1ду 
чл7ческомu и3 пҶле1знаа дӢаруz. Һжида1а на1шего пwкаӢніа2 наво4дитъ на1 ны. ҺвогдӢ глаd. 
Һвогда• ли ра1ти, за неu3строеніе, сu1щаго властелина. Си1м8 бw привw1дить влdка на1шь, 
члcчкое2 нерадэнiӤ на дҶбродѣ1телъ. на па1мzҴ дѣ1лъ неподо4бны<. и3бо дѣлӢю3ще зла1а, и3 
неподо4бнаа дѣла. преда1ни бu1дуть злымъ и3 немлcтивымъ властелинамъ. гр<ѣ ра1ди на1шихъ 

но ни тии2 u3бѣжать сuда. сdu1 бw бе€ млcти не сътворившемu млcти1956. Бcы1 u4бw въ  

\Арк. 275\ 

дн7и кнzженіа2 свzтопо1лчӭ в ки1евѣ. мно4го наси1ліе людемъ сътвори2 свzтопҶ1лкъ. до1мы бо си1лны< 
до Һснова1ніа без ви1н8ны< и3скорени1въ. и3 и3мѣніа2 мно3гымъ tє1мъ. и3 сего2 ра1ди пҶпuсти2 
пwга1н8нымъ си1лu и3мѣ1ти над ни1мъ. и3 бы1шz бра1ни мно3гы t полwве1ць. к си1м•ъ u3со1бица быc 
в та2 времена21957. І глdа1 крѣ1пҶкъ. и3 скuдwста2 ве1ліа при все1мъ в рu1скои3 земли21958. Бы1сть• въ 
дн7и ты2. пріи3де нѣ1кыи21959 t смоле1ньска къ и3гu1менu іҶа1ннu. хотz2 бы1ти мни<. е3гw• и3 
пwстри1гъ. про3хора того2 и3менова2. се1и• u3бw бы1въ чернори1зець. вда1 

\Арк. 275 зв.\ 

стъ себе2 в пwслuша1ніе2. и3 хлѣ1ба себе2 лиши1въ. събира1е3тъ u4бҶ лебедu2. и3 свои1ма рuка1ма стира1а. 
хлѣбъ себѣ6 сътворz1ше. и3 си1мъ питаа1шеc.1960 и3 се2 приготовӥzше я1ко дово4лнu бы1ти е3мu2 бе€ 
хлѣба ве1сь живt сво6и3. и3 видѣ гь7 тръпѣ1ніе егw3. и3 вели1коє въздръжаніе2. преложи2 ему го1ресть 
Һнu2 на сла1дость. и3 пw печz1ли бcы1 емu2 ра1дость пw ре?н8номu. ве1черь въдворитсz пла1чь. и3 
за1uтра радость. И3 сего ра1ди прwзва1нъ бcы1 лебедниҲ. и3бw никwли• хлѣ1ба въкuси2. ра1звѣ прw 

 

1955 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., нач. 
ХVІ в., в четверть, 367 л. 
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1959 На берегах дописано: «чл7къ». 
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\Арк. 276\ 

сфиры2 и3 Һвоща2. никакwва же питіа2. но6 то1чію2 лебедu2 и3 во1дu. и3 я1ко• и3 вы1ше ре?сz1961. сіи3 не 
пwскорбѣ2 николи1же. и3 не u1страшиc никwли• нахwдz1щіа2 ра1ти. зане бы1ть житіе е3го6 я1ко е3ди1ногw6 
t пти1ць. не стzжа2 се1лъ ни жи1тница. и3д•ѣ1 събере1ть бл7гаа1 своz2. сіи5 не ре? я4ко же бwга1тыи2. 
дш7е, и1маши мно6га бл7гаа лежа1ща на мно3га лѣ1та. я1жь піи и3 весели1сяz. и3ного бw не и4мяши. 
развѣ то1чію лободu2. но6 се2 приготовлzа1ше то1кмо на преи3дu1щее2 лѣ1то. гл7аше же к8 себѣ. чл7че 
в сію но1щь дш7у твою2 и1стzжuть t тебе2 а1гг7ли. а3 я1же приu3гото3ваннаа2 ле 

\Арк. 276 зв.\ 

беда комu2 бu1дет. сіи3 дѣ1ломъ и3спо1лни сло3во гн7е рече1н8ноӤ є• рече2. възри1те на птица небcныа2. я4ко 
ни сѣ1ю3тъ ни жнӅҴ ни в8 жи1тницу събира1ютъ. но6 Һц7ь ва1шь нбcныи2 пита1е3тъ и1хъ. Си1мъ ревнu1z 
и5 сіи5 прпdбныи2 про1хоръ1962. лег8ко прохwдz2 пu1ть. и3дѣ1же бо быва1ше лӣеӤда2. то2 tтu1ду на своє3ю 
ра1мu, я4ко на крылu2, въ манасты1рь приноша1ше. на свою2 ко1р8млю готовz1ше. на неwра1н8нѣи3 
земли2. ненасѣ1zн8наа2 пи1ща бывөаӤ є3мu2. гла1дu• вели1кu приспѣ1вшu и3 см7рти наdлежа1щи гла1да рdаѶ. 
бывающаго на всz2 люди. бл7же1нныя и3же дѣ1ло своє2 съдръжа1ше. 

\Арк. 277\ 

събира1z лебедu2. и3 се2 видѣ1въ нѣ1кіи5 чл7къ. събира1ю3ща лебедu2. начz1тъ и събира1ти лебедu2. Себе 
же ра1ди и3 дома1шнихъ свои<1963. да тѣ1м8же препита1ю3тсz въ гла1дное вре1мz. семu же тогда2 
бл7же1н8номu. па1че u3множа1шесz лебеда2 на пи1щu. и3 боліи трdu1 себѣ творz1ше в тыѶ дн7и. събираӢ 
таково1е зеліе. я1ко же и3 пре1же рѣ<. и3 свои1ма рuка1ма стираz2. творz1ше хлѣ1бы. и3 разда1ваше 
неи3мu1щимъ. и3 t глада и3знемогаю3щимъ. мно6ѕи же бz1хu тогда2. к немu2 приходно6е вре1мz. 
o3нъ• всѣмъ ра€дава1ше. и3 всѣ1мъ 

\Арк. 277 зв.\ 

слаdко z3вльшеѶсz. я3ко мнэти то2, с ме1домъ сu1ще. и3 не та1ко хотѣ1ти комu2 хлѣ1ба. яҲ же t 
рuкu2 сего2 блаже1н8наго3 сътворе1ннаго t дивіа3го ѕеліа2 пріа1ти. комu бо даа1ше съ блcгве1ніемъ тъѶ 
свѣтелъ и3 чтcъ z1влешесz. и3 сла1дwҲ быва1ше хлѣ1бъ. нѣ1кто же t бра1тi2а в та1инѣ u3кра1дъ 
хлѣ1бъ. бес того2 повелѣ1ніа я1сть и3 не можа1ше я1сти. зане Һбрѣта1шесz в рuку е3го6 акы пелы1нь. 
и3 горекъ па? мѣ1ры z3вле1шесz. и3 се2 сътвори1сz многажdы. стыдz1дже сzұ срама. не могы2и 
спwвѣ1дати блже1нномu свое3го6 съгрѣше1ніа2. гла1денъ же  
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\Арк. 278\ 

бы1въ. и3 не могыѶ тръпѣ1ти нu1ж єcстве1ныz2. видzи5 см7рть преd Һчи1ма свои4ма. и3 прихо1дитъ къ 
іҺа4н8нu и3гu1менu. гл7z вѣ1дӢ събы1вшее3сz. прҶще1ніа просz2 Һ свое4мъ съгрѣше1ніи5. и3гu1менъ• не 
вѣ1рҶва рече1н8ныұ. повелѣ2 и3но1мu бра1тu се2 сътвори1ти. в та1и3нѣ хлѣ1бъ взzти2. да разuмѣ1ю3тъ 
и4стин8но, а4ще та1ко єҵ, и3 принесенu2 быва1ти хлѣ1бу. и3 Һбрѣтесz та1ко• я1ко же и3 крадыи5 бра1тъ 
повѣ1да. и3 не можаа1ше никто• вкuси1ти ег6о t го1рести. семu• сuшу в рuка< его6. да t ркu2, є3го6 
рече въ1змете. tходz1ще•  

\Арк. 278 зв.\ 

t него2. и3 дрuгыи5 хлѣбъ u3кра1дите. си1ма же принесе1ныма бы1вшама. u3кра1денныи• хлѣбъ преd 
ни1ми премэни1сz. и3 бы1сть я4ко пе1р8сть. и3 го1рекъ а4кы пе1рвыи взz1тъ• и1же хлѣ1бъ t рuку его6: 
а3кы2 меd. и3 свѣ1телъ яви1сz. сеѶмu• чюдеси бывшu прослы2 таковыи5 мu1жь всюдu. много прекор8ми 
а3лч8ныа и3 мно6гымъ на по1лзu бывъ. є3гда• ст7опо1лкъ съ дв7домъ и1гwревтчемъ ратъ зача1ста. 
прҶ васи1лковu слѣпотu2. е3го же Һслѣпи ст7опwлкъ1964 дв7да и1гwревичz. с володарwмъ. и3 съ 
самѣмъ вӢси1лкw1мъ1965. и3 не пuсти1шz 

\Арк. 279\ 

гостеѶ. и3з галичz. ни лоде1и3 t перемышлz. и3 не быҵ со1ли въ все1и рu1скои зе1мли1966. си1цева2 
неu3правле1ніа2 бы1ша. к семu же и3 гра1бленіа2 безако6ннаа2. я1коже прbрокъ ре?. снѣда1ю3ще лю1ди моz 
въ хлѣ1ба мѣ1сто. га7 не призвӢшz1967. и3 бѣѶ видѣти тогда2 сu1щаа лю1ди в8 вели1цѣи3 печz1ли. 
и3знемо1гшихъ t гла1да и3 t ра1ти. и3 не и3мzхu бо ни пшени1ца, ни1же со1ль. чұи1 бы скu1дость 
препроводи1ти1968. бл7же1нныи же тогда2 про6хоръ и3мѣ1z ке1лію свою2. и3 събираа мно3жьство по1пелu 
t всѣ1хъ ке1лей. не вѣдӅ1щu сего2 никомu•. и3 се2 раздӢ 

\Арк. 279 зв.\ 

ва1ше приходz1щимъ. и3 всұѣ быва1ше чи1ста со1ль1969. мл7твами е3го6. И е3ли1ко раздава1ше толи1ко 
па1че множа1шеc. И ничто6 же взима1z. но6 тuне всѣ1мъ подава1ше. є3ли1ко хто6 хотz1ше. И3 не 
то1кмо манастырю2 дово4лно бы1сть но6 и3 мир8ска1а чz1да к немu2 приходz1ще Һби1лно. взимахu 
на потре1бu домо6мъ свои1мъ. и3 бѣѶ видѣти торжище u3пра•нz1е3мо. манастырь же п1олнъ 

 

1964 Дописано на берегах: «пwслуша+». 
1965 Див. Коментар 195. 
1966 Див. Коментар 196. 
1967 Пс 13:4. 
1968 Див. Коментар 197. 
1969 Див. Коментар 198. 
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приходz1щихъ на пріа1тіе со1ли. И t того2 възdви1жеc за1висть, t продающи< со1ль. И3 сътвори1сz 
имъ неполuче1ніе жела1ніа2. мнѣ3вше себѣ в тыѶ дн7и. бwга1 

\Арк. 280\ 

тьство мно6го приwбрѣсти в соли2. бы1сть же и1мъ Һ тұо печzӥ ве1ліа2. ю1же бҶ пре• драго 
прwдава1хu, пw1 двѣ голова1жнэ1970 на кuнu2. нн7ѣ же по i7. и3 никто6 же възима1ше. и3 въста1шz 
вси2 прwда1ю3щіи5 со6ль. и3 пріи3до4шz къ ст7опwлкu. и3 нава1дишz на мни1ха гл7ющи. я1ко про6хоръ 
чер8нори1зець и4же єc в пече1р8скомъ мӢнастыри2. tz1тъ t на1съ бога1тьство мно6гw. мы• Һбнища1хомъ. 
кнz1ѕъ же. хотz2 иұ u3годи1ти. двоє1 же помы1сли в себѣѶ. да сu1щuю молвu2 в ни< u3празdни1ть. 
Себѣ1 же бога1тьство приwбрz1щеть. Сію мы1сль и3мѣz1 въ u3мѣ2 свое4мъ. 

\Арк. 280 зв.\ 

съвѣща1въ съ свои4ми съвѣтникы цѣ1нu мно3гu со1ли. да tе1мъ u3 мни1ха прwдавцӢмъ u3годіе 
бu1деть. тwгда крамолнико1мь тѣ1мъ. Һбѣщава1е3тсz гл7z, ва1съ рdаѶ погра1блю черньца1. с8кры1z в 
себѣ6 мы1сли приw3брѣтеніа2 бwга1тьства. си1мъ• хотz2 ма1ло u3годи1ти и1мъ. па1че мно6гu и1мъ спо6нu 
творя. за1ви1сть бо не вѣ1сть преdпҶчита1ти. є• поле1зное сътвори1ти. пwсыла1ет8 кн7ѕь. да въ4змu1ть 
со3ль у мни1ха. всю2. привезене• соль бы1вши. и3 пріи3де кн7ѕь хотz ви1дѣті ю5. и3 с тѣ1ми крамолники. 
и4же нава1диша на блӢ 

\Арк. 281\ 

же1ннаго. и3 видѣша вси2 яҲ пе1пелъ єc ви1дѣ1ти Һчи1ма. мно6го• диви1вшеc. что6 ре? се бu1деть. и3 
недоu3мѣя1хuсz. и3звѣ1стно• хотz1 uви1дѣти. что6 бu1деҴ таково1є дѣ1ло. Һба1че же пwвелѣ2 
съхрани1ти до. г7. ю дн7и. да разuмѣ1ю3тъ и4стин8но. нѣ1коемu же повелѣ2 искuси1ти. и3 Һбрѣтесz 
пе1пелъ въ u3стѣ1хъ его6. прихwдz1ще• по Һбы1чzю мно6жествw наро1да. хотz1ще взима1ти со6ль u3 
бл7же1н8наго. и3 u3видэвше пwграбле1ніе2 стӢрче. възвраща1ющеc тща1ма рука1ма. прwклина1ю3ще 
сътво6ршаго сіе2. Бл7же1н8ныи• тѣ1мъ ре?. є1гда2 и3съсы1пана 

\Арк. 281 зв.\ 

бӅ1деть. и3 тогда2 шеdше раз8грӢбите ю2. кн7ѕь же дръжа1въ ю2. до. г7. хъ дн7іи. повелѣ2 нощію ис8сы1паті 
ю2. и3с8сы1панu же бы1вшу пе1пелu. и3 тӅ2 а4біе преложиc со6ль. и3 се2 u3видавше гра1жа1не пришdе1дше 
разграбиша со6ль. и3 семu2 ди1вномu чюдеси2 бы1в8шu. u3жасе1сz сътвори1выи2 наси1ліе. не могыи• 
съкры1ти ве1щи. Зане прѣже всѣ1мъ гра1домъ сътвори1сz и3 начz и3спытовати что6 е1сть дѣ1ло сіе. 

 

1970 Див. Коментар 199. 
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тогда2 сказа1шz кн7ѕю и4нu ве1щь. є• съ1твори3 бл7же1н8ныи2 и3 кормz2 лебедо1ю мно3жьство наро1да. и3 
въ уст<ѣ и3хъ хлѣ1бъ сла1дwкъ быва1ше. нѣ1которіи1 же взz1 

\Арк. 282\ 

шz е3ди1нъ хлѣ1бъ. бе€ блcгве1ніа его6. и3 Һбрѣтесz1971 пе1р8сть. и3 го1рекъ а3кы пелы1нь въ u3ст<ѣ1 и4хъ. 
Си2 слы1шавъ кн7ѕь. u3стыдѣвсz Һ сътворе1н8немъ. И3 вшdе в8 манасты1рь къ и3гu1менu іҺа1ннu. 
пока1z3сz к немu2. бѣѶ бw пре1жdе вражdдu2 и3мѣz1 нань. зане Һбличzа1ше е3го6. несы1тьства рdаѶ 
бога1тъства. и3 наси1ліа ра1ди. е3гw• є1мъ ст7w1по1лкъ, в тu1ровъ заточи2. а4ще бы влади1меръ манұаӢхъ, 
на сего2 не въста1лъ. е3го же u3боz4сz ст7wпо1лкъ, въста1ніа на сz2. ско6ро въ€врӢти2 съ чcтію, и3гu1мена 
в8 пече1р8скыи2 манасты1рь1972. сегҶ• ра1ди чюдеси2. Вели1ку любо6вь 

\Арк. 282 зв.\ 

начz2 и3мѣ1ти къ ст7ѣи5 бц7и. и3 къ ст7ы1мъ Һце1мъ а3нто6нію и3 феҺдо6сію2. чер8нори1зца• прw3хора. 
tто6ле велми2 чтz1ше, и3 блажа1ше. вѣдыи5 его6 въ и1стин8нu раба2 бж7іа2 сu1ща. да1сть• сло1во бг7ви к8 
томu2 не сътвори1ти наси1ліа2 никомu•. є3ще• и3 се2 сло6во, u3тверди2 к немu кн7ѕь гл7z. а4ще u4бw 
а1зъ пw и1зволе1нію бж7ію2. пре1же тебе2 Һтои3дu2 свѣ1та сегw. И4 ты2 свои4ма рука1ма въ1 гробъ 
пҶложи1 мz. да си1мъ z3ви1тьсz на мнѣ6 безло6біе твоє2. а1ще ли ты пре1же мене2 преста1вишиc и3 
по1и3деши к8 неu3мы1тномu сuдіи5. то2 а1зъ на ра1мu2 свое3ю в пече1рu внесu1 тz. да тоg  

\Арк. 283\ 

ра1ди гь7 прwще1ніе пwда1стъ ми. Һ мно6госътворе1н8нѣмъ к тебѣ2 грѣсѣ2. и3 сіе ре1къ tи1де t неg. 
Бл7же1н8ныи• прҶ1хоръ. мно6га лѣ1та пwжи1въ. В до1брѣ и3спwвѣ1даніи5. бг7оu3го1дныұ чтcыұ и3 
непоро6чныұ житіе1мъ. посемъ• и3 разболѣсz ст7ы1и. кн7ѕю же тогда2 на во1и3нѣ6 сu1щу. тогда2 ст7ы1и 
нарѣ1чіе пwсыла1е3тъ к немu2 гл7z. я4ко прибли1жисz чаc и4схw1да моєg t тѣла. да а4ще хw1щеши. 
пріи1ди2 да прwще1ніе възмѣвѣ. и3 сконча1е3ши Һбѣща1ніе своє2. да пріи4меши tда1ніе t бг7а. и3 
свои1ма рuка1ма пwложи1ши мz въ1 грҶбъ. Се бw Һжида1ю твоего6 при 

\Арк. 283 зв.\ 

хо1да. да а4ще u3медли1ши и3 а€ tхожu2. и3 не та1ко и3спра1виҴ ти сz бра1нь. я4ко пришеdшу ти ко 
мнѣ6. и3 сіа2 слы1шавъ ст7wпw1лкъ. в тw4и чzc воz1 распuсти1въ. и3 пріи1де ско6ро къ блаже1нномu. 
прпdбbныи3 же мно3го пҶu3чивъ кн7ѕz. Һ млcтыни• и3 Һ бu1дущемъ сuдѣ6. и3 Һ вѣ1чнѣи жи1зни. 
и3 Һ бесконе1чнѣи3 мu1цѣ. да1въ е3мu блӢгослове1ніе2, и3 прwще1ніе. и3 цѣлова1въ всz2 сu1щаа съ кн7ѕемъ 

 

1971 Дописано на берегах: «а3кы2». 
1972 Див. Коментар 200. 
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и3 въздѣ1въ рu2цѣ го1рѣ преда1стъ дх7ъ. кн7ѕь же взе1мъ ст7го ста1рца. и3 несе и5 в пече1рu. и3 свои1ма 
рuка1ма въ1 гробэ и5 положи2. И3 пw гӦрbебе1ніи5 ст7гw пw1иде на вои3нu2, и3 мно6гu 

\Арк. 284\ 

пwбѣдu2 сътвори2. на бе€бо1жныz а3га1рzны. и3 взz2 всю2 зе1млю и<. и3 приведе2 въ свою зе1млю. Се2 бw 
быc бгwмъ дарwва1ннаа2 пwбѣда2 в рu1скои3 земли2. пw прwре?нію2 прdбbнаго. и3 tто1ле u4бҶ 
ст7ҶпҶ1лкъ. е3гда2 и3схожа1ше. и3ли2 на ра1ть. и3ли2 на1 лwвы. и3 прихwжа1ше в мӢнасты1рь съ 
бл7годаре1ніе3мъ, покӥzсz ст7ѣи3 бц7и. и3 грw1бu феҺдо6сіе3вu. и3 вхожа1ше в8 пече1рu къ ст7о1мu 
а4нто6нію2. и3 бл7же1нномu про1хору. и3 всұѣ прпdбbныұ Һц7мъ пҶкланz1яа3сz1973. и3 и3схожаа1ше в пuҴ 
сво6и. И3 та1ко до1брѣ строя4шеc. бг7омъ набди1моє кн7же1ніе его6. саұъ съвѣдътель бы1въ. я1сно и3спо 

\Арк. 284 зв.\ 

вѣ1даz2. чюдеса• и3 зна1меніа. z• бы1шz пресла1внаz2. про1хwра же и3 и4нѣ1хъ прпdбbны<. с ни1ми• бu1ди 
всѣ1мъ на1мъ пҶлuчи1ти млcть. o4 х7ѣ іс7ѣ, Һ гѣ7 нӢшемъ. є3мu1 же сла1ва съ Һцемъ и3 съ 
ст7ы1мъ дх7омъ. ны1нѣ и3 прcно и3 в8 вѣ1кы вѣ1комъ а4ми1нь. 

 

Патерик Йосифа Тризни1974 
\Арк. 229\ 

W4 прохорэ чернори€цэ, и3же молитвою4 в быліи3 гл7емэй лебеда21975 
творzше хлэбы и в пепелӅ соль 

коже и€во1лися чл7вколю1бцу бг7у, Һ свое1й тва1ри на вся2 времяна и3 лѣта, промышля1z рdоӧ 
чл7вскому, и3 поле€наz да1руя Һжида1z нашего покая1ниz, наво1диҴ на ны, o1вогда глаd, 
o4вогда ли ра1ти, ѕа неустрое1ние сӅ1щаго властелина, си1мь бо приво1диҴ влdка нш7ь чл7ческое 
нерадэни3е на добродѣ1тель, на па1мяҴ дѣлъ неподоӣны<, и3бо дѣлающая ѕлаz, и3 неподоӣная 
дѣла2, предани бµдӅҴ ѕлы1мъ и3 немилостивы1мъ властелинамъ, грѣ< ради  

\Арк. 229 зв.\ 

на1шихъ. ни ни тi1и Ӆ3бѣжаҴ суда, сӅd бо бе€ милости, не сотво>шему млcти1976. быcть убо во1 дни 
княжениz ст7опоӥча в ки1евѣ. много насилия лю1демъ сотвори святопоӥкъ, да бывъ1977 си1лны<, 

 

1973 Див. Коментар 203. 
1974  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
1975 В оригіналі було «лобода», слово переправлено чорним чорнилом. 

1976 Див. Коментар 189. 
1977 Так в оригіналі. Вірогідно, переписувач не зумів прочитати свій протограф. 
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до ocнова1ния бе€ вины и3скоре1нивъ, и3 и3мѣни3z, многимъ tемъ, сего ради попусти гcдь пога1нымъ. 
си1лу имѣ1ти наd ни1мь. и3 бы1ша брани мно1ги t полове1ць. к симь же и3 Ӆ3собица быcть в та 
времена1978. глаd крѣпокъ. и5 скµ1доcть ве1лиz при всем в рӅCско8 ѕемли1979. быcть же во нdи ты8, 
прииде нѣкии чл7къ. t смоле=ска. къ и3гӅ1мену и3o3анну хотя бы1ти мни<. его1же и3 постри1гъ, 
про1хора того. именова. сей же убо бы+ че>нори1ѕецъ, в8даcть себе2 в поcлуша1ние. и во€де>жа1ние бе€мѣ1рное. 
яко и хлѣ1ба себе лиши1въ. собира1еҴ Ӆ3бо лебеду1980, и3 свои1ма рукама стира1я. хлѣӣ себѣ творя1ше. 
и3 симь пита1шеся1981, и3 се2 приготовля1ше до1 году, и3 во приидӅ1щее лѣ1то то же приготовляше. 
яко дово1лну ему быти. бе€ хлѣба веc живоҴ сво1й1982. и ви1дѣ гдcь те>пѣ1ние єго. й вели1кое 
во€де>жа1ние, преложи ему гореcть ону на сладоcть, и3 по п?еӢли быcть ему ра1доcть, по реченному. ве1че> 
водвориҴсz пла1чь, й ѕаӅ3тра ра1доcть1983 и3 сего ради про€ванъ быcть лебеdникъ1984, и3бо николи же 
хлѣба в8куси, ра€вѣ проcфиры, ни овоща никакова же, ни питиz 

\Арк. 230\ 

но то1чию лебедӅ21985. и3 во1ду. яко• и3 вы1ше рече1ся. се1й не поскорбѣ николи же, но всегда работаше 
гдcви, ра1дуzся. й не Ӆ3страши1ся николи же находя1щия рати, ѕане быcть житиӤ его2 я4ко 
єдиному. t птиць. не стяжа1 бо се1лъ. ни жи1тниць, и3дѣ1же собереҴ бл7гая своя. си1й не рече яко• 
бога1ты8 дш7е и3маши мно1гая бл7гая. лежаща на мно1гая лѣта. є3жь пій1986 веселися1987, йного бо 
не имя1ше, ра€вѣ то1чию лебедӅ21988, но и3 се2 приготовля1ше то1кмо на преидӅ1щее лѣто. гл7аше же 
къ себѣ чл7че, в8 сию но1щь душу твою йстя1жµть t тебе2 а4нг7ли, а3 я4же пригото1ванная лебеда1989 
комӅ2 бµ1деҴ, и3 сіи дѣломъ йспо1лнивъ сло1во гдcне рече1нное: є4же рече во€ри1те на пти1цы. нбcныя. 
я4ко ни сѣюҴ, ни н•Ӆ1тъ. ни в8 жи1тницу собира1ють. но o3ц7ь ва1шь небе1сный пита1еть и<, си1мъ 
ревнуя сей прdпбный прохо>1990 ле1гко преходя пӅ1ть йдѣже1 быва1ше лебеда21991, то tтудӅ2 на свою 

 

1978 Див. Коментар 190. 
1979 Див. Коментар 191. 
1980 В оригіналі: «лободу», переправлено чорним чорнилом. 

1981 Про це див. Коментар 9. 
1982 Див. Коментар 192. 
1983 Пс 29:6. 
1984 В оригіналі «лобедникъ», переправлено чорним чорнилом. 

1985 В оригіналі «лободу». 

1986 Написано над закресленим. 
1987 В оригіналі «весэлися». Правка є дуже цікавою. Очевидно, як і правки в слові «лобода» пов’язані з перебуванням 

рукопису в Московії. Але тут є ще один нюанс. Особа, яка зробила ці правки, вимовляла слово, як московіт, але 

сприймала літеру «э» як «і» чи «и», як українець. 

1988 В оригіналі «лободӅ2». 
1989 В оригіналі «лобода». 
1990 Див. Коментар 193. 
1991 В оригіналі «лобода». 
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ра1му. яко1 на крылу въ мнcтрь приноша1ше, на свою ко1рмлю готовляше. на нео3ра1ннѣй ѕемли, 
ненасѣянная пи1ща быва1ше ему. Гладу же вели1ку приcпѣвшу и3 сме1рти належа1щи. гла1да ради 
быва1ющаго на вся лю1ди. бл7женный же дѣ1ло свое3 соде>жа1ше соби1раz лебедӅ21992, сего ра1ди ви1дѣ+ 
нѣкиі чл7къ собира1юща лебедӅ21993, начаҴ и3 то1й собира1ти лебедӅ21994, себе1 же ради й дома1шни< свои< 
да тѣұ 

\Арк. 230 зв.\ 

препита1ються во глаdное вре1мя1995. Сему1 же тогда бл7же1нному па1че Ӆ3множа1щеся лебеда21996. на 
пи1щу и бо1лий трµd себѣ творя1ше в ты дни3. собира1z таково1е ѕе1лие, яко1 же й преже рѣ< и3 
свои1ма рука1ма сти1рая творя1ше хлѣбы. и3 ра€дава1ше неимущимъ, и3 t глада и€немогающимъ. 
мноѕи же бz1ху тогда2 к нему приходя1ще. в гладное врѣмz oн же всѣмь раздаваше и всѣұ1997 
слаdко являшеся. я3ко с медомъ сӅ1ще. и3 не та1ко хотѣти1 кому хлѣба. яко же t руку сgеw 
бл7же=ного сотворе=ноgw о4тъ дивиzго ѕелиz приzти. комӅ1 бо даz1ше со бл7гвениеұ, то2 свѣтеӥ и3 
чcтъ z3вляшеся, и4 сла1доҲ быва1ше хлѣ1бъ. а4ще ли кто2 взима1ше o4тай, Һбрѣта1шесz хлѣӣ а4ки 
пелынь. нѣ1кто бо t бра1тиі в8 таи4не, Ӆ3краd хлѣӣ бе€ того2 повелѣния яcть, и3 не можа1ше я4сти, 
занє2 o3брѣта1шеc в рӅ1ку е3го2 а4ки пелы=, и4 гw1рекъ паче мѣ1ры я3вля1шесz. и3 се2 соҴворися мно1гажды 
стыдz1ше же ся t сра1ма, не моги1і повѣ1дати бл7же1нному своего2 сҶгрѣше1ния. гла1денъ же 
бы1въ, и3 не моги1й терпѣ1ти нӅ1жды еcтественьныя. ви1дя сме1рть преd o3чи1ма свои1ма. и3 прихо1дит 
ко іҶа1нну и3гµмену гл7я повѣдая събы1вшееся проще1ния прося2 Һ сbвеұ согрѣшений. и3гµ1мень же 
не вѣ1рова+ъ рече=нымъ. повелѣ ино1му бра1ту се2 сотворити. в та1йнѣ хлѣӣ вѕҴяѶ да раѕу 

\Арк. 231\ 

мѣю1тъ и3стинно а4ще та1ко єCть, и3 принесе1ну бы1вшу хлѣбµ, и3 w3брѣтеся та1ко•де. яко• и3 крады1и 
повѣда браҴ. и3 не можаше никто1 же вкµси1ти є3го t гореCти, семӅ1 же сӅ1шу, и3 єще в_ рука< его, 
поCла и3гуменъ и€просити хлѣӣ, да t руку є3го рече во€мѣте, и tходя1ще же t него и3 другии2 
хлѣӣ Ӆ3крадите, си1ма же принесе1ныма бывшима. Ӆ3кра1денный же хлѣӣ преd ни1ми пременися и3 бысть 
я3ко персть го1рекъ а4кы первый. а вѕятый же хлѣӣ t руки его. а3ки меd и3 свѣтелъ яви1ся. и 
сему чюдеси бы1вшу. прослу таковы1й мӅ• всю1ду. многи1 преко>мивъ аӥчныя. и6 многимъ на поӥѕу 
бы+. 

 

1992 В оригіналі «лободӅ2». 
1993 В оригіналі «лободӅ2». 
1994 В оригіналі «лободӅ2». 
1995 Див. Коментар 194. 
1996 В оригіналі «лобода». 
1997 Написано над рядком: «в гладное врѣмz oн же всѣмь раздаваше и всѣұ». 



 

 

484 
 

гда святопоӥкъ со давы1домъ и3горевичемъ раҴ ѕачаCста, и3 про васиӥко1ву слѣпоту1998 и3же 
о3слѣпи ст7опоӥкъ. поcлуша+ давы1да и3горевича. с володареұ и3 самѣмъ васиӥкомъ1999, и3 не пустиша 
гости и€ галича. ни лоди8 t перемышля, и3 не быcтъ со3ли во все1й рӅcкой ѕемли2000. сицевая 
неуправле1ниа бы1ша, к8 семӅ1 же й грабле1ние бе€ѕако1н=оя. яко• и3 проро1къ рече, снѣдающа лю1ди 

своя в8 хлѣба мѣсто. гcда не при€ва1ша2001. и3 бѣ видѣти тогда сӅ1щия люди в8 вели1цѣй печа1ли 
и3 и€немо1гши< t гла1да. и3 t ра1ти и3 не и3мяху бо ни пшени1цэ ни со1ли. чиұ бы скµдоcть 
препроводи1ти2002. бл7женный же тогда прохоръ 

\Арк. 231 зв.\ 

и3мѣz келию свою и събра мно1жество пе1пела t всѣ< ке1лий, не вѣ1дущу сего никомӅ1 же и сего 
ра€дава1ше приходя1щимъ, и3 всѣ1мь быва1ше чиcта соль моли1твами его2003, и е3лико ро€даваше, 
толи1ко паче множашеся, и3 ничто1 же вѕимая, но тӅ1не всѣмъ подаваше ели1ко кто1 хотя1ше. 
й не токмо мнcтрю довольно быcть, но и3 мирская1 чdаӢ к нему приходя1ще8 обиӥно вѕима1ху. на 
потре1бµ домо1мъ свои1мъ. и3 бѣ видѣти то1ржище упра•няемо, мнcтрь же поӥнъ приходящи< на 
приятие со1ли. и3 t того во€движеся ѕавиcть t продающи< соӥ, и3 сотворися и3мъ неполуче1ние 
желания, мнѣ1вше себѣ в ты1z дни богаҴство прио3брѣсти много в со1ли. быcть же и3м o3 томъ 
печаль велия, юже бо пре•де драго предаваху, по двѣ головажни2004 на куну. н7нѣ же по. і7. 
ни3кто1 же вѕима1ше, и3 воста1вше вси продаю1щиі соӥ прии3доша къ Ст7опоӥку. и навадиша на мни1ха 
гл7юще. яко3 прохо> чернець и• єcть в8 пече>скомъ мнcтрэ tzҴ t наc богаҴства много. даеҴ соӥ всѣұ к 
нему приходя1щимъ нево€бранно, мы же o4бнища1хомъ. к8ня€ же хотя и3мъ Ӆ3годҴиѶ, двое• помыcли 
в себѣ да сущµю моӥву в ни< упра€ниҴ себѣ же богаҴство приоӣря1щетъ. сию мыcль и3мѣz во Ӆ3мъ 
своемъ, совѣща1въ со вcоими совѣҴникы цѣну многу в соли да еұ у мниха 

\Арк. 232\ 

прода+ца є8 бµдеҴ. тогда крамо1лникомь тѣұ обѣщаваеҴся гл7я ваc ради погра1блю чернца2 крыя в8 
себѣ мысль приобрѣтения богаҴства. симъ же хотя ма1ло угодиҴ и3мъ, па1че же мно1гµ и3мъ спону 
творя. ѕавиcть бо не вѣcть преdпочита1ти. є3же поле1ѕное сотвори1ти. посыла1еҴ же кнz€да во€муть 
соӥ всю у мни1ха. привеѕе1нэй же бы1вши со1ли, и3 прииде кн€ь. хотя вндѣти. ю и3 с тѣми 
крамо1лникы, и3же нава1диша на бл7жен8наго и3 видѣша вси. я3ко пе1пелъ єcть видѣти очи1ма, 

 

1998 На берегах дописано: «В лэто ¤ЅХ7Ѕg». 
1999 Див. Коментар 195. 
2000 Див. Коментар 196. 
2001 Пс 13:4. 
2002 Див. Коментар 197. 
2003 Див. Коментар 198. 
2004 Див. Коментар 199. 
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мно1го же диви1вшеся, что рече се будеть. и3 недоумѣzхуся. и€вѣстно же хотя u3вѣ1дати что 
дӣеӧтъ таково1е дѣ1ло. o3баче1 же повелѣ ю5 съхрани1ти. до тре< дни1и, да раѕумѣ1юҴ и3стинно. 
нѣкоемӅ• повелѣ в8кусити. и3 o3брѣтеся пе1пель во Ӆ3стѣ< его. приходя1щимъ же по обы1чаю 
мно1жеcтва наро1да. Хотя1ще вѕима1ти соӥ у бл7же1ннаго. и3 увѣда1вше пограбле1ние ста1рче. 
во€враща1ющеc. тщи1ма рукама. проклина1юще сотво1ршаго сіе. бл7же1нный же тѣмъ рече3. є3гда и€сы1пана 
бӅ3деҴ и тогда шеdше ра€грабите ю. кнz€ же держа1вь ю до тре< д8ниі. повелѣ но1щию и€сыпати ю. 
и€сыпану же бы1вшу пе1пелу, и3 ту а3бие преложи1ся в соӥ и3 се Ӆ2вѣ1давше гра1ждане, пришеdше 
ра€грабиша соӥ, и3 сему дивному чюдеси бывшу Ӆ3жасе1ся сотвори1вый наси1ліе. не моги1і  

\Арк. 232 зв.\ 

же сокры1ти ве1щи, ѕане пре1жде всѣ1мъ гра1жданомъ сотвориc, и3 нача и3спы1тывати что єcть дѣ1ло 
се. тогда скаѕ1аша кн7зю и4ну ве1щь. єже сотво2ри бл7же1нный, ко>мя лебедою2005 мно1жеcтво наро1да. 
и3 въ Ӆ3стѣ< и3хъ хлѣӣ сладокъ быва1ше, нѣкоториі же вѕя1ша є3ди= хлѣӣ. бе€ єго блcлвения, и3 
o4брѣ1теся а3ки перcть, и3 гореҲ аки пелы= во устѣ< и3хъ. си2 слы1шавъ кнz€, и Ӆ4стыдѣ1вся Һ 
сотворе1ннѣм, и шеd в мнcтрь ко и3гӅ1мену и3Ҷа1нну, покаяся к нему, бѣ бо пре1жде вра•ду и3мѣ1z 
на1 нь, ѕане o3блича1ше є3го несыҴства ра1ди богаҴства, и3 наси1лия ради є3го же е3мъ ст7опӥкъ в туровъ 
ѕаточи. и а3ще бы влади1ми> монома<, на сего не восталъ, его• убоя3вся ст7опоӥкъ востания на ся. 
ско1ро во€врати съ че1стию и3гумена в8 пече>скиі мнcтрь2006. Сего• ради чюдесе вели1кµю любовъ нача 
и3мѣти къ стѣ8 бцdы, и ко ст7ымъ o3ц7емь. а3нтонию и3 fеодо1сию. чернори€ца же прохора. tто1лѣ 
веӥми чтя1ше и3 блажа1ше, вѣдыи его во истинну раба бж7ия сӅ1ща. даcть же сло1во бг7ови, к тому 
не сотвори1ти наси1лиz никомӅ1 же. є3ще же и3 се слово утверди к нему кнz€ гля, а4ще убо а€ по 
и€воле1нію бж7ию прежdе тебе tиду свѣта сего, и ты свои1ма рука1ма во1 гроӣ положи1 мя. да си1мь 
явиҴся на мнѣ. бе€лобие твое, а3ще ли ты пре1жде мене 

\Арк. 233\ 

преста1вишиc, и пойдеши къ неумы1тному судиі то а€ на ра1му сво1ею в8 пещ1еру внесӅ1 тя да того 
ради проще1ние гдcа подаcть ми. o3 многосотворенномъ къ тебѣ гресѣ. и3 сице3 ре1къ tи1де t него. 
бл7женный же про1хоръ мно1га лѣ1та по1живь, и в8 до1брѣ исповѣдании, бг7оугоdнымь чиcтымь и3 
непоро1чнымь житиеұ посе1мъ же ра€болѣся ст7ый князю же тогда на во8нѣ сµщµ. тогда ст7ыи2007 наречение 
посылаеть к нему гл7я. я3ко прибли1жися чаc и€хо1да моего t тѣла. а3ще проще1ние во€мѣвѣ. и3 
сконча1еши o3бѣща1ние свое да прии1меши tда1ние t бг7а. и3 свои1ма рукама вложи1ши мя во гробъ. 

 

2005 В оригіналі «лободою». 
2006 Див. Коментар 200. 
2007 Написано над рядком. 
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се1 бо o3жида1ю твоего прихо1да, да а3ще уме1длиши, і а€ tхожю, и не та1ко и3спра1виҴ ти ся бра1нь. 
я3ко же пришеdшu ти ко мнѣ. и сия слы1шавъ ст7опоӥлкъ, в то1и чаc во1и распустивъ и3 прии1де 
скоро ко бл7жен=ому. прпdбный же мно1го поучивъ кн7ѕя o3 млcтыни. и3 о3 бµдущемъ судэ, и3 о 
вѣ1чной жи€ни, и3 o3 бе€конечной мӅ1цѣ да1въ ему. блгcвение. и3 проще1ние и3 цѣлова1въ вся сӅщия 
со кн7ѕемь, и3 во€дѣ1въ рӅ1цѣ горѣ предаcтъ дӅхъ. кня€ же вѕе1мь ст7аго ста1рца, и3 несе и3 в8 пеще1рu, 
и3 свои1ма рӅ1кама въ гроӣ положи, и3 по погребе1ниі бл7же1ннаго по1йде на вои3ну, и3 многу побѣду 
сотворивь на бе€бо1жныя а3га1ряны, и3 вѕя всю ѕемлю и<, и3 приведе во всю ѕемлю и4хъ. се1 бо быcть 
бг7омъ  

\Арк. 233 зв.\ 

дарова1нная побѣ1да в8 руско1й ѕемли, по прорече1нію прпdбнаго. и3 tтолѣ убо Ст7опоӥкъ. егда 
и3сход•а1ше. и3ли на раҴ, или на1 ловы, и3 прихо•да1ше в мнcтрь со бл7годарениемъ, покланя1zся. ст7ѣй 
бцdы, и гробµ fеодо1сиеву, и3 в8ход•а1ше в8 пеще1ру ко ст7ому а3нтонию и бл7женному про1хору, и3 
всѣ1мъ прпdобнымъ о3ц7емъ покланяяся2008, и3сход•а1ше в8 пӅ1ть сво1й, и3 та1ко до1брѣ стро1zшеся пӅҴ 
сво1й Бгоұ наӣдимое княже1ние его, са1мъ свидэтелъ бы1въ, я3сно и3сповѣ1даz чюдеса1 же и н€амения. 
я3же бы1ша пресла1вная. про1хора же и3 и3нѣхъ прdпбныхъ. с ни1ми же бµ1ди всѣмь на1мъ. Ӆ3лучи1ти 
милоcть, o3 хрcтѣ и3сcѣ гдcѣ на1шемъ, є3му же слава. со o3ц7еұ и3 со ст7ымь. дх7омъ. нн7ѣ и3 прcно и3 
во1 вэки вэко1мъ а4ми1нь. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.2009 

\Арк. 199 зв.\ 

Прохоръ з8 зе1лій с8 пе1пела пи1щу здҗ преdста1ви: Хрcта Бг7а Члове1ка днеc насыще1нъ сла1вы. 

Жи1тіе прпdб: tц7а нашеg Прохора чӃдотворца2010. 
И4же t зе1ліz гл7емагҶ лобода творz1ше хлѣ1бъ сла1дкій, t пепела же соль мл7твою свое1ю. 

\Арк. 200\ 

ога1тый въ щедрота1хъ и3 млcти Бъ7, мнц1гажды попуща1етъ зла1z наро1д8 чл7ческій, да та1ко 
наказа1в8, нера1зум8 привлече1т8 здра1вый, и3 надэла пону1диҴ бл7га1z: Һба1че а4ще и3 казни1тъ, и3 
цэл8бы на ра1ны подава1ти немедли1тъ. я4кҶже лѣ1по єҵ ви1дэти t жи1тіz сегw2 Прпdбнагw 
Прw1хора, свэдителствова1ннагw си1це2011: 

 

2008 Див. Коментар 203. 
2009 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
2010 На берегах: мцcа фе+р i7 днz2. 
2011 Див. Коментар 189. 
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Въ дни Кн7же1ніz Свzтопо1лка Ізzслави1ча в8 Кi1евэ, мнw1го наси1ліz t Кнz1зz сотвори1сz 
люде1м8: домы бw си1лныхъ бе€ вины2 и3скорени2, и3 и3мѣ1ніz мнw1гихъ tz1тъ. Сегw ра1ди Бг7ъ 
попусти2 пога1нымъ си1лу и3мѣ1ти нань, и3 въста1ша ра1ти мнҶ1ги в8 держа1вэ є3гw2 t половце+, к8 
си1м8 же и3 междосо1бнаz брань: я4кw бы1ти тогда1 гла1ду мнw1гажdы, и3 скӅ1дости ве1ліей в8 
РҶссi1йской земли22012,2013. 

В8 ты1zже дни прiѶде t Смоле1нска в8 Пече1рскiѶ Монасты1рь2014, сей Бл7же1нный Про1хоръ, къ 
игӅ1мену ІҶа1нну, и3 t не1гw воспріz1ть ст7ы1й А4гг7лскій И4ноческій o4бразъ. 

Нача1т8 же подвза1тисz крѣ1пко в8 добродѣ1телехъ, и3 вдаде2 себе2 въ возdержа1ніе вели1ко, я4ко и 
хлѣ1ба Һбычнаго лиши2 себе2: но собира1z лободӅ22015, и3 свои1ма рука1ма стира1z, хлэбь себҗ 
творz1ше: 

\Арк. 200 зв.\ 

и3 тѣ1мъ пита1шесz2016. Се1 же приготовлz1ше въ вре1мz лѣ1тнее на в8весь годъ, и3 прише1дшу 
па1ки лѣ1ту, то1жде творz1ще на год8 приходz1щій: я4кw не требова1и є3мӅ2 Һбы1чнагҶ хлѣ1ба 
по всz1 дни живота2 свое1гw. и3 того ра1ди прозва1нъ быҵ Лободни1къ2017, зане2 ра1звэ Просфоры2 в8 
Цр7квэ, в8 ке1ліи ниже o4вощіе когда2 я3дz1ше, но то1чію лободӅ2: я4кwже ни и4но что піz1ше, 
кро1мэ вwды2. 

Видz1 же Бг7ъ терпѣ1ніе ст7а1гw в8 толи1цэмъ возdержа1ніи, претвори3 є3мӅ2 го1ресть o4ну хлэба 
твори1магw t лободы2, въ сла1дость2018. И4 быст8 є3му в8 печа1ли мѣ1сто ра1дость. Не поскорбѣ1 бо 
сей Бл7женный нико1лиже, но всегда2 ра1дуzсz работа1ше Гдcеви. Ни1же u3страши1сz когда2 николи 
находz1щіz ра1ти2019, зане2 живz1ше а4ки пти1ца, ра1звэ лободы2 ничто1же и4нw и3мы1й, я4кw 
немощи2 є3мӅ2 съ бога1тымъ хвали1тисz2020: Дш7е, и4маши мнw1га бл7га, лежа1ща на лѣ1та мно1га, 
почива1й я4жd пій весели1сz. но па1че и3 за ѕе1ліе то приготова1нное на го1дъ, укарz1ще себе2 гл7z2: 
Про1хоре в8 сi1ю нощъ дш7у твою2 и3стz1жутъ t тебе2, а3 я4же u3готова1лъ є3си2 комӅ2 будут8? И4сполни2 

 

2012 Див. Коментар 190. 
2013 Див. Коментар 191. 
2014 На берегах: сҴ: Прохор8 t смоле=скӢ. 
2015 На берегах: пища е1го бэ хлэб8 t лободы2. 
2016 Про це див. Коментар 9. 
2017 Див. Коментар 192. 
2018 На берегах: гbореҵ лобbды2 преложѶсz є3мӅ2 в8 сла1дость. 
2019 На берегах: небоz1шӤ бра1ни. 
2020 На берегах: ЛӅҲ: зi7. 
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сей Бл7же1нный дє1лом8 сло1во Гдcне рече1нное2021: Возри1те на пти1цы нбcныz, я4кw ни сѣ1ютъ, ни 
жну1тъ, ни собираюҴ в8 жи1тницы, 

\Арк. 201\ 

и3 Tц7ъ вашъ Нбcный пита1ет8 z52022. пти1цамъ бо ревнӅ1z ст7ы1й, ле1гко прохожда1ше пут8, 
и3дѣ1же растz1ше лобода2: ю4же tтӅ1ду на свою2 ра1му, я4кw на кры1лу, приноша1ше в8 Монасты1ръ. 
и3 та1ко t неw3ра1нныz землҗ несэz1ннаz пи1ща, я4кwже пти1ци быва1ше є3мӅ2. 

Е3гда1же си1це подвиза1шесz ст7ы1й, приспҗ в8 РҶссi1йской земли22023, при всегда1шних8 бра1нех8 
гладъ вели1къ: я4кw того ра1ди см7рт8 належа1ше люде1мъ. Бг7ъ же хотz2 просла1вити У4го1дника 
сво1егw, и3 поми1ловати лю1ди своz2, u3множи2 тогdа лободӅ2 ѕѣ1ло, па1че и4нэх8 лѣ1т8 тѣ1м8же 
Бл7же1нный Про3хоръ трудъ бо1лій творz1ше себҗ, собира3z без8 преста1ни зе1ліе то, свои1ма же 
рука1ма стира1z, и3 хлѣ1бы t негw2 творz2: я4же раздаz1ше неи3му1щимъ, и3 и3знемага1ющимъ t 
гла1да. Ви1дэвше же є3гw2 нѣ1ціи собира1юща ЛободӅ2, начаша и3 ты1и собира1ти та1кожде себҗ, да 
препитаюҴсz въ гладъ2024: но неможа1ху t го1рести я4сти2025. 

Тогда2 вси2 требӅ1ющіи Һбрати1шасz къ ст7ому: O4нъ же всѣ1мъ невозбра1нно Хлѣ1бъ свой t 
лободы сущій, подава1ше. И4 всѣ1мъ я3де1ніе тw слаdко, а3ки бы2 с8 ме1дом8 смэше1но былw2, 
я3влz1шесz: я4кw нета1кw хотѣ1ти и4мъ Хлэба t пшени1цы сӅ1щагw, я4коже  

\Арк. 201 зв.\ 

сегw2 t бы1ліz спече=нагҶ рука1ма Бл7же1ннаго Прохо1ра. W3ба1че и3 се2 чӅ1дно є4стъ, я4кҶ Хлѣ1бъ 
то1й, то1чію со блвcеніем8 t Бл7женнаго в8да1нъ сы1й, свэтелъ и3 чи1стъ я3влz1шесz, и3 сла1докъ въ 
снэдь быва1ше. Но а4ще ки1мъ Һтай взz1тъ бҗ, че1рнъ а3ки Пе1рсть, и3 горек8 а3ки Пелы= 
Һбрэта1шесz2026. И4бо Нѣ1кто t Бра1тiѶ, бе€ Блcве1ніz взz2 в8 та1йнэ u3 Блж7еннагw Хлѣӣ, и3 
хотz1ше я4сти: И3 се Һбрэтесz в8 руку є3го2 а3ки пе1рсть, въ Ӆ3стъ< же го1рек8 па1че мѣ1ры: тѣ1м8 же 
неможа1ше я4сти. сеже мно1гажdы сотвори1сz є3мӅ2. O3нъ же стыдz1шесz повэда1ти Блже1нному 
согрэше1ніz того,2 и3 съ блвcеніеұ Хлѣ1ба проси1ти u3 него: O3ба1че гладе= сый ѕѣ1ло, и3 не могiѶ 
терпѣ1тѶ нӅ1жdы є3стеҵве=ныz, видz2 см7рт8 преd Ҷ4чи1мӢ свои1ма, прiѶде къ И3гӅ1мену Іоа=ну, и3 и3сповэда 
є3мӅ2 бы+шее, проще1нiӢ просz2. И4гу1ме= же не вэрова+ рече=ному, повелэ и4ному Бра1ту взz1ти Хлѣ1бъ 
Ӆ3 ст7гw Ҷ4та1й, да разумѣеҴ и4сти=ну, а4ще та1ко єҵ? Принесе1ну же си1це бы+шу Хлѣ1бу, Һбрэте1сz 

 

2021 На берегах: маf: ѕ7. 
2022 Див. Коментар 193. 
2023 На берегах: препита людѶ в8 глаd хлэбоұ слаdкиұ t лобоd. 
2024 Див. Коментар 194. 
2025 Див. Коментар 194. 
2026 На берегах: хлѣ1б8 его2 блcве=ный быҵ сла1доҲ Ӆ3краде=ныѶ го1рекъ. 
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та1кожdе, я4ко же и3 пе1рвыѶ БраҴ сказа2: не можа1ше бо никто1 же вкуси1тѶ є3го2 t го1рести. СемӅ2 u3бо 
хлѣ1бу сӅ1шу є3ще в8 рука< и<, посла2 па1кѶ И4гу1ме= къ ст7му, и3спроси1ти хлѣӣ, да t Блcве1ніz є3гҶ2 
бӅ1деҴ: tходz1ще же [рече2] t негҶ2 возмѣ1те и3 дрӅ1гiѶ хлѣӣ Һта1й. Си1м8 же принесе1нным8 бы1вшиұ, 
хлэбъ 

\Арк. 202\ 

в8 та1йнэ взz1тый, премэни1сz преd ни1ми, и2 бысть че1рнъ а4ки пе1рсть, и3 го1рекъ а4ки пелы1н8, я4кwже 
и3 пе1рвый: а3 взz1тый хлэбъ t рӅ1ку є3гw2 свѣ1теӥ я3ви1ся, и3 сла1доҲ бы1сть а3ки ме1д8. И4 та1кw сему 
чудеси2 бы1вшу, прослу Бл7же=ный Про1хоръ всю1ду: и3 мнҶ1ги препита1въ а4лчныz, мнw1гимъ на 
по1лзу бы1сть. 

Посе1мъ Свzтопо1лкъ Ізzсла1вичъ Кнz1зь Кіевскій, зача2 междусо1бную бра1нь съ Дв7дом8 
Ігоревичемъ Кнz1земъ Володы1мерскимъ: за слэпотӅ2 Василка2 Ростисла1вича Кнz1зz на 
Требо1влю2027: є3гw1же w3слэпи1ти повелҗ Свzтопо1лкъ прел_ще1нъ Дв7доұ Ігоревичоұ. Та1кожде и3 съ 
Воло1даремъ Ростисла1вичем_ Бра1том_ Василковыұ Кнz1зем_ на Премы1шлэ, и3 съ самыұ Васил_ко1мъ: 
за во1лость tца свое1гw Ізzсла1ва, ю4же Рост̏сла1вичи держа1ху2028. И4 u3же2 возврати1лсz бzше t 
бра1ни са1мъ Свzтопо1лк_ в_ Кіевъ, Дв7да прогна+ в_ Лzхи2, и3 посади1в_ во гра1дэ є3гw2 Володымерэ 
сн7а свое1гҶ Мстисла1ва: Воло1дареви же и3 Василко1ви не Һдолѣ1в8, но посла1въ дрӅ1гаго сн7а свое1гҶ 
Я4росла1ва по u3гры на ни1хъ. 

В то u4бҶ вре1мz ве2лію нестрое1нію сӅ1щу, и3 грабле1нію беззако1нному, не пусти1ша купце1въ къ 
Кіеву t Га1лича и3 Премы1шлz: и3 не быҵ со1ли во все1й РҶссi1йской землҗ2029. 

\Арк. 202 зв.\ 

и3 бэ ви1дэтѶ тогdа су1щаӢ лю1ди въ вели1цеѶ печалѶ2030. 

Бл7женный же Про1хоръ ви1дэвъ скудоҵ ту, собра2 в8 ке1лію свою2 мно1жество пепела t всѣ1хъ ке1лій, 
и3 помл7и1всz Гдcви, нача1ть раздава1ти всѣ1м8 со1ли требу1ющим8 пе1пе1л8 то1й, и3з него1же всѣ1м8 быва1ше 
соӥ чи1ста мл7твами Бл7же=нагҶ2031,2032: ю4же є3ли1ко раздава1ше, толи1ко па1че u3множа1шесz: я4кw 
не то1кмw дово1льно бы1сть МонастырӅ2, но и3 Ми1рстіи лю1діе приходz1ще к8 немӅ2, в8зима1ху 
и3з8w3би1лно на потре1бу до1мом8 свои1мъ. Не взима1ше ст7ы1й ничто1же, но тӅ1не всѣұ раздава1ше, 

 

2027 На берегах: в лҴ: t со€ ѕхе. t р•: ач7з. по что небыҵ солѶ в8 роcіи. 
2028 Див. Коментар 195. 
2029 Див. Коментар 196. 
2030 Див. Коментар 197. 
2031 На берегах: сҴ: Про1хо> преложи2 мл7твою своӤю пе1пеӥ в8 соӥ, и3 ра€даӢще в8 бе€со1ліе тӅ1нӤ. 
2032 Див. Коментар 198. 
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є3ли1ко кто2 требова1ше. И4 бҗ ви1дэтѶ то>жище Ӆ3пражнz1емо, Монасты> же по1лнъ приходz1щихъ 
на пріz1тіе со1ли. 

Тогда2 воздвиже2 вра1гъ ве1лію за1висть въ прода1ющихъ со1л8 на то1ржищи, я4кw не получи1ша 
желаніа свое1гw2033. мнэша бw в8 ты1z дни2 всегw ми1ра бога1тство приw3брѣ1сти за со1ль, и3 се быҵ 
и4мъ тщета ве1ліz: я3кw є3же пре1жде продава1ху дра1го никто1же купова1ше. Воста1вше Ӆ3бw вси2 
прода1ющіи со1ль, прійдо1ша къ Кн7зю Свzтопо1лку, и3 навади1ша на Бдл7женнаго гл7ю1ще: я4кw 
Про1хор8 Чернори1зецъ Пече1рскагҶ Монасты1ра, tъя4ть t на1съ бога1тство мно1гw. Һбрати1 бw 
къ себҗ по со1ль всѣ1хъ невозбра1нно, мы1 же да1ню 

\Арк. 203\ 

да1юще тебҗ, и3 збы1ти свое1z со1ли немо1жем8, и3 ра1ди є3гw2 Һбнища1хомъ. Кнz€ же се слыша1в8, 
двое2 в8 себҗ помысли2: да и3 сӅ1щую в ни1хъ мол8ву u3празни1т8, и3 собҗ бога1тство пріwбрz1щет8. 
тогда2 совэща2 съ совэтники свои1ми, да цэна2 со1ли бӅ1детъ мнw1га, и3 да tє1мъ u3 Про1хора, 
са1мъ прода1вца є4и бу1детъ чре1зъ свои1хъ. и3 Һбэщасz крамо1лникомь тѣ1мъ: ва1съ ра1ди [рече2] 
погра1блю Мни1ха. крыz1ше же в8 себҗ мы1сль пріwбрэте1ніz свое1гw, хотz нэчтw2 Ӆ3годи1ти и4мъ, 
па1чеже за1вистію свое1ю вz1щшу спо1ну тѣ1мъ творz2: за1висть бw не вѣ1сть и4нымъ поле1знаz 
предъпочита1ти. 

Посла2 u4бҶ Свzтопо1лкъ да во1змутъ со1ль всю2 u3 Про1хора. И3 є4гда привезе1на бы1ст8, прійде 
са1м8 хотz2 ви1дэти ю5 и3 с тѣ1ми крамоӥники, и4же навади1ша на Бл7женнагҶ: и3 видѣ1ша вси2, 
я4ко пе1пелъ я3ви1сz въ o4чію и4х82034. рече1 же Кнz1з8 нѣ1кіимъ да вкӅ1сzтъ: и3 пепелъ та1кожде 
Һбрэте1сz въ Ӆ3стѣ<. тогда2 мно1го диви1шасz и3змэне1нію томӅ2, и3 недоумэва1хусz. Та1же 
и3звѣ1стнэе хотz Ӆ3вэда1ти, что2 послѣ1ди t виде2ніz тако1вагҶ бӅ1детъ; повелҗ Кнz1зь 
сохранити тw до тре< дній. Мнw1жество же на1рwда по Һбычаю прихожда1ху ко Бл7же=ному 
хотz1ще взима1ти со1ль: но u3вэда1вшє 

\Арк. 203 зв.\ 

пограбле1ніе є3z, во€враща1хусz тщи2, проклина1ющӤ сотво1ршагw се. Бл7женный же тѣұ рече2: є3гда2 
и3з8сы1пана бӅ1дет8 t Кнz1зz во1нъ, тогда2 вы ше1дше соберѣ1те себҗ. Кн7зь u4бw предержа+ ю5 до 
тре1хъ дній, и3 ничто1же развэ пепе1лу получи1въ, повелҗ но1щію и3зсы1пати вонъ. 

 

2033 На берегах: ҶҲлевета= быҵ сҴ прbхо> Кнz1зю ст7опоӥкӅ t прода1ющи< соӥ. 
2034 На берегах: кн7зь погра1би Ӆ3 сҴ соӥ, и3 та2 преложѶсz в8 пе1пел8. 
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Пепе1л8 же то1й и3зсы1пан8 сы1й, а4біе преложи1сz па1ки в8 со1ль: и3 u3вѣ1давше Гража1не, сотеко1шасz и3 
взима1ху ра1дующесz2035. Сему преди1вному чудеси2 бы1вшу, u3жасе1сz Кнz1зь сотвори1вый наси1ліе. 
И3 не могій сокры1ти ве1щи, зане2 пред всѣ1м гра1домъ сотвори1сz, нача2 и3спытова1ти, что2 є4стъ 
дѣ1ло се? Тогда2 сказа1ша є3мӅ2 всz2 твори1маz Бл7женнымъ Про1хоромъ, нето1кмо Һ со1ли той 
t пепела бы1вшей: но и3 Һ хлѣ1бэхъ t Лободы2, и3миже множе1ство на1рода препита2. И4 ка1кw 
сла1дцэ Һбрэта1хусz, є3гда2 t ру1ку є3гw2 прійма1ше кто2 съ Блcве1ніемъ: Ка1коже горцэ, е3гда2 
кто2 Һта1й взима1ше. 

Сi1z слы1шав8 Кнz€ Свzтопо1лк8, u3стыдѣ1сz дѣ1ла свое1гw, и3 шед8 в8 Пече1рскій Монасты1ръ, 
смири1сz съ И4гуменомъ ІҶа1нномъ2036: пре1жде бw вра1жду и3мэz1ше на нь, Һбличе1ніz ра1ди Һ 
несы1тствэ бога1тства, и3 Һзлобле1ніи людiй: тѣ1м8же и3 в8 ТӅ1ровъ тогw2 бz1ше заточи1лъ. 

\Арк. 205\2037 

Һба1че u3боz1всz воста1ніz на1 сz, Хрcтолюби1ваg Кн7зz Влады1мира Монома1ха, ско1ро во€врати2 
съ че1стію в8 Пече1рскій МҶнасты1ръ2038. 

Си1хъ же ра1ди чуде1съ, нача2 tто1лэ любо1въ и3мѣ1ти вели1ку Свzтопо1лк8 къ Прcтѣ1й Бц7ы, и3 
Прпdбнымъ Tц7емъ А4нтҶ1нію и3 FеoдҶ1сію Пече1рскимъ. Про1хора же Бл7же1ннагw ѕѣ1ло 
почита1ше и3 бл7жа1ше: вэды1й є3гw2 раба2 Бж7іz и4стиннаго бы1ти. Преd ни1м8 же и3 даҵ сло1во Бг7ви, 
к томӅ2 не твори1ти наси1ліа нико1муже. є3ще1 же и3 се сло1во u3тверди2, къ Бл7же1нному гл7z2: я4кw 
а4ще а4зъ, по и3зволе1нію Бж7ію, прежdе тебе2 tи3ду t міра сегw2, ты свои1ма рука1ма въ гро1б8 мz 
вложи2: да та1кw бе€зло1біе твое2 я3виҴсz на мнҗ. а4ще ли ты преста1вишисz прежdе мене2, то а4зъ 
на ра1му мою2 взем8, в8 Пеще1ру внесӅ1 тz2039: да тогҶ2 ра1ди Һ многҶсотворе1ннэмъ к8 тебэ 
грэсҗ мое1мъ, Гдcь проще1ніе пода1стъ ми. 

Си1це сло1ву u3твержде1нну бы1вшу, Бл7же1нныѶ Про1хоръ пожи2 лѣ1та дово1лна Бг7оуго1днэ, жи1тіемъ 
непорочнымъ и3 жесто1кимъ, посе1мъ разболѣ1сz: Кнz€же Свzтопо1лкъ и3зшеӥ бz1ше на бра1нь 
проти1ву половцемъ. Тогда посла2 к8 не1му Бл7же1нныѶ гл7z22040: Я4кw приближисz уже2 час8 и3схо1да 
мое1гw t тѣ1ла, а4ще хощеши u4бw Һбэща1ніе и3спо1лнити, и3 Ҷставленіе грэхwвъ 

 

2035 На берегах: i€сы1паный t кн7зz пе1пел8 сҴго преложиѶсz па1ки в8 соӥ. 
2036 На берегах: Кнz1зь покаzсz чӅдеc радi ст7гw. 
2037 Так в оригіналі. 
2038 Див. Коментар 200. 
2039 На берегах: кн7з8 с8дрӅжи1сz с8 сҴ дӢ е4дi= дрӅгаѶ вло1жиҴ в8 гро1бъ. 
2040 На берегах: и3звэстi2 кн7зю смрҴ свою2 ст7ыѶ. 
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\Арк. 205 зв.\ (sic!) 

пріz1ти t Бг7а, прійди2 да проще1ніе во1змевэ, и3 свои1ма рука1ма вложи1 мz въ гробъ: се1 бw 
Һжида1ю твое1гw прише1ствіz. а4ще ли замедли1ши, и3 бе€ тебе2 tи3дӅ2, то а4зъ вины2 не и4маұ: и3 
брань не та1ко ти сz и3спра1витъ, я4кw же прише1дшу ти къ мнҗ. Сi1z слы1ша+ Свzтопо1лк8, а4біе 
воz3 Һста1вивъ, прi1йде ско1ро къ Про1хору болz1щему2041: Прпdбный же много поучи2 Кн7зz Һ 
млcтыни, Һ бӅ1дущемъ сӅ1дэ, Һ вѣ1чной жи1зни, и3 Һ бе€коне1чной му1цэ. даст8 же є3мӅ2 проще1ніе 
и3 блcве1ніе: и3 цэлова2 всэхъ сӅ1щихъ съ Кнz1земъ. Та2же воздѣ1в8 рӅ1цэ свои2 го1рэ, преда1ст8 дх7ъ 
в8 рӅ1цэ Бжi7и2042. 

Кнz€ же съ чернори1зцы, вземъ тѣ1ло Прпdбнаg, несе2 в8 Пещеру: и3 въ гроӣ вложи2 рука1ма свои1ма2043.  

По погребе1ніи ст7гw поѶде на бра=, и3 мно1гу побѣ1ду пріzҴ на безбо1жныz а3гарz1ны: плэни2 всz 
стра1ны Полове1цкіz, и3 приведе2 и3х8 в8 зе1млю свою22044. Се1 же бысть побѣ1да Бгом8 дарова1ннаz 
РҶссi1йской земли2, по прорече1нію мл7твству1ющаg Прпdбнагw Про1хора. И5 tто1лэ Кнzзь 
Свzтопо1лкъ, на бра1нь и4ли на ло1вы и3ды1й, всегда2 прихожда1ше в8 Пече1рскій Монасты1ръ блcвеніz 
ра1ди: и3 съ мнҶгим8 u3се1рдіем8 и3 блгdре1ніемъ покланz1шеся в8 Цр7кви Бг7ом8созда1нной, преd 
Чuдотво1рною И4кwною Прcты1z Бц7ы, 

\Арк. 204\ (sic!) 

и3 преd Гро1боұ Прпdбнагw FеoдҶ1сіz: та1кожде и3 в8 Пеще1рэ предd Гро1бомъ Прпdбангw А4нтҶ1ніz 
и3 Про1хора, и3 про1чіихъ всэх8 Прпdбных82045: и3 тогда2 исхожда1ше в8 пӅ1ть свой. И3 та1ко до1брэ 
строz1шесz Кн7же1ніе є3гw2, по мнҶ1ги< ка1знех8 Бг7ом8омилова1нное, чре€ Прпdбнагw Про1хора: я4кҶже 
самъ Хрcтолюби1выv Кнz€ Свzтопо1лк8 Ізzсла1вич8 свэди1теӥ быҵ, я4сно всѣұ и3сповэда1z чудеса2 же 
и3 зна1меніz сегw2 u3го1дника Бж7iz. 

Е4гҶ1же ст7ы1ми мл7тва1ми, бу1ди и3 нн7э людеұ РҶссi1йскимъ, при бра1нехъ всегда1шнихъ, не 
лиши1тисz бра1шна, найпа1чеже пребыва1ющаg въ живо1тъ вѣ1чный, и3 сегw2 на земли2, є4же єҵ: 
Твори1ти во1лю Бж7iю, и3 Ҷ4нагw на Нб7си22046, є4же є3ст8: Насыти1тисz є3гда2 я3виҴсz сла1ва 
є3гw22047,2048. Е4же ст7олѣ1пное Бра1шно да наслади1тъ насъ, съ Про1хоромъ Прпdбнымъ, u3же2 не 

 

2041 На берегах: кнz€ бра= Ҷ3ста1вив8 прiѶде к8 сҴ: болzөемӅ. 
2042 На берегах: преставѶсz сҴ: Прохо>. 
2043 На берегах: кнz€ внесе єg в8 пе?ерӅ. 
2044 На берегах: по прbрече=ю єg кнz€ побэдӅ прiаҴ. 
2045 Див. Коментар 203. 
2046 На берегах: ІҶ7: д7 (Iн 4:34). 

2047 На берегах: Pаӥ: ѕi7. 
2048 Див. Коментар 204. 
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снѣ1дію ѕе1лій лободны1хъ и3 пе1пела: но видѣ1ніемъ прежде вѣ1къ цвэтӅ1шагw Е4стcтва Бж7iz, и3 
t землz2 взz1тагw є4стcтва чл7вѣ1чагw, є4же є3стъ в8 Хрcтэ Бѕ7э и3 Чл7вѣ1цэ, Е4мӅ1 же съ 
Безнача1лным8 є3гҶ2 Tц7емъ, и3 съ Прcтымъ бл7ги1мъ и3 Животворz1щимъ є3гw2 Дх7омъ, 
подоба1етъ всz1каz сла1ва, нн7э и3 прcнw и3 въ вѣ1ки вэкwмъ, А3ми1нь2049. 

Житіє прпп. Марка, Іоанна і 
Феофіла 

Основна редакція Патерика2050 

Слово о блаженѣм Марцѣ печерницѣ. 

Господи, благослови, отче 
ревних2051 убо святых подражающе мы, грѣшнии, писанию, еже они 
изъясниша, многым трудом взискаша в пустынях, и в горах, и в 
пропастех земных; инѣх сами видѣвше, инѣх же слышавше, житиа, и 
чюдеса, и дѣлеса богоугоднаа преподобных муж написаша; инѣхъ же 
слышавше преже их бывших житья же, и словеса, и дѣяниа, еже есть 
патерикъ2052, в тѣхъ же сложше, сказаша о них, еже мы, почитающе, 

наслажаемщеся духовных тѣх словесъ. Азъ же, худый, и ни разума истины не 
постигъ, ничтоже о тѣхъ таковаго видѣв, но слушанию послѣдуя; еже ми сказа 
блаженый епископъ Симонъ, и се написах твоему отьству. И нѣсмь исходник 
святых мѣстъ, ни Ерусалима видѣл, ни Синайскиа горы, да бых что приложил 
к повѣсти, якоже обычай имуть словесници сим краситися. Мнѣ же да не буди 
похвалитися, но еже о блаженѣм сем монастыри Печерском, в нем бывших 
святых черноризец; тѣх житием и чюдесы, ихже поминаю, радуяся, желаю бо 
аз, грѣшный, святых цѣх отецъ молитвы. 
Отсюду бо начало положу повѣсти, еже о Марцѣ Печерницѣ преподобнѣмъ, 
яко сий бѣ муж, имы житие в пещерѣ, при сем изнесен бысть святый Феодосей 
ис печеры въ святую и великую церковь2053. Сий блаженый множайшая мѣста 
печеры ископав своима рукама, и на свою раму пръсть износя, и бѣ по вся дьни 
и нощи тружаяся о дѣлѣ Божии. Ископа же мѣста многа на погребение братьи, 
и от сего ничтоже взимая, но еже кто сам что даяше ему, и се приим, убогым 
раздаваше. 
Единою же ему копающу по обычаю, изнеможе, утрудився, остави мѣсто уско 
и нерасширено. Лучи же ся единому от братиа, болѣвшю, умрети во ту дьнь, и 
не бѣ иного мѣста, развѣ сего тѣснаго. Принесенъ же бысть мертвый в печеру, 
и нудима сего вложивше тѣсноты ради. Ропотъ же бысть и от братиа на Марка, 
не могуще мертваго опрятати, ни масла на нь возлияти, зане бѣ мѣсто уско2054. 
Печерникъ же со смирением всѣм кланяяся и глаголаше: «Простите мя, отци, 

 

2049 Див. Коментар 205. 
2050 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
2051 Див. Коментар 206. 
2052 Див. Коментар 208. 
2053 Див. Коментар 209. 
2054 Див. Коментар 211. 
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за худость, не докопах». Они же болѣ сваряхуся на нь. Марко же глагола 
мертвому: «Ибо тѣсно есть мѣсто се, сам, брате, покрѣпися и, приим масло, 
возлий на ся». Простеръ же руку мертвый, мало восклонся, взем масло, взлиа 
на ся крестом, на перси и на лице, сосуд же отдасть; самъ же пред всѣми 
опрятався, возлегъ, успе. И сему чюдеси бывшу, прият вся страх о сотворенѣм. 
Пакы же инъ брат, болѣвъ много, умре. Нѣкто же от друг ему иде в печеру, хотя 
видѣти мѣсто, идѣже хощет положитися тѣло, любимое им, вопроси 
блаженаго сего. К нему же отвѣща Марко: «Брате, иди, рци умрьшему: «Пожди 
до утриа, да же ископаю ти мѣсто, и тако отъидеши на он житиа покой»». 
Пришедый же брат глагол еть ему: «Отче Марче, азъ отрох губою тѣло его 
мертво. Кому велиши ми глаголати?» Сий Марко рече: «Се мѣсто, видиши, не 
докончано велю ти, иди, рци умрьшему: «Глаголеть ти грѣшный Марко: 
«Брате, пребуди еще сий день и утро отъидеши. Да приготовлю ти мѣсто в 
положение, пришлю по тя». Пришедый же брат, послушавъ блаженаго, прииде 
в манастырь, обрѣте всю братию, обычное пѣние над ним свершающе. И, став 
у мрьтваго, рече: «Глаголеть ти грѣшный Марко, яко мѣсто нѣсть ти уготовано, 
пожди до утриа». И удивишася вси сему словеси. Яко сия изорече пред всѣми, 
и ту абие прозрѣ мертвый, возвратися духъ его во нь, и пребысть день тъй весь 
и нощъ, отврьстѣ имѣя очи, и никтоже имый глаголати. Заутра же иде в печеру 
онъ брат, приходивый преже, хотя увидѣти, аще мѣсто кончано есть. К нему же 
рече блаженый: «Шед, рци умирающему: «Остави живот сий временный и 
прииди на вѣчный, се бо мѣсто уготовано ти есть на приятие тѣлу твоему; 
отдай же Богови духъ твой, тѣло же твое со святыми отци еде да положено 
будет в печерѣ»». Пришед же брат сий, вся изглаголавъ ожившему, и ту абие 
смѣжися и отдасть духъ пред всѣми пришедшими посѣщениа его ради. Ти тако 
честно положенъ бысть въ преже реченѣм мѣсте в печерѣ. Сему чюдеси вси 
удивишася: како оживе мертвый словом блаженаго, пакы преставися 
повелѣнием его. 
Духовнаа брата бѣста в томъ же велицем манастыри Печерском, сопряжена 
любовию сердечною от уности, единоумие имуще и едину волю. Сии умолиста 
блаженаго Марка, да има устроит мѣсто обще, и ту абие положена будета, егда 
Господь повелит 2055 . По времени же мнозѣ отъиде потребы дѣля нѣкамо 
Феофил, старийши брат. Уный 2056  разболѣвся, умре и положен бысть во 
уготованом мѣсте. По дьнех же нѣколицѣх прииде Феофил. Увѣдав о брате, 
сжаливси велми. Поим нѣкыа съ собою, иде в печеру, хотя увидѣти умершаго, 
гдѣ и на коем мѣсте положенъ бысть. Видѣв же его, положена на вышнем 
мѣстѣ, негодоваше и ропташе много на Марка: «Почто его сдѣ положил еси? 
Яко аз старѣй есмь тоего, ты сего положил на моем мѣсте». Печерникъ же, муж 
смѣрен сый, кланяяся тому, глаголаше: «Прости мя, брате, согрѣших к тобѣ». 
Во имя рекъ умершаго: «Брате, въстани, дай же мѣсто неумрьшему брату, сам 
же лязи на нижнем мѣстѣ». И ту абие словом блаженаго вста мертвый и лежа 
на долнѣм мѣсте пред всѣми пришедшими. И бысть видѣти грозно чюдо, 
полно ужасти2057. Тогда брат, прѣтивый и которавый на блаженаго положениа 
ради братня, припад к ногама Марковыма, глаголеть ему: «Отче Марче, 

 

2055 Див. Коментар 212. 
2056 Див. Коментар 213. 
2057 Див. Коментар 214. 
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согрѣших, подвигнув брата от мѣста. Молю ти ся, повели, да пакы ляжет на 
своем мѣсте». Блаженый же рече тому: «Господь отъять вражду межу нама. И 
се сотвори прещениа твоего ради, да не въ вѣкы враждовав, соблюдеши злобу 
на мя. Но и тѣло бездушно являет сущую любовь к тобѣ, подаваа тебѣ 
старѣйшинство. Хотѣх, да не изидеши отсюду, да свое старѣйшинство 
наслѣдиши, в сий час сдѣ положенъ бы был, но, понеже нѣси готов на исход, 
иди, попецися о души своей, по малѣ дьний сѣмо принесенъ будеши. Иже бо 
мертвеца воставляти Божие есть дѣло, азъ же человѣкъ грѣшенъ есмь. Но сий 
мертвый, бояся твоего досажениа и моего укорениа, еже от тебе не трьпя, 
оставил ти есть мѣсто обще вама полъ. Богъ воздвигнути может, аз бо не могу 
рещи умершому: «Въстани! — и пакы: Лязи на вышнем мѣстѣ!» Въспрѣти ему 
ты и рци, еда тебе послушает, якоже и нынѣ?» Сии слышав, Феофил, оскорбѣ 
зѣло страшных словесъ Марковых и мьнѣвъ, яко, ту пад, абие умрет, не вѣдый, 
аще дойдет до манастыря 2058 . И пришед во свою кѣлию, приять плачь 
неутѣшим. Раздаав же все, даже и до срачица, остави едину свиту, иже мантию, 
и бѣ, ожидаа часа смертнаго. И никтоже сего може уставити от горкаго плача, 
никтоже може принудити сего сладкых брашен вкусити. Дьни убо наставшю, 
«Не вѣм, — глаголаше, — аще постигну до вечера». Нощи же пришедши, 
плачася, глаголаше: «Что сотворю, аще дойду до свѣта? Мнози бо, въставше, 
вечера не достигоша, и, легше, не въсташа от ложь своих; то како аз, иже 
возвѣщение от блаженаго приим, яко помалѣ скончати ми ся?» Моляшеся 
Богови со слезами даровати ему время на покаание. Сице творя, алча, и моляся, 
и плачася на всяк час, и ожидаа отинудь дьне, чая отлучениа от тѣла, и тако 
плоть истни, яко съставом всѣм изъчтеным быти. Мнози же, хотѣвше утѣшити 
сего, на болшее рыдание приведоша. И от многа плача изгуби сий очи. И тако 
пребысть во вся дьни живота своего в велицѣ воздержании, Богови угажаа 
добрым житием.Час же разумѣвъ, иже къ Богу своего отшествиа, блаженый же 
Марко призывает Феофила и тому глаголет: «Брате, оскорбих тя на многа лѣта, 
прости мя. Се уже отхожу свѣта сего, моли о мнѣ. А зъ же, аще прииму 
дръзновение, не забуду тебе, да сподобит ны Господь тамо видѣниа и 
обрѣстися в мѣсте отца Антониа и Феодосиа». Феофил же с плачем тому 
глаголеть: «Отче Марче, почто мя оставлявши? Или поими мя съ собою, или 
даруй ми прозрѣние». Марко же рече к нему: «Брате, не тужи, понеже Бога ради 
ослѣпися очима телесныма, но духовныма на разум того, прозрѣлъ еси. Брате, 
азъ бых вина твоему ослѣплению: повѣдах ти смерть, хотѣх души твоей ползу 
сотворити и высокый твой разум на смѣрение привести, сердца бо скрушена и 
смѣрена Богъ не уничижит». Феофил же рече: «Вѣдѣ, отче, яко грѣх ради моих, 
падся, умрълъ бых пред тобою в печерѣ, егда мертваго въстави, но Господь 
святых ради твоихъ молитвъ дарова ми живот. Нынѣ сего прошу, да с тобою 
умру или прозрю». Марко же рече: «Нѣсть ти требѣ видѣти свѣта сего 
временнаго, проси у Господа, да тамо узриши славу его; ни смерти желай, 
прииде бо, аще и не восхощеши. Но се, ти знамение твоего отшествиа: преже 
3-й дьнъ прозриши, ти тако ко Господу отъидиши, и тамо узриши свѣтъ 
некончаемый и славу неизреченную” . И се рекъ блаженый Марко, преставися 
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о Господѣ, положенъ бысть в печерѣ, идѣже сам ископа2059,2060 Феофил же сугубо 
рыдание приим, язву во сердци имѣя о отчи разлучении, проливаше, 
источники слез, ему же паче множашеся. Имѣяше же сосуд 2061 , егда 
упражняшеся на молитву, и прихожаху слезы ему, и поставив сосуд, над тѣм 
плакашеся, того наполнивъ слезъ за многа лѣта, бѣ бо ожидаа проречениа 
блаженаго. И разумѣвъ, еже о Бозѣ ему скончание, моляшеся Богови 
прилѣжно, приятнам быти слезам его пред ним. И ту абие нѣкто красен, ставъ 
пред ним, глаголя тому: «Что ся хвалиши о тщетѣ слезъ?» Взят сосуд, паче 
болии того, благоухания исполненъ, яко миро добровонно: «Се, — рече, — от 
твоих же слез, иже въ молитвѣ къ Богу от сердца излиял еси, еже рукою, или 
убрусом, или ризою отре и на землю отпаде от твоею очию, — сии вся избрах 
в сем сосудѣ и скрых повелѣнием Творца нашего, и нынѣ послан есмь подати 
радость тобѣ, да с веселием отъидеши к нему, тъй бо рече: «Блажени 
плачющиися, яко тии утѣшатся»2062. Сии рече, невидим бысть. Блаженый же 
призва игумена и сказа ему явление аггела и глаголание, сосуда два показа ему, 
исполнена слез; единъ же быв, паче араматы, благаа воня, еже повелѣ возлияти 
на тѣло свое. Самъ же въ 3-й день преставися. Сего достойно в печерѣ 
положиша близ Марка Печерника, помазавше того от сосуда аггелова, яко сей 
наполнитися печерѣ благоуханна; слезный сосуд на нь возлиявше, да сѣяный 
слезами пожнет в радости рукояти своя: «Плакаху бо ся, — рече, — вмѣтающе 
сѣмена своа, сии о Христѣ утѣшени будут». Ему же слава со Отцем и съ Святым 
Духомъ  

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.2063 

\Арк. 144 зв.\ 

W4 3 мар8цэ чернори€цэ. и3 w3 Феw4фелэ. глава. дi7 
іи2 пр7пdбьныи3 марко. имыи3 житие3 в печерэ. и2 множаи3шаz мэста и3скопав печеры свои3ма 
рукама. и3 на свою3 плещю3 пер8сть и3зносz по всz дн7і и3 нощи. u3тружесz Ҷ4 дэлэ бж7іи3. 
и3скопа• и3 мэста многа. на погребение3 братіи3. и3 t всего ничтоже взімаz2. но є3же кто 
самъ что дая3ше є3му. и3 сіи2 пріимъ раздаваше u3богымъ. при семъ и3з8несенъ быc 2064 в 
манастырь. въ великuю3 цр7кbвь и3с печеры2065. є3диною же є3му копаю3щю3 по Һбычаю2. тружесz 

и3знеможе. и Ҷ4стави мэсто u3зко. и3 нераширено. лучи же сz брату нэкоє3му u3мрети во тъи3 
дн7ь. и3 не бэ и3ного мэста. развэ сего тэснаго. принесенъ быc мр7твыи3 в печеру. и3 нудима сего 
вложивше тэсноты ради. ропотъ же бысть на марка t братіа2. не могуще мр7твца Һпрzтати. 

 

2059 Див. Коментар 216. 
2060 Див. Коментар 217. 
2061 Див. Коментар 218. 
2062 Мт 5:4; Лк 6:21. 
2063 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
2064 На берегах дописано: «ст7ыі fеҶdсіи». 
2065 Див. Коментар 209. 
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ни масла на нь възлия3ти. зане бэ мэсто u3ско 2066. печерникъ же всэмэм смиреніємъ кланzя3сz 
гл7ше. простите мz Ҷ4ц7и за худость не копах. Ҷ4ни же боле скарzхусz на нь. маркъ же гл7а 
мр7твому и3бо тэсно є3сть. самъ 

\Арк. 145\ 

брате покриписz. и3 пріи3мъ масло възлэи3 на сz. простеръ же руку ме3ртвыи2. и3 мало въскӥонивсz 
и3 вземъ масло възлѣ3 на сz крcтмъ. на лице же и3 пер8сэ. и2 съсӅd tдавъ. сам же Ҷ4прzтавсz 
преd всэми. въз8легъ u3спе. и3 сему чю3деси бывшю2. пріа2тъ стра< всz Һ створенемъ. паки же и3нъ 
братъ болэвъ много u3мр7е. нэкто t другъ є3му иде въ печеру. хотz видэти мэсто. и3дэже 
положитисz хощеть. тэло лю3бимаго и3мъ. въпроси бл7жнаго сего. к нему же tвэща маркъ. 
брате и3ди рци u3мершуму. пожdи до u3тренzго дн7и. даже и3скопаю3ть ти мэсто. ти тако 
tи3деши на Ҷ4нъ житіи2скіи3 покои3. пришедыи3 же брат гл7а є3му. Ҷ4ч7е марче а3зъ Ҷ2тро< губою 
тэло мр7твого. и3 кому велиши ны сиѶ гл7ти. маркъ же рече. се видэ мэсто недокончано. велю2 
ти и3ди рци u3мръшему. гл7ть ти маркъ грэшныи3. брате пребуди є3ще сіи3 дн7ь. и u3тро u3мреши. 
да u3готовлю2 ти мэсто в положеніе. и3 пришлю по тz. и3 пришеd в манастырь. Ҷ4брэте всю3 
братію3. Ҷ4бычное3 пэніе над ниұ съвершаю3ще. и3 ставъ u4 мр7твого рече. гл7ть мар8къ я3ко мэсто 
нѣc ти u3готовано. пожdи до uтріа2. и u3дивишасz вси сему словеси. є3гда си и3 и3зрdече преd всэми. 
и3 ту абіе прозрэ мр7твыи2. и3 възвратисz дх7ъ є3го вонь. и пребыc дн7ь тои3 весь и нощь. tверъсты 
Һчи и3мыи2. и3 ничтоже и3мыи3 гл7ати. заu3трӢ же и3де в печеру Һнъ братъ. приходивыи3 преже 
хотz u3видити. а3ще мэсто кончано є3сть. к нему же рече бл7женыи2. шеd рци uмираю3щему Һста 

\Арк. 145 зв.\ 

ви животъ сіи2 временныи2. и3 преи3ди на вэчныи3 живоҴ. се бо мэсто uготовано є3сть на прия3тие3 
тэлу. tдаи3 же бг7ви твои3 дх7ъ. тэло же твоє3 съ ст7ыми Һц7и здэ да положено будеть в 
печерэ. пришедъ же братъ си всz и3згл7а Һжив8шему. и ту а3біе смэжисz и3 tдасть дх7ъ преd 
всими пришеdшими. посэщеніа2 є3го рdаѶ. ти тако чтcно положенъ быc. въ преже реченѣұ мэсте в 
печерэ. дх7внаz3 брата бэста в тҶұ же манастыри печерьскомъ. спрzжена лю3бовию срdчною t 
u3ности. є2диноu3миє3мъ. и3муща є3дину волю2. сиѶ u3молиста сего бл7жнаго марка. да и3ма u3строи2ть 
Ҷбщеє3 мэсто. и3 ту Һба поло•на будета. є3гдаgь повелить2067. по времен8ѣ• мнозэ tи3де 
феҺфилъ. потребы ради нэкамо. старии3ши братъ. uныи•2068 разболэвсz u3мр7е. и3 положенъ 
бысть въ u3готованѣұ мэсте. по дн7ех же нэколицѣ< приде феҺфилъ. u3вэдавъ Һ братэ. и3 
сжалиси велми. и3 поиұ нэкыz3 съ собою3 и2де в печеру хотz u3видити u3мр7шаго. гдэ и3 на коє2мъ 

 

2066 Див. Коментар 211. 
2067 Див. Коментар 212. 
2068 Див. Коментар 213. 
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мэстэ положенъ є3сть. видэв же є3го на вышнеұ мэстэ. нgеbдоваше много и3 ропташе на марка. 
гл7z почто є3го сдэ положилъ є3си. я3ко а3зъ старэи3 сего є3смь. и3 ты сего на моє3мъ мэстє 
положилъ є2си. печерникъ же мужь смэреныи3. сыкланzя3сz тому гл7аше прости мz брате. 
съгрэши< к тебе. потомъ во и3мz рекъ u3мр7шаго. брате въстани. и3 даі же мэсто Ӆ3мершему 
брату. самъ• лzзи на нижнемъ мэс8тэ. и3 ту а3биє словомъ бл7жнаго въста мр7твыи3. и3 лежа на 
нижьнемъ мэстэ пред всэми пришедшими. и3 бысть 

\Арк. 146\ 

видэвши грозно чю2до всэмъ. и3 полно u3жасти. тогда братъ притивъ и3 коравъ. на бл7женаго 
положеніа рdаѶ братнz. припаде к маркови гл7z Ҷ4че съгрэши<. подвигнувъ брата с мэста. но 
молю2 ти сz повелэ да лzжетъ на своє3мъ мэстэ. бл7жныи3 же рече тому. гь7 tя3тъ вражду 
межю2 нами. и3 се створи прещеніа твоєго ради. да не въ вэкы враждовавъ съблюдеши золъ на 
мz. но и3 тэло безъдш7но я3влzє2ть сущю3ю3 лю3бовь к тебэ. подаваz3 тобэ старэи2шиньство. 
наслэдиши всі и3 часъ. сдэ бы положенъ быӥсть (sic!). но понеже нэси готовъ лъ(sic!) на 
и3сходъ. и3ди попечисz Ҷ4 своє3и3 дш7и. и3 по мали дн7и сэмо принесенъ будеши. є3же мр7твеца 
въставлzти. бж7іе3 є3сть дэло. а3з же чл7къ грэшенъ є3смь. но се мр7твыи боясz твоє3го досаженіа2. 
и3 моє3го u3кореніа2. є3же t тебе не терпz. Һставилъ ти є3сть мэсто. и3 Һбьщь вама полъ. бъ7 
възdвигнути можеть. а3зъ бо не могу рещи u4мер8шему въстани. и3 пакы лzзи на вышнемъ 
мэстэ. въсприти є3му ты р8ци. є3да тебе послушає3ть я3коже и3 нынэ. си слышавъ феҶ4филъ 
Һскор8би ѕэло. страшны< ради словеc марковы<. мнэвъ я3ко ту паd абиє3 u3мреть. не свэдыи2 а3ще 
дои3деть до манастырz2069. и3 пришедшю2 є3му въ свою келію. пріа3тъ плачь неu3тэшимъ. раздая3в 
же все даже и3 до срачицэ. Ҷ4стави свиту є3дину и3же ман8тью2. и3 бэ Һжидаz2 часа и3 дн7и 
смр7тнаго. и никтоже может u2ставити и3 t горкаго плача. никтоже сего принудити може. 
когда слад8ку брашну вкусити. дн7и u3бо 

\Арк. 146 зв.\ 

наставшю2 гл7ше не вэ (sic!) а3ще постигну ли вечеръ. нощи же пришедши плачасz гл7ше что 
створю2. а3ще дои2ду свэта. мнози же въставше вечера не постигоша. и3 легше не въсташа t 
ложь свои3хъ. то како а3зъ и3з8вэщеніе пріи3мъ t бл7жнаго. я3ко помалэ скончати ми сz. и3 
молzшz бв7и съ слезами. даровати є3му времz покая3нію3. и3 сице творz и3 а3лча и3 молzсz. и3 
плача на всzкъ чаc. Ҷ4жидаz2 tи2нудь дн7и. чаа tлученіа t тэла. тако плоть и3стни. я3ко и3 
съставомъ всэмъ и3щтенымъ быти. мнозэ же хотэвше u3тэшити сего. на болшеє3 рыданіе2 
подвигушаи5. и3 t многаго плача изъгуби си Һчи. и3 тако пребыc въ всz дн7и живота своє3го. 

 

2069 Див. Коментар 214. 
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въ велици въздержаніи бг7у uгажаz3. добрымъ житиє3мъ. разумэвъ же часъ є2же к бг7у своє3го 
tшествіа2. блж7ныи3 же маркъ приз8ва феҺфила. гл7а є3му брате Һскорби< тz на многа лэта. 
прости мz се u3же tхожю свэта сего, и3 моли Ҷ4 мнэ. а€щ•е, пріи2му дер8з8новеніе. не забуду 
тебе. да сподобит ны гь7 тамо видэніа2. и3 Һбрестисz въ мэстэ Ҷ4ц7а а3нтоніа2 и3 fеҶ2досіа. 
fеҶ2fиӥ же съ слезами гл7ше: Һч7е марке почто мz Һставлzєши. и3ли пои3ми мz со събою3. 
и3ли даруи3 прозрэніє2. маркъ же рече к нему2070 не стужи брате. понеже Һслэписz бг7а рdаѶ Һчима 
телесныма. но дх7овныма того на разумъ прозрэлъ єс3и. брате. азъ бы< в вини твоє3му 
Һслэпленію2. видих8 ти см7рть хотz дш7и твоє3и ползу створити. и3 высокыи3 разумъ на смиреніе2 
привести. срdца бо скрушена и3 смирена бъ7 не u3ничижить. fе- 

\Арк. 147\ 

Һфи2лъ же вэдэ Ҷ4че я3ко грѣ< ради мои3хъ падъ сz преd тобою3 u3мр7лъ бы< в печерэ. є3гда 
мр7твого въстави преd тобою2. но гь7 ст7ы< рdаѶ твои3хъ. мл7твъ дарова ми животъ. и3 нынэ прошю 
сего да с тобою3 u3мру. и3ли жа прозрю3 . маркъ же рече нѣc ти требэ видити времен8ныи3 сеи3 
свэтъ. проси u3 га7 да тамо uзриши славу мою е3го2071. ни см7рти желаи2. приидеть бо а3ще и3 не 
въсхощеши. но се ти знаменіе2 єc твоє3го tшествіа. преже тріи3 дн7і u3з8риши свѣҴ неконечныи3. и3 
славу неи3зреченную2. си рекъ престависz. и3 положенъ быc в печерэ. и3дэже самъ и3скопа2072,2073 
феҺфилъ же сугубо рыданіе пріимъ. и3 я€ву въ срdци и3мэа2. Ҷ4 o3чіи разлученіа2 проливаше 
и3сточникъ. и3мэя3ше• съсӅd2074 и3 є3гда u3пражнzшесz на мл7тву. и3 прихожахуть єму слезы. 
поставивъ сэсӅdd. наd тэмъ плакашесz. и3 того наполни слезъ за многа лэта. бэ бо Ҷ4жидаz 
прореченіа2 бл7жнаго. и3 разумэвъ є• Һ бз7э є3му скончаніе2. молzшесz бв7и прилэжно. пріа2тнаұ 
быти слезаұ. є3го преd ниұ. и3 ту нэкто красенъ ставъ преd ниұ. гл7а є3му что сz хвалиши Һ тщетэ 
слезнэи2. и3 и3зz съсуд2075 паче болэи2. и3 бл7гоu3ханіа2 преполненъ. я3ко мvѶро добровонно. сеѶ рече 
t твои< же слезъ. є• въ мл7твэ к бӅ7. t срdца и3зліа2лъ є3си. и3 є3же рукою2 Һтерлъ є3си. и3ли ризою3 
и3ли u3брусцемъ. є3же на землю3 tпаде t твоє2ю Ҷ4чію. си всz из8бра<. в сіи2 съсӅd и3 сблю2до< 
повелэніємъ творца нашего. и3 нынэ подати ти радость посланъ є3смь. да с веселиє3мъ к нему 
пои2деши. то бо ре? бл7женыи2 пла 

 

2070 Написано поверх закресленого «тому» і ще одного вискобленого слова. 

2071 Написано над закресленим. 
2072 Див. Коментар 216. 
2073 Див. Коментар 217. 
2074 Див. Коментар 218. 
2075 На берегах дописано: «того». 
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\Арк. 147 зв.\ 

чю3щіисz я3ко тэ u3тэшатсz2076. сиѶ рекъ невидиұ быc. бл7жныѶ же призвавъ и3гумена. и3 ска €аӢ єму 
а3гг7льское3 видэніе3. и гл7аніе2. и3 с8суда два и3сполнена слезъ. є3дин же паче а3раматы. бл7гыz3 вонz 
и3сполненъ. є3же повелэ възлити на тэло свое2. сам же въ третіи дн7ь престависz. сего достои3но 
в печерэ положиша. близъ марка пе?рника. помазавше того t с8суда а3гг7лва. я3ко сеи3 печерэ 
наполнитисz бл7гоu3ханіа2. и3 сле€ныи3 съсӅd на нь възліаша. да сэя3вще съ слезами радостию3 
пожнуть рукоя3ти своа2. си Һ хcэ будуть u3тэшенэ. є3му же слава съ Һц7емъ и3 сн7омъ и3 
ст7ымъ дх7мъ. 

Арсеніївська редакція Патерика2077 
\Арк. 147\ 

W4 Марцэ печерницэ. и3 W4 Феo4fилэ черньци: 
іи прпdбныи3 марко. имыи3 житие3 в печерэ. и3 множаи3шая3 мэста и3скопа печеры рукама свои3ма. 
и3 на свою3 плещю3 перьсть износz по всz дн7и и3 нощи. трѫжая3сz Ҷ4 дэлэ бж7іи3. и3скопа же 
и3 мэста многа на погребеніе3 братьи3. и3 t сего1 ничтоже взимая. но є3же кто самъ что дая3ше 

є3му. и3 се пріимъ u3б7гымъ раздоваше. при сеұ и3знесен быc ст7ыі FеҶdсіи. ис печеры в манастырь 
в8 великую цр7квь2078. є3диною же єму копающӬ трѫжьсz и3знеможе. и Ҷ4стави мэсто ѫзко и3 
неразширено. лучи же сz є3диному t браҴа3. болэвьшю u3мрети. и3 не бэ и3ного мэста 

\Арк. 147 зв.\ 

развэє3 сего тэснаго. принесенъ же бывъ мр7твыи3 в печеру. и3 нuдьма сего1 вложиша тэсноты 
рdаѶ. ропот же3 быc на марка t браҴа3. не могуще мр7твца Ҷ4прzтати. ни масла на нь възлиа3ти. 
зане жэ мэсто ѫз8коѶ бэ2079. печерникъ же съ смиреніємъ всѣұ кланzшеc гл7z. простите мz 
Ҷ4ц7и. за худость не доконча<. Ҷ4ни же боле скарzху на нь. маркъ же гл7а мр7твому. и3бо1 тэсно 
є3сть саұ брате покрэписz. пріимъ масло възліи на сz. простертъ же руку мр7твыи3. и3 мало 
въскӥонь. вземь масло възліа на сz крcтомь на лице и3 перси. и3 съ сѫдъ tдавъ. сам же преd 
всэми Ҷ4прzтавсz възлегъ u3спе. и3 сему чюдеси быв8шю. пріатъ всѣ< стра< Һ сътворэнѣұ. пакы 
же и3нъ браҴ болэвъ много Ӆ3мре. нэкто же t другъ є3му иде въ печерu 

 

2076 Мт 5:4; Лк 6:21. 
2077  Публікуєтьсч за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
2078 Див. Коментар 209. 
2079 Див. Коментар 211. 
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\Арк. 148\ 

хотz видэти мэсто. и3деже положитиc хощеҴ тэло любимаго и3мь. въпроси бл7жнаго сего. к 
нему же tвэща марко брате и3ди рци u3мр7шему. пожди до утренzго. дажь и3скопаю ти мэсто. 
ти тако tидеши на Ҷ4нъ житіа3 покои3. пришедыи3 же браҴ гл7а є3мu. Ҷ4ч7е марко, а3зъ Ҷ4трохъ 
губою3 мр7твого тэло. и къ кому велиши ми гл7ати си. марко же ре?, се видиши мэсто 
недокончано. велю ти и3ди рци u3мрьшему. гле7ть ти грэшныи марко. брате пребуди є3ще сіи3 
дн7ь. и uтре uмреши. дажь u3готовлю ти мэсто в положеніе3. и3 пришлю по тz. пришедыи3 же 
браҴ послушавъ блаженаго. пришеd в манастырь. o3брэте всю братію3. oбычноє3 пэніе3 надъ 
мрт7вымъ съверьшаю3ще. и3 ставъ u4 мр7твого рече. 

\Арк. 148 зв.\ 

гл7ть марко. я3ко мэсто нѣc u3готовано ти. пожди до u3тріа3. и u3дивишаc вси сему словеси. 
є3гда и3зре? преd всэми. и3 ту а3біе прозрэ мр7твыи3. и3 възвратисz дх7ъ є3го вонь. и пребыc дн7ь тъѶ 
весь и3 нощь. tверьстэ Ҷ4чиѶ имыи3. и3 ничтоже и3мэ гл7ати. заuҴра же и3де в печеру Ҷ4нъ браҴ. 
приходивыи3 преже хотz u3вэдэти а3ще мэсто кончано є3сть. к немѫ же ре? бл7женыи3. шеd рци 
u 3мираю3щемѫ. Һстави живоҴ сиѶ времен8ныи. и3 пріиди на вэчныи. сеѶ бо1 мэсто ѫготовано ти 
є1сть на приа3тіе тэлu. tдажь твои3 дх7ъ. тэло же твое3 съ ст7ыми Ҷ4ц7и. сдэ положено будеҴ 
в печерэ. пришеd же браҴ сиѶ всz и3згл7а o3живьшему. и ту а3біе смэжисz. и3 живот8ыи3 дх7ъ tдасть. 
преd всэми пришеdшими. посэщеніа3 є3го рdаѶ. ти тако чтcно положенъ быc. въ преже ре? енѣұ мэсте 
в печерэ: 

х7вная3 брата бэста два2080 в том же мана 

\Арк. 149\ 

стыри печерьстѣұ. съпрzжена любовью срdчною t ю3ности, є3диноӅ3міе и3мѫща є3дину волю. 
сиѶ u3молиста сего бл7женаго марка. да и3ма u3строить мэсто Ҷ4бщеє3. и3 ту oба 
положена будета. є3гда гь7 повелить2081. по времени же мнозэ tи3де нэкамл потребы 

дэлz. феҶ4fилъ старэи3шіи браҴ. uныи•2082 разболэвсz u3мре. и3 положе= быc въ uготованѣұ 
мэстэ. по дн7ех же нэколицѣ< приде fеo3fілъ. u3видэвъ Ҷ4 братэ сжалиси велми поиұ нэкыа3 
с8 собою3 иде в печеру хотz u3видэти uмр7шаго. кдэ и на коєұ мэстэ положе= є3сть. видэв же 
є3го1 положена на вышнеұ мэстэ негодоваше, и3 много ропташе на марка. гл7z почто є3си 

 

2080 В оригіналі надписано над рядком. 
2081 Див. Коментар 212. 
2082 Див. Коментар 213. 
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положилъ єго сдэ. я3ко а3зъ сего старэе3 є3смь. и ты сего на моємъ мэстэ положи. печерникь 
же мѫжь смирэнь сыѶ. кланzа3сz тому гл7аше. прости мz брате 

\Арк. 149  зв.\  

съгрэши < к тобэ. потомь во имz u 3мр 7шему рекь . брате въстани. и 3 дажь 
мэсто: большему брату. самъ • лzѕи на нижне ұ мэстэ. ту а 3б іє 3 слово ұ бл 7жнаго 
вс 8та мр 7твыи. и лzже на нижни ұ мэстэ пре d  всэми прише dшими. и бы c  видэти 
ч dю b грозно всѣ ұ . и 3 полно ѫжасти 2083. тогда братъ прэтивыи 3 . и 3 кото равыи на 
бл 7жнаго. положеніа р dа Ѷ братнz. припа d к ногама маркови гл 7z. o3че съгрэши <  
подвигнувъ брата с мэста. но молюти c повели пакы. да лzжеть на свое ұ  
мэстэ. бл 7жныи же тому ре ? . гь 7 tя3тъ враждѫ межю нама . и се Ѷ сътвори 
прещеніа 3 твоє 3го р dа Ѷ . да не в вэкы враждовавъ сьблюдеши ѕоль на мz. но и 3 
тэло бездушно я 3влzє Ҵ сущюю любовь к тобэ. подавя 3 тобэ старэшиньство 
наслэдиши. и 3 вс і и ча c \  

\Арк. 150\ 

сдэ2084 положенъ былъ. но понеже нэси готовь на исхҶd, иди попецисz o3 свое3и1 дш7и. и3 по 
малэ дн7и сэмо принесенъ будеши. є3же бо1 мр7твецz въставлzти. би7е3 дэло є1сть. 

А3з же чл7къ грэшенъ є3смь. а3 сьѶ мр7твыи боя3сz твоє3го досаженіа3. и3 мое3го ѫкореніа3. є3же t 
тебе не трьпz. o4ставиль ти є3сть мэсто. и3 Ҷ4бщь вама полъ. бгъ7 възdвигнутіи можеҴ. а3з бо 1 
не могу рещи u3мер8шему въстани. и3 пакы лzзи на вышнеұ мэстэ. въспрэти е3му ты и3 р8ци. 
є3да и тебе послушає3ть я3коже и3 нн7э. си слышавъ феҶ4fилъ Ҷ4скорбэ зэло1. страшны< рdаѶ 
словесъ марковы<. мнэвъ я3ко ту а3біе u3мреть. не свэдыи3 аще доидеть манастырz2085. и 
пришеdшю є3му въ свою келью. пріать плачь неuтэшиұ. раздаяв же в8се даже и до срачици. 
Ҷ4ставивъ свиту и3ма 

\Арк. 150 зв.\ 

натію. и бэ Ҷ4жидая дн7е и чс7а смер7тнаго. и никтоже може сего t плӢча u3тэшити горкаго. 
и може кто сего принудити когда сладкы< брашенъ вкусити. дн7и Ӆ3бо1 наставшю гл7ше. не вэсь 
а3ще постигну вечера. нощи• пришедши плачасz гл7ше. чтоѶ сътворю а3ще достигнӅ3 свэта. мнози 
бо въставше ве?ра не достиго1ша. и легше не въставше t ложеи3 свои<. тако а3зъ. и3же извэщеніе 
t бл7жнаg пріиұ я3ко помалэ скончzти ми сz. и3 молzшz бв7и съ слезами. даровати є3му времz 

 

2083 Див. Коментар 214. 
2084 Дописано на берегах: «бы». 
2085 Див. Коментар 215. 
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покая3нію3. и сіце творz алча и молzсz и плача на всzкъ чаc Ҷ4жидая. Ҷ4тинудь дн7ь. дн7е 
чая tлученіа t тэла. и тако плоть истни. я3ко же и составҶұ всѣұ нӢщiпеноұ быти. мнози же 
хотэвшеи5 u3тэшити сего. на болшеє рыданіе подвигнуша и5. и3 t многаго плача изгуби си 
oчи. и3 тако пре 

\Арк. 151\ 

быc всz дн7и живота своєго1. в8 велицэ въздержаніи3. бв7и uгажая3 добрыұ житіеұ. разумэвше• часъ 
свое1го tшествіе2. блж7ныи марко. призва феҺfила. и3 гл7а є3му брате Ҷ4скорбих тz на многа 
лэта прости мz. се u3же tхожю свэта сего и3 моли Ҷ4 мнэ. аз же а3зе пріиму дер8зновеніе3. не 
забудu тебе. да сподобит ны гь7 тамо видэніа. и3 o3брестиc в мэстэ Ҷ4ц7а а3нтоніа2 и3 fеҶdосіа3. 
феҶ4fилъ же с плачемь тому гл7ше: o3ч7е марко, почто мz o3ставлzє3ши мz. или поими мz 
с8 собою. или даруи ми прозрэніе2. марко же ре? к нему. брате не тужи. понеже Һслэпиc б7а рdаѶ 
o3чима телесныма. но дшв7ныма на разӅұ того про1зрэлъ єс3и. брате. азъ бы< в вини твоє3му 
o3слэпленію. повэда< ти см7рть. хотz ползу сътворити дш7и твоєи. и высо 

\Арк. 151 зв.\ 

кыи твои3 разумь на смирэніе3 привести. срdца бо съкрушена и3 смирэна бг7ъ не u3ничижить. 
феo3филъ• рече видэ Ҷ4ч7е. я3ко грэхъ рdаѶ мои<. падъ сz преd тобою3 u3мерлъ бы< в печерэ. є3гда 
мр7твого1 въстави. но гь7 ст7ы< рdаѶ твои< мл7твъ. дарова ми живоҴ. и3 нн7э сего1 прошю да с тобою 
Ӆ3мрѫ. и3ли да прозрю, марко же ре? нѣc ти требэ. видэти времьнанаg сего свэта. проси u га7 да 
тамо Ӆ3зриши славу є3го1. ни см7рти же3лаи. придеть бо а3ще и3 не въсхощеши. но сеѶ ти знаменіе 
твое3го tшествіа. преже тріи дн7ь прозриши. ти тако к бӅ7 tдеши. и3 тамо Ӆ3зриши свэтъ 
неконечніи3. и3 славу неи3зре?н8ную. си рекъ престависz. и3 положенъ быc в печерэ. и3дэже саұ 
ископа2086,2087 феҶ4fилъ же сѫгѫбо рыданіе пріимъ и3 я€ву въ срdци имэа Ҷ4 o3чи разлученіи 
проливаше и3сточниҲ слезь. є3му же 

\Арк. 152\ 

паче множахусz. и3мэя3ше же съсудъ2088. и3 є3гда u3пражнzшеc на мл7твӧ. и3 прихожаху єму 
слезы, поставивъ сэсѫd. наd нимь плакашесz. и3 того наполни слезъ за многа лэта. бэ бо 
Ҷ4жидая3 прощеніа бл7жнаго. и3 разумэвъ є3же Һ бозэ є3му скончӢніе3. молzшесz бв7и прилэжно. 
пріа2тнаұ быти слезамь. є3го преd нимь. и3 ту а3біе нэкто красенъ. ставъ преd нимь гл7а є3му. что 
сz хвалиши Һ тщетэ слезнэи. и3 и3зzҴ съсѫd паче того боліи3. бл7гоѫханіа преполненъ, и3 я3ко 

 

2086 Див. Коментар 216. 
2087 Див. Коментар 217. 
2088 Див. Коментар 218. 
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мvѶро добровон8но. сеѶ ре? t твои< же слезъ. є3же въ мл7твэ къ бг7Ӆ t срdца и3злія3лъ є3си. и3ли риѕою 
и3ли uбрусцмь. и3 є3же на землю tпаде t твоєю3 o4чію3. и3 си всz събра< в сии3 съсѫd. и3 съблюдо< 
повеӥніеұ творца нашего. и3 нн7э подати ти рdаbсть посланъ є3смь. да с весӤльєұ к нему tидеши. тъѶ 
бо1 

\Арк. 152 зв.\ 

ре? бл7женыи2 плачющесz я3ко ти ѫтэшатьc2089. си реҲ невидимь быc. бл7жныи же призвавъ и3гумена. 
сказа є3му я3вленіе а3гг7лово и3 гл7аніе. и3 съсуда два показа и3сполнена слезь. є3дин же паче а3раматы 
бл7гыа3 вонz. є3же повелэ възліати на тэло свое3. сам же въ третьии дн7ь преставиc. сего 
достои3нэ в печерэ положиша близь марка печерника. помазавше того t съсѫда а3гг7лова. я3ко 
се наполнитиc. и3 печерэ бл7гоӅ3ханіа3. и3 сле€ныи3 съсѫd на нь възліаша. да сэя3вы и3 слезами пожнеҴ 
рукоя3ти своя2. плакаху бо сz ре? в мэтаю3ще сэмена своа3. си Һ х7э u3тэшени будӅ7. є3му же 
слава съ Ҷ4ц7мь и3 съ прcтыұъ: 

Касіянівська перша редакція2090 

\Арк. 284 зв.\ 

W3 прdпbбнемъ ма1рцэ пече1рницэ. є3го• пwвелѣ1ніа мр7твіи послушаху. 
ре1вни< u4бҶ ст7ы1хъ пwдража1ю3ще2091. мы2 грѣ1шніи5. писа1нію є4же Һни2 и3зъz4сни1ша. и3 
мно6гыұ трuдо1мъ взыска1шz. в пuсты1ня< и3 гwра<. и3 прw1пӢсте< земн<ы1. и3нѣ< u4бо са1ми 
видэвше. и3нѣ1х же слышав8ше. житіе2 и3 чюдеса2. и3 дэ 

\Арк. 285\ 

ла бг7оu3го1днаz, прdпbбны1хъ мu1жь написа1ша. и3нѣ1х же слы1шавше пре1же и3нѣ1хъ 
бы1вши<. жела1ніа же и3 словеса2, и3 дэа1ніа. є• е4сть патериҲ пече1рскіи52092. В то6мъ сло•ше скӢза1ша Һ 
ни< Һни2 Ҷ4ц7и є1же мы2 пwчита1ю3ще. наслажа1е3мсz дх7о1вны< ти слове1съ. а4зъ• неразu1мныи2, ни 
ра1зuма и4стин8ныѶ не пwсти1гъ. и3 ничто• t тѣ< такова1го видѣ< . нw6 слы1шанію пwслѣ1дuz2, е• 
ми сказа2 прdпbбныи2 є3пcкпъ си1мw=. и3 сіа2 написа< тво3емu2 Һч7еству. И3 нѣ1смь николи• Һбъхwдилъ 
ст7ы1хъ мѣ1стъ. ни іе3рл7и1ма видэхъ. ни сина1и3скіа2 горы2. да бы1хъ что3 при1ложивъ къ 

 

2089 Мт 5:4; Лк 6:21. 
2090 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
2091 Див. Коментар 206. 
2092 Див. Коментар 208. 
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\Арк. 285 зв.\ 

пw1вэстэ я4ко• Һбы1чzи5 и1мuҴ хитрwслове1сницы си1мъ крӢситисz. мнѣ2 же да не бu1ди 
пwхвали1тиc. но6 ток8мо Ҷ ст7еұ се1мъ манастыри2 пече1р8скwұъ и3 в не1мъ бы1вши< ст7ы1хъ че1рнори1зець. 
и3 тѣ< житіемъ и3 чюдесы2. и3хже помина1ю ра1дуz3сz. же2093 бо и3 а1зъ грѣ1шныи2 ст7ы< тѣ1хъ Һц7ь 
мл7твы. tсю1дu u4бо на?ло пw1ложu по1вэсти. є• Ҷ4 прdпbбнемъ ма1р8цэ пече1рницэ. бэа1ше бw сіи 
ст7ыи3 ма1р8кw: житіе и3мэz в пече1рэ. и3 при н1емъ и3знесе1нъ быc ст7ы1и5 Һц7ь на1шь феdҶbсіи3 t 
пе?ры2094. Въ ст7uю вели1кuю церкwвь. сіи же прdпbбныи5 марко. мно3га мѣ1ста в пече1рэ 

\Арк. 286\ 

свои1ма рuка1ма и3скопа1въ. и3 на своею3 плещӅ2 пе1р8сть и3зноc. и3 бэ по всz2 дн7и и3 по всz2 но6щи 
трuжа1а3сz Һ дэлэ бж7іи2. и3скопа1 же и3 мѣ1ста мно6га на пwгребе1ніе бра1тіи5. и3 t сегw ничто6же 
взима1ше. но6 е1же кто6 самъ. что3 дааше е3мu2, и3 се2 пріи1мъ u3бо6гымъ раздаа1шеc. при се1мъ и3знесе1нъ 
быc ст7ыи феҺдо6сіи в8 манасты1рь в8 вели1кую цр7ковь и3с пече1ры2095. е3ди1ною• е3мu2 копа1ю3щу по 
Һбы1чzю. и3 u3трuди1всz и3знемо1же Ҷ4ста1ви мѣ1сто u3ско6. и3 неразши1рен8но. лuчи1 жеc е3ди1номu t 
бра1тіи5 болѣ1вшu, кw гд7у tи1ти2 в тыи5 дн7ь. и3 не бэ и3но6го мѣ1ста. ра1звэ того6  

\Арк. 286 зв.\ 

тэсна1го. принесе1нъ• быc ме1р8твыи5 в пече1ру: и3 нu1дима сего6 вложи1шz тэсноты2 рdаѶ. рwп8та1ніе же 
быc на ма1рка t бра1тіи5. пwне• неможа1хu мр7тваго Һпрz1тати. ни ма1сла на1 нь възліа1ти. зане 
бѣѶ мѣ1сто u3ско62096. пече1рникъ• со смире1ніемъ всѣ1мъ кланяа3сz гл7ше, прҶстите мz Һц7и за1 
немощь не докончzхъ. Ҷ4ни1 же бwлма2 u3карz1хu егw3 досажа1ю3ще е3мu2. ма1рко же гл7а мр7твомu. 
и3бо єc тѣ1сно мѣ1сто се2. са1мъ бра1те покрэпи1сz. и3 пріи1мъ ма1сло възлии3 на сz2, мр7твы и• просте1ръ 
рu1ку. ма1ло въскӥони1сz. взеұ ма1сло възліа2 на сz2 крcто2 Һбра1 

\Арк. 287\ 

зно. на пе1рси и3 на лице2. съсud же tда1стъ. са2м8 же преd всѣ1ми Һпрz1тавсz. възле1гъ u3спе2. и3 семu2 
чюдеси2 бы1вшу пріа1тъ всz2 стра<, и3 тре1петъ, Һ сътворе1н8немъ. па1кы• и1нъ бра1тъ мно6го болэв1ъ 
u4мре. и3 нѣ1кто• t дрu1гъ е3го6. и3 гu1бою Һте1ръ е3го6, и3 и1де в пече1ру. хwтz2 ви1дэти мѣ1сто. 
и3дѣ1же хо6щеть положи1тиc тѣ1ло. Люби1магое и1мъ, и3 въпрҶси2 блаже1н8наго сего2. к немu1 же 
tвэща2 прdпbбныи2 ма1рко бра1те и3ди2. и3 рци2 брату u3мр8шемu. пожди2 до u4тріа2, да1 жdь и3скопа1ю3ть 
мѣ1сто. И3 та1ко tи1деши на o4нъ житіа2 покҺи. прише1дыи3 же бра1тъ гл7а е3мӅ2  

 

2093 Дописано на берегах: «ла1ю». 
2094 Див. Коментар 209. 
2095 Див. Коментар 209. 
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\Арк. 287 зв.\ 

o4ч7е ма1рко. а4зъ и3 гu1бою Ҷтро< е1го6, тѣ1ло е3го6 мертво сu1ще. т3 комu1 ми вели1ши си2 гл7ати. 
ма1рко• па1кы ре?. Се2 мѣ1сто ви1диши не докончzно. Ве1лю ти и3ди2, и3 рци2 u3мер8шемu. гл7еҴ ти 
грѣ1шныи2 ма1рко. бра1те пребu1ди е3ще сіи3 дн7ь. и3 u4тро tи1деши къ жела1е3момu гu7 нашемu. 
донели1 же пригото3ваю мѣ1сто. В8положе1ніе2. и пришлю2 по тz2. прише1дыи• бра1тъ, послu1шавъ 
прdпbбнаg пріи3де в манасты1рь. и3 Һбрэте2 всю бра1тію2. и3 Һбы1чное пэніе наd ни1мъ съвръша1ю3ща. и3 
ста1въ u3 ме1ртваго, и3 рече ю г7ле ти ма1рко. я1ко мѣ1сто нѣc ти u3готw3вано бра1те. но3 пw 

\Арк. 288\ 

жди2 еще до u4тріа. и3 u3диви1шzсz вси2 слwвеси2 семu2. е3гдӢ сіа и3зре? бра1тъ преd всѣ1ми. и3 тu2 а1біе 
прозрѣ1въ мр7твыи5. и3 дш7а е3го възрвратиc во1нь. и3 пребыc д7нь тои1. и3 всю2 но6щь. tве1рьстэи3 и3мыи5 
Ҷ4чи. и3 ничто6же гл7ати могыи5 никомӅ•. заu1тра• бра1тъ o4нъ прихҶди1выи пре•. и1де в пече1рu. 
хwтz2 u3вэдэти а1ще мѣ1сто, u3гото6вано єc к8 немu• ре? бл7же1н8ныи5, шеd и4 рци2 u3мр7ающемu. гл7е1ть 
ти ма1рко. Һста1ви живwҴ сыи5 временыи5. и3 преи3ди2 на вѣ1чныи5. се2 бw мѣ1сто u3гwто6вано ти еc. 
на пріа1тіе тѣ1лu твое3мu2. tда1и же бг7ви дх7ъ тво6и. тѣ1ло же твоє2 

\Арк. 288 зв.\ 

съ ст7ы1ми Һц7и здѣѶ. да пwложено бu1деть в пече1рэ. пришdе8 же бра1тъ всz2 сіа2 и3з8гл7а Һжившемu. 
и3 тu2 а4біе смэжи2 Ҷ4чи свои5. и3 преда1стъ дх7ъ преd всѣ1ми пришеdшими посэще1ніа ра1ди его6. И3 
та1ко чcтно положе1нъ быc въ преd рече1н8нэм мѣ1стэ в8 пече1рэ. и3 семu2 чюдеси2 вси2 вси2 u3диви1шzc. 
ка1ко сло1вомъ бл7же1н8наго Һживе2 мр7твыѶ. и3 па1кы пwвелѣ1ніем е3го преста1висz. па1кы• и3на дваѶ 
бра1та дх7о1внаа2 бѣ1ста, в то1м8 же вели1цемъ манастыри2 пече1р8скомъ. съпрzжена любо6виію срdчною2 
t ю1ности. и3 е3ди1ноuміе и3мu1ща, и3 е3ди1нu волю е4же къ бг7u. сіи3 же u3 

\Арк. 289\ 

моли1шz бл7же1н8наго ма1рка. да и4мъ u3стро6ить мѣ1сто Ҷ4б8ще. и3 тu2 а4біе пҶложена бuдета. е3гда2 
гь7 пҶвелиҴ2097. по1 времени• мно6ѕэ феҶ4филъ ста1рэи3шіи5 бра1тъ. tи1де нѣ1камо потре1бы дэлz. 
ю1ныи•2098 разболѣ1всz. tи1де на o4нъ житіа2 поко6и. и3 пwложенъ быc на u3гото6ван8нwұ мѣ1стэ. по1 
дн7ех8 же нѣ1кwлицэхъ. пріиде феw4филъ. u3вэдэв же Һ бра1тэ съжа1лиси ѕэло6. и3 пои1мъ 
нэкыа2 съ собою2, и4де в8 пече1рu, хотz2 ви1дэти u3ме1ршаго. гдҗ и на коемъ мѣ1сте положе1нъ 
быc. Видэв же е3го полwже2нӢ на вы1шьнемъ мѣ1стэ. и3 него 

 

2097 Див. Коментар 212. 
2098 Див. Коментар 213. 
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\Арк. 289 зв.\ 

дова1ше и3 ропта1ше мно6гw нӢ ма1рка. гл7z. почто6 его6 пwложилъ е3си здѣѶ. Я4ко а1зъ старѣ1и3ши 
его6 е4смь. ты• полwжиӥ его6 на мое1мъ мэсте. пече1рникъ• мu1жь смире1нъ сыи2. кла1нzасz тbмu2 гл7аше 
прости1 мz бра1те, съгрэших к тебэ. и3 си2 ре1къ. гл7а uмер8шемu. бра1те въста1ни. и3 да1и3 же мѣ1сто 
неu3ме1р8шемu бра1тu. са1мъ• лz1ѕи на ни1жнем мѣ1стэ. и3 тu а3біе сло6вомъ прdпbбнаго. Въста2 
мр7твыи3 и3 лz1же на нижнеұ мѣ1стэ. преd всѣ1ми пришеdшими. и3 бѣѶ видэти чю1до гро6зно. и3 
u3жасти по1лно2099. тwгда• браҴ ропта1выѶ. и3 которли1выѶ на 

\Арк. 290\ 

бл7же1н8наго. пwложе1ніа ра1ди бра1тнz. и3 припаd к8 нога1ма ма1рковыма. и3 гл7а е3мu22100 ма1рко. съгрэши< 
пwdви1гнuвъ бра1та с мѣ1ста. молю1 ти сz пwвели2 е3мu2. да па1кы лz1жеть на сво1емъ мѣ1стэ. 
Бл7же1ныи• рече е3мu2. гь7 tя1тъ вражdu межdu1 на1ми. Се• сътвори2 ропта1ніа твоего6 ра1ди. да не в8 
вэкы2 враждова1въ, соблюде1ши зло6бu на1 мz, но6 и3 тѣ1ло безъдu1шноє2 z3влz1е3тъ сu1щую любо1вь 
к тебѣ2 подаваӢ, тебҗ и3 по смр7ти старэи3шиньство. хотѣ1хъ да не и3зы1деши tсю1дu. да свое2 
старѣ1ишиньство наслѣ1дuеши. и3 в сіи чzc здѣѶ положе1нъ бы1лъ. 

\Арк. 290 зв.\ 

но6 поне• не1 гото6въ е3си на и3схҶ6дъ но6 и3ди2 попеци1сz Һ своей дш7и. и3 по ма1лэхъ дн7е1хъ сѣ1мо 
принесе1нъ бu1деши. є3же бо мр7твы< въставлz1ти бж7іе дѣ1ло є4сть. а4зъ• чл7къ грѣ1шенъ е1смь. но6 и3 
сеѶ мртвыѶ бwz1сz твоего6 дwсажде1ніа2 и3 мое3го u3коре1ніа2. е1же t тебе2 не тръпz2. Һста1вил8 ти єc 
полъ мѣ1ста. o4бще ва1мъ u3гото6ваннаго. бъ7 бо можетъ възdви1гнuтиҴ а4зъ бw не могu рещи2 
u3мр7шмu. Въста1ни и3 па1кы лz1ѕи, на ни1жнемъ мэстэ. Въспрэти2 е3мu2 ты2, и рци2. е3гда2 тебе2 
послu1шае3тъ я4ко• и3 нн7э. Сіа2 слы1шавъ феҶ4фиӥ Һскорбҗ ѕэло6 t страшны< сло 

\Арк. 291\ 

ве1съ ма1р8ковы<. и1 мнѣ2въ я4ко тu2 а4біе u4мреҴ: не вэдыи2 а1щӤ до1и3деть до манастырz22101. и3 пришеd 
въ свою2 кѣ1лію2. пріа1тъе3ша пла1чь неu3тѣ1шимъ. раздӢя4в8 же все2 свое2 да1же и3 до срачи1цы. ток8мо 
Һста1ви себҗ е3ди1нu сви1тu. та• и3 манатію2. и3 бѣѶ Һжида1z чс7а см7ртнагҶ. И3 никто6 же можа1ше 
его6, uстӢвити t горка1го пла1чz. и3 никогда• кто6 можаа1ше сего6 принduѶти. сла1дкы< бра1шенъ 
в8куси1ти. дн7и u4бо наста1вшу. гл7ше в себѣ2 не вѣ1мъ а4ще пости1гнu до ве?ра. но1щи• приспѣ1вши 
пла1чzсz гл7аше. что6 сътворю2 а1ще дои3дu2 до Ӆ4тріа2. мно6ѕи бо въста1вше ве1чера, 

 

2099 Див. Коментар 214. 
2100 Дописано на берегах: «o4ч7е». 
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\Арк. 291 зв.\ 

не достиго6шz. и3 на ложи< свои1хъ ле1г8ши. не въста1ша t ложа своего6. тҶ2 ка1ко а1зъ и3жӤ 
и3звэще1ніе пріи1мъ t прпdбbнаго. Я1ко пҶма1лэ скҶнчz1тимиc. и3 молz1шесz бв7и съ слеза1ми. 
дарҶва1ти е1мu2 вре1мz покааніа. и3 си1це творz1ше всzҲ дн7ь. а4лчz и3 молzc. и3 пла1чz на всzкъ 
чz1съ. Һжида1z Һтинud дн7е, и3 чс7z смр7тнаго чz1а t тэла разлuче1ніа2. и3 толма2 плоҴ свою2 
и3стни2. я4ко и3 съста1вомъ его6 всѣ1мъ и3зъчет=еbмъ бы1ти. мно6ѕи хwтѣ1вши u3тѣ1шити сегw и3 на 
бо1лше рыда1ніе2 приве1дъша его6. и3 t мно6гаго пла1чz и3згuби2 си Ҷ4чи. И3 та1ко пребыc 

\Арк. 292\ 

во всz2 д7ни живота1 своєго6, въ вели1цэ въздръжа1нии. Бг7ви u3гажdа1а до1брымъ житіе1мъ. прdпbбны 
и• ма1ркu3 видэ чzc. и4же къ г7u tше1ствiӢ своего6. и3 призва1въ феw4фила. и3 ре? е3мu2, брате феw4филе 
прости1 мz. пwне• Һскорби1х8 тz на мно6га лѣ1та. Се2 бw u3же tхожu2 свѣ1та сего2. и3 моли2 Һ 
мнѣ2. а4зъ• а1ще пріимu2 дръзнове1ніе. не забu1ду тебе2. да сподо6бит ны г7ь та1мо видѣ1ніа2. и3 
Һбрэсти1сz в8 мѣ1стэ, Һц7а а3нто6ніа и3 феҺдо6сіа. феo4филъ• с пла1чемъ tвэща2 томu2 гл7z. 
o4ч7е ма1рко почтw6 мz Һста1влz1е3ши. и3ли2 пwи3ми4 мz с8 сbбою2. и3ли2 да1рuи ми 

\Арк. 292 зв.\ 

прозрѣ1ніе2. ма1рко• к немu2 tвэща2. поне1же ба7 ра1ди Һслэпҗ Һчи1ма теле1сныма. н6о дх7о1вныма 
на ра1зuмъ того2 прwзрѣ1лъ е3си бра1те. а4зъ бы< вина2 твое3мu2 Һслэпле1нію2. повѣ1дах8 ти смр7ть. 
хотz2 дш7и1 твоей по1лзu сътворити. и3 высо6кіи3 тво6и ра1зuұ на смире1ніе2 привести2. срdца бw 
съкруше1на и3 смире1на бг7ъ не u3ничижи1ть. феw4филъ• ре? е3мu2. вэдҗ o4ч7е, я4ко грѣ< ра1ди мои<. паdсz1 
преd тобою2 u3мерълъ бы1хъ в8 пече1рэ. е3гда2 ме1р8тваго въста1ви. но6 г7ь ст7ы1хъ ра1ди твои< мл7твъ, 
покаа4ніа2 моего6, Һжидаа2. нн7э же сего2 прошӅ2 тебе2. да с то 

\Арк. 293\ 

бою2 tи3дu2 къ гu7. и3ли2 да1рuи3 ми прозрѣ1ти. ма1ркw• рече2, нѣ1сть ти тре1бэ ви1дэти 
маловременнаго свѣ1та сего2. проси2 u3 га7 да та1мо зриѶши сла1вu е3го6. ни2 же см7рти жела1и. пріи3дет8 
бо а4ще и3 не хо6щеши. ноѶ сеѶ ти бu1деҴ зна1меніе твоего6 tше1ствіа2. пре1же бо тре<, дн7ъ т+оего6 
преставле1ніа прозриѶши. и3 та1ко къ гu7 tи1деши. и3 та1ко u4зриши свѣ1тъ некончz1е3мыи2. и3 сла1вu 
неи3зре?н8ную. и3 сіа ре1къ бл7же3н8ныи5 ма1ркw. преста1виc Һ гѣ7. и3 пҶложе= быc в пече1рэ, и3дѣ1же са1мъ 
себҗ и3скопа22102,2103. феҶ4филъ• сuгӅ1бо рыда1ніе2 въспріимъ. и33 я1зву въ срdци и3мѣ1z. o3 tч7и разлu 
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\Арк. 293 зв.\ 

че1ніи5. и3 прҶлива1z и3сто6чниҲ сле1зъ. е3мu• па1че множа1шеc. и3мѣ1zше• съсud2104. и3 егда2 u3прӢжнzа1шеc 
на мл7твu. прихожаху емu2 сле1зы. и3 поста1ви съсud. и3 наd тѣ1мъ пла1кашесz и3 того2 напо1лнивъ 
сле1зъ за многа, лѣ1тъ. бѣѶ бw по всz2 дн7и Һжидаz прwре?ніа2 прdпbбнаго є3гда1 же разuмҗ. є1же 
Ҷ4 боѕэ е3мu2 скончz1ніе. и3 молz1шеc бв7и прилѣ1жно пріа1тнымъ бы1ти слеза1мъ его6 преd ни1мъ. І 
въздѣ1въ рuцҗ го1рэ. и3 начz1тъ моли1тисz си1це гл7z2105 \,2106 ВлdкҶ ги7 чл7колю1бче. іс7е хе7 мо6и, 
цр7ю прcтыи5. и3 не хwтz2 см7рти грѣ1шникwұ. ноѶ Һжида1а Һбраще1ніа. свэдыѶ 

\Арк. 294\ 

неможе1ніе на1ше. u3тѣ1шителю бл7гыи5. Болz1щимъ здра1віе2. грѣ1шникомъ сп7се1ніе. и3знемога1ю3щимъ 
u3крэпи1телю. па1дающимъ въста1ніе. молютиc ги7 вчzc сіи3. uдиви1 на мнѣ2 недwсто6и=мӫъ млcть 
свою2. И3 и3злѣ1и бл7гwu3тро6біа твоегҶ6 неи3счерпа1е3му пuчи1нu. є• не и3скuси1 тимиc въздu1шны< 
кнѕ7z мыта1р8ствы. и3 неҺблада1нu бы1ти ми и4ми. мл7тва ми uго1дникъ твои<. Вели1кы< Һц7ь 
на1ши< а3нто6ніа и3 феҺдо6сіа. и3 всѣ< ст7ы1хъ и4же t вэка u3годи1вши< ти а3ми1нь. И3 тu2 а3біе нѣ1кто 
красе1нъ стаѶ преd ни1мъ. и3 ре? к немu2 до1брє по 

\Арк. 294 зв.\ 

моли1сz. ноѶ что6 сz2 хва1лиши Һ тщетҗ сле1зъ. и3 взz1тъ сосu1дъ па1че боліи3 того1. бл7гоu3ха1ніа2 
и3сплъненъ, я4ко миро бл7гово1н8но. се ре1че t твои1хъ сле1зъ. є• въ мл7твэ къ бг7u и3зліа1лъ є3си t 
срdца. є• рuко1ю и3ли2 u3брu1сомъ, и3ли2 ризою Һтрохъ. и3ли2 на1 землю tпаде2 t Һчию твое3ю. и3 сіа2 
всz2 събрахъ в се1мъ съсu1дэ и3 съкры< повелѣ1ніемъ тво>ца на1шего. и3 нн7э по1сланъ есмь пwвѣ1дати 
к тебѣ2 ра1дость и3 с8 весе1ліемъ tи1деши к немu2 тъѶ бо ре? бл7же1ни пла1чющіисz. Я4ко тіи2 
u3тѣ1шатсz. и3 сиѶ ре1къ неви1димъ быc. Бл7же1ныи1 же фео4фиӥ призва1въ и3гu1 

\Арк. 295\ 

мена. и3 сказа2 емu2 z3вле1ніе а1гг7ла и3 гл7аніе, и3 съсuда дваѶ. показа1 емu2 е3ди1нъ и3сп8лъне1нъ сле1зъ. 
дрuгыи• бы1въ па1че а3рӢма1тъ, бл7гы1z вонz2. е• повелэ възліа1ти на1 тэло моє. са1мъ• въ третіи1 
дн7ь къ гu7 tи1де. и3 сего6 достолѣ1пно в8 печерэ пҶложи1шz. бли1зъ м1арка пече1рника. пома1завше 
того6 t сосu1да а1гг7лова. я4кои3 в се1и пече1рэ напо1лнитиc бл7гоu3ха1ніа. и3 сле1зны• и3 съсud на1 нь 
възліа1вше. да сѣ1zвыи5 съ слеза1ми. по1жнеть в ра1дости рукоz1ти своz2. пла1кахu сz бо ре? 
в8мэта1ю3ще сѣ1мена своz2. сіи2 o4 хѣ7 u3тѣ1шени бu1дuть2107. є3мu1 же сла1ва съ Һц7емъ и3 съ  

 

2104 Див. Коментар 218. 
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\Арк. 295 зв.\ 

ст7ымъ дх7омъ, нн7э и3 прcнои3 въ вѣ1кы2 вэкомъ, а3ми1нь. 

Стишний пролог. Список середини XVI ст.2108 
\Арк. 170\ 

Въ тъ• дн7ь прпdбнаго2 Ма1рка пече1рника. є3го1 же повелэніа мр7твіи 
послӅ1шахѫ2109. 

ъ 2110ст7ыи22111 веcдавсz б7ви. ра1ботаа2 то1му въсѣұ срdцемь житіе и3мэz2 въ пе1черэ. и3 при сеұ 
и3зне1сень бы4тcь ст7ыи2 tц7ъ на1шь FеҶdсіи t пе1черы. въ ст7ѫz2 великѫz2 цр7ко1въ2112. съѶ же 
прdпбныи2 ма1рко мно1га мѣ1ста въ пе?рэ свои3ма рѫ1кама и3скопа1въ. и3 на свое3ѫ пле1щѫ пръ1сть 

и3зно1сz. и3 бѣѶ по въсz2 дн7и и3 по въсz2 дн7и и3 въсz2 но1щи трӅ1жаа1сz Һ дѣ1ли бж7i1и. и3ско1па же 
и3 мѣ1ста мно1га на погрѣ1беніе бра1тіи. и t се1го ничто1 же възимаше. нѫ6 е3же кто3 саұ что6 даа1ше 
є3мӅ2. и3 сеѶ 

\Арк. 170 зв.\ 

пріе3мь u3бог1ыұ ра1зdаваше. є3ди1ноѫ2 же є3мӅ2 къпаѫ3щѫ по Ҷбы1чаю2. и3 u3трӅ1дивсz2 и3зне1може. 
Һста1ви мѣ1сто u3зко и3 нера1зширено, лучижесz є3ди1номu t бра1тіи болѣ1вшу къ гӅ7 tи3ти в 
тъѶ дн7ь, и3 не бѣѶ и3но1го мѣ1ста ра1звэ и то1го. прине1сень же быc мрт7выи2 въ пе1черу, и3 нӅ1дьма 
се1го въло1жиша тѣ1сноты2 ради2. ро1п8таніе же быc на ма1р8ка t бра1тіи. поне1же не мо1жахѫ мр7тваго1 
Һпрzтати2, ни2 ма1сла на1нь възлиz3ти. зане бҗ мѣ1сто u3з8ко2113. пече1рник8 же въ сѣұ съ мcире1ніемь 
покло1нисz. и3 гл7ше про1стите мz3 Һц7и за немо1щь недо1конча<. Һни1 же блъ1ма u3ка1рzхѫ е3го и3 
досажdаѫ3ще ємӅ2. ма1рко же гл7ше мр7твому. и3бо єc мѣ1сто тѣ1сно сеѶ. саұ бра1те покрѣ1писz и3 пріи1мь 
ма1сло възлеи1 на сz2. мр7твыи2 простеръ рѫ1цэ мало въскло1ньсz. възеұ ма1сло възліа на сz крcта 
Һбра1зно. на пръ1си и3 на ли1це. съсѫd же tда1сть. са1м же прѣd въсѣ1ми Һпрzтавсz2 възле1гь u3спе2. 
и3 се1му чю1деси бы1вшu. приzҴ въсz2 стра< и3 трепеҴ Һ сътво1ренѣұ. па1кы же и3нъ браҴ мнw3го болѣ1вь 
u3мре2. нэкто1 же ұ дрug єму гu1боѫ tре є3го2. и3 и3де въ пе1щеру хо1тz видэти мэста и3де же3 
поло1житися хо1щеҴ тѣ1ло любимаго иұ. и въпро1си блж7е1наго. а3ще єc мэсто на поло1женіе u3со1пшемu 
бра1тu. къ немӅ• tвѣ1ща прпdбныѶ ма1рко. бра1те иди2 ръ1ци бра1тu, пожди до Ӆ3тріа. донде1же 
и3скопаѫ ти мѣ1сто. и3 тако tи3де1ши на Һнь жи1тіа покои2. прише1дыи же браҴ гл7а є3мӅ2 Һч7е 
марко. а3зъ и3 гuбоѫ2 Һтро< тэлb є3го мрт7ваго сѫ1ща. ко1му ми вели1ши гл7ати. ма1рко же пакы 

 

2108 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
2109 На берегах рукопису скоропис пізнішого часу: Ста7го мрӢка, що мерҴвыz воCкреша<. 
2110 Див. Коментар 206. 
2111 На берегах рукопису дописано: марко t ю3но1сти свое3z2. 
2112 Див. Коментар 209. 
2113 Див. Коментар 211. 
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ре?. сеѶ мѣ1сто ви1диши недокончано. велz ти2 и3ди2 ръ1ци u3мръ1шемu. гл7е1ть ти грѣ1шьныи3 марко. 
бра1те пребѫ1ди и3 є3ще сѣѶ дн7ь. и3 u3тро tи3деши къ желає3мому бӅ7 на1шему. донелѣ1же приго1товаѫ 
ти мѣ1сто въ поло1женіе и3 пришлz по тz2. пришедыи1 же бра1ть послу1шавь прпdбнаго. пріи1де въ 
монасти1ръ и Һбрѣ1те въсю бра1тію Һбы1чное пэніе наd ниұ съвръшаѫ2ще. и3 ста1вь бли€ u3мръ1шаго. 
гл7етъ ти ма1рко я3ко мѣ1сто нѣc ти u3готова1но бра1те. нѫ пожди є3ще до Ӆ3тріа. и3 u3ди1вишаc 
сло1веси се1му. є3гда2 сіа и3зре? браҴ прѣdо въсэми. 

\Арк. 171\ 

и3 а3біе прозрҗ мр7твыи. и3 дш7а е3го възвра1тиc въ1нь. и3 прэбыc дн7ь тъѶ. и3 въсz2 нw1щь tвръ1зьстэ 
и3мыи oҴчи. и3 ничто• гл7а нико1му же. Заu3тра же бра1ть Һнъ прихо1дивыи прежdе и3 и3де въ пе1щерѫ 
хо1тz ви1дэти. а3ще мѣ1сто u3готова1но єc. къ не1мu же ре1че бл7женыи. шеd ръци u3мръ1шему. гл7еть 
ма1рко, Һста1ви живоҴ съѶ врэме1нныи. и3 прэи1ди на вѣ1чныи. сеѶ бо2 мѣ1сто u3го1това1нно ти єc на 
приzтіе тѣ1лu твое3му. tдаи3 же бв7и дх7ъ твои2. тэло1 же твое2 съ ст7ыми Ҷ4ц7и здеѶ поло1жено 
бѫдеҴ въ пе1щерэ. пришеd же браҴ въсz2 сіа и3згл7а Һжи1вшемv. и3 а3біе смѣ1жи oч7и. и3 прэдаc дхъ 
прѣd въсѣ1ми пришеdшими посѣ1щеніа є3го ради2. и3 се1му чю1деси въси u3дивишzc. та1ко словwұ 
бл7же1наго Һжи1ве мр7твыи. и3 пакы повелѣ1ніеұ єго престависz2.  

акы же2 и3 и3на дваѶ бра1та бэста2. въ тоұ же вели1цѣұ мw1настыри печер8скwұ. съпрz1жена 
любо1віѫ срdчноѫ t ю3ности. и3 є3ди1ноu3міе и3мzща. и3 є3динѫ во1лz .є• къ бu7. сиѶ u3мо1листа 
бл7же1ннаго ма1рка. да иұ u3строиҴ мѣ1сто Һбще и3 тu6 а3біе поло1жена бѫ1дета2114, є3гда2 гь7 
повелиҴ. по врѣ1мени же мнwѕэ Fеw3филь старэишіи бра1ть tи3де2 нэкамо потре1бы 
дэля. ю3ныи1 2115 же разболэвся tи3де2 на Һнъ жи1тіа покои2. и3 поло1женъ быc на 

u3готова1ннwұ мѣ1стэ. по д7не< же нэколицѣ<. пріи1де феw3филъ. u3вdѣ1вже Һ братэ съжа1ливси 
ѕэло. и3 поиұ нэкыz2 съ со1боѫ. и3де въ пе1щерѫ хо1тz ви1дэти u3мрьъ1шаg. гдеѶ и3 на коєұ мѣ1стэ 
поло1жень быc. вт1дэв же є3го поло1жена на вы1шнеұ мѣ1стэ него1доваше. и3 ро1пташе мнw1го на 
м1арка гл7z. почто6 є3го здеѶ поло1жилъ е3си2. я3ко а3зъ старэишіи є3го є3смъ. ты• поло1жилъ є3го на 
моеұ мѣ1стэ. пече1рник же мѫж смэре1нь сы1и. кланэѫ1сz то1му гл7аше прости мz брате съгрѣ1ши< 
к тебэ Һн же не прэстаа1ше ропща. прпdбныи• гл7а u3мръ1шему бра1те въстани. и3 даи1 же мѣ1сто 
не u3мръшемu бра1тu. саұ же лz1зи на ни•нѣұ мѣ1стэ. и3 тӅѶ а3біе сло1воұ прпdбнаго въста2 мр7твыи. 
и3 лz1же на ни•нѣұ мѣ1стэ. прѣd въсѣ1ми пришеdшими. и3 бѣѶ ви1дэти чюдо стра1шно. 

 

2114 Див. Коментар 212. 
2115 Див. Коментар 213. 
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\Арк. 171  зв.\  

и 3 u 3жа 1 сти и 3 сплъно 2116 . то 1гда • бра Ҵ ро 1птавыи и 3 кото 1 равыи на блаже 1наго. 
поло 1женіа ради 2 б ра 1тнz. припа d къ но 1 гама марк о 1выма. гл 7а є 3мu o3ч 7 е  ма 1 рко. 
съгрѣ 1ши < подви 1гнѫвъ бра 1та с мѣ 1ста . мл 7z ти сz повели 2 є 3му . да пакы 
лz 1жеть на свое ұ мѣ 1стэ. блаже 1ныи же ре ? є 3мu 2 . гь 7 tz 3ть вра 1ж dѫ меж dѫ нами. 
се 1 же сътво 1 ри ро 1птаніа твое 3го ради 2 . да не въ вэкы2 враж dовавъ, съблю 1деши 
зло 1бѫ на мz2 . нѫ3 и 3  тѣ1ло безду 1шное . я 3влѣе Ҵ сѫ 1щѫz лю 1бовъ к тебҗ. пода 1ваа 
теб ӫ и 3  по съмр 7ти старэи 1шин 8 ство . хотѣ< да не и 3зыи 1деши tсѫ1ду. да свое 2  
старэи 1шин 8 ство на слѣ1диши. и 3  въ с іи ча c  поло 1жень бы 1лъ . нѫ3 поне 1же него 1товь 
е 3 си на и 3 схо d . нѫ 3 и 3ди и 3 попе 1цисz Һ своей дш7и. и 3 по ма 1лѣ < дне < сѣ 1мо прине се 1нъ 
бѫ1деши. и •  бо 2 мр 7твы <  въста 1 влэти бж7 i 1 е дэло є c . а € же чл 7къ грѣ 1шенъ є 3 смь . 
нѫ3 и 3 съ Ѷ  мр 7твыи боz 3 сz твое 3го доса 1ж d еніа и 3  мое 3го u 3коре 1н іа . є • t те 1б е  не 
тръпz Һста 1вилъ ти є c  полъ мѣ1 ста. Һбще ва ұ  u 3 го 1това 1ннаго. бъ 7  бо 2 мо 1же Ҵ 
въздви 1 гнѫти є 3го. а 3з бо 2 не мо 1 гѫ ре 1щи u3мръшему. въста 1ни и 3 пакы 2  лz 1зи на 
вы 1шне ұ мэстэ. въспрэти є 3му тыѶ и 3 ръ 1ци. є 3гда 2 те 1б е послу 1шае Ҵ я 3ко • и 3 нн 7э. 
сіа 2 слы 1шавъ. Fеw 3филъ Һскръ 1бэ ѕэло 2 . t стра 1шны < сло 1ве c марковы < . и 3 мнэвы 
я3ко тӅ Ѷ а 3б і е па d u 3мре Ҵ . не вѣ1дыи а 3ще дои 1де Ҵ  до монастирz 2117 и 3 прише d въ своѫ2  
ке 1л іѫ. приz Ҵ є 3 го пла ? неu 3тѣ1ши ұ .  раздаа 1в же въсе 2 свое 2 да 1же и 3  до с рачица. 
то 1кмо Һста 1 ви себэ єдинѫ сви 1тѫ. та 1же и 3 мантіѫ.  и 3 бѣ Ѷ Һжи 1даz ча 1 са 
съмръ 1тнаго. и 3 никто 1 же мо 1жа Ҵ Ҵ  є 3 го Ӆ 3 ста 1 вити t го 1 ркаго плачz. и 3 нико 1 гда 
же кто 6 мо 1жаше се 1 го принѫ1дити сла dкы <  бра 1шенъ въкѫ 1 сити . дн 7и u 3бо 2 наста 1вшу 
гл 7аше въ се 1бэ. не вѣұ а 3ще пости 1гнѫ до ве 1ч е ра . но 1щи же прише dши, и 3  пла 1ча сz 
гл 7аше. что 6  сътво 1 рz, а 3ще дои 1дѫ до Ӆ 3тріа . мнw1ѕи бо 2 въста 1 вше вече 1 ра не 
достиго 1шz. и 3 на ло 1жи < свои < ле 1 гше. не въста 1шz t ло • свои < . то 6 ка 1ко а 3зъ и 3же 
и 3звэще 1ніе  пріи ұ t прп dбнаго, я 3ко пома 1лѣ <  дн 7ѣ < сконча 1тимисz. и 3 мл 7эше сz 
бв 7и съ слъ 1зами дарова 1ти є 3му врэмz пока. . . 2118 

 

2116 Див. Коментар 214. 
2117 Див. Коментар 215. 
2118 Текст зберігся не повністю. 
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Патерик Йосифа Тризни2119 

\Арк. 233 зв.\ 

W3 прпdбнэмъ tц7э нашемъ Марьцэ, Печерницэ, е3го1 же 
повелэниzа мер8твиі послµшахµ. В лэтҶ ¤ѕфч7f2120. 

\Арк. 234\ 

ревнихъ Ӆ3бо ст7ы< подража1юще2121 мы грѣ1шний писа1нию е3же o3ни иz€сни1ша и3 мно1гимъ 
трудо1мъ вѕыска1ша в8 пусты1ня<, и3 гора<. и3 пропасте< ѕемны<. и3 и3нѣ< убо са1ми видэвше. 
и3нѣ< же слы1шавше жития. и3 чюдеса, и3 дэлеса бг7оӅ3го1дная прdпбны< мӅ• написа1ша. 
и3нѣ< же слы1шавше преже и< бы1вши< жития1 же и4 чюдеса. и3 дэя1ниz. є4же еcть. патери1къ 
пече>скиі2122 в томъ же сло•ше, и3 скаѕа1ша o3ни< o3ц7ы, є4же мы почита1юще наслажда1емся 

дх7овны< тѣ< слове1съ: А€ же недосто1йный. ни ра1ѕума ис3тинны не постигъ, и3 ничто1 же t тэхъ 
таковаго видѣ<, но слы1шанию поcлэдуя. є3же ми1 скаѕа. прпdбный. є3пcкпъ симонъ і сиz2123 написа<. 
ко твоему о3ч7еству, и3 нѣ1смъ николи1 же оӣходи1лъ ст7ых мэсть. ни йерcли1ма видѣ< , ни сина1йскыя 
горы. да бы< что приложи1лъ к8 по1вэсти. Я4ко же o3бы1чай. и3муть ми прослове1снивъ си1мъ 
краси1тися, мнѣ1 же да не бµ1ди похвалитися но то1кмо Һ ст7ѣ1мъ мнcтрэ пече1ск>омъ и3 в не1мъ 
бы1вши< ст7ы< чернори1ѕець. и3 тѣ< житие3мь и3 чюдесы, и< же поминаю1 ра1дµzся. желаю бо и3 а€ 
грѣ1шный. ст7ы< тѣ< tц7ъ мл7твы. tсю1ду убо начало положу. по1вэсти, еже o3 прпdбнэмъ. ма1рцэ 
пече1рницэ. бя1ше бҶ сей ст7ый ма>ко. житие и3мэя в8 пещерэ и3 при се1мъ и€несе= быcть ст7ый tц7ъ 
нашь. Fеодосий t пеще1ры во ст7ую1 и3 вели1кµю цр7ковъ2124. 

\Арк. 234 зв.\ 

Се1й же прdпбный марко многа мѣcта в8 пещерэ. свои1ма рука1ма и3скопа, на свое1ю плещу пе1рсть 
и€нося, и3 бэ по вся дни. и со вся нощи трӅ•да1zся Һ дѣ1ле б7жий, и3 t сего ничто же вѕима1ше, 
но еѶже кто са1мъ что. даzше е3му. и се2 приимъ Ӆ3богимъ ра€дава1ше. є3ди1ною же ему копа3ющу по 
o3бычаю. и Ӆ3трудився. и€неможе o3ста1ви мэсто Ӆ€ко. и3 нера€шире1но. случи1жеc єди1ному t бра1тий 
болэвшу и3 къ бг7у tити в той де1нь, и3 не бэ и3ного мѣcта, ра€вэ того тѣ1снаго пренесе= же 
быcть ме>твый в пещеру и3 нӅdма сего вложи1ша тэсноты рdаѶ. РоӦта1ние же быcть на ма>ка t 

 

2119  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
2120 Див. Коментар 209. 
2121 Див. Коментар 206. 
2122 Див. Коментар 208. 
2123 Написано над закресленим. 
2124 Див. Коментар 209. 
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бра1тий поне1же не можа1ху ме1ртваго о3пря1тати. ни ма1сла на ня во€лиz1ти. ѕане2 бэ мѣ1сто 
Ӆ€ко2125. пече>никъ же смирениеұ всѣ1мъ покланя1zся гл7ше, прости1те мя o3ц7ы ѕа1 немощь недоко=ча<. 
o3ни1 же боӥма укоря1ху его доса•да1юще ему. марко же гл7аше ме1ртвому, и3бо тэсно еcть мэсто 
се. самъ бра1те покропиc, и3 приймъ ма1сло во€зле1и на ся. ме1ртвый же проcтеръ рӅ1ку мало 
восклоныся, вѕе1мъ. ма1сло во€лия на ся, крcта oӣра€ на пе>си й на лице. сoсӅdд же tдаcть. са1мъ 
же предо с+ѣ1ми oпрята+ся во€легъ успе. и3 сему чюдеси бы+шу. прияҴ вс7я стра< и трепетъ. o 
сотворе=нэмь! Паки же инъ братъ мно1го болэвъ Ӆ3мре, нѣ1кто же t другъ ему гµ1бою o3те> его 
и4де в щӦеӤру. хо2тя ви1дэти мѣ1сто и3дэ же поло 

\Арк. 235\ 

жи1тися хо1щеть тѣ1ло. люби1маго и3мь: и3 вопроси бл7же1ннаго сего. к немӅ1 же tвэща прпdбный 
ма>ко, бра1те и3ди рцы брату пожди до Ӆ3трия, да1 же и3скопа1ю ти мѣcто, и3 тако tи1деши. на 
Ҷ= жития поко1й. прише1дый же братъ гл7а ему. о3ч7е марко. а€ и3 гӅ1бою o3тро< тэло его ме>тво 
сӅ1ще. комұuѶ вели1ши гл7ати. ма>ко же па1кы рече се мѣ1сто ви1диши неконча1нно велю1 ти и3ди и3 
р8цы Ӆ3ме1ршому, глеҴ ти грѣ1шный ма>ко бра1те пребµ1ди еще сей де1нь, и3 утро tи1деши къ 
жела1емому гдcу нш7ему, доне1лъ же Ӆ3гото1ваҴюѶ. мѣcто в8 положение. и3 пришлю по тя. прише1дыі 
же браҴ. послuӅ1шавъ прпdбнаго1. прии1де в мcнтръ, и3 o3брѣҴ всю бра1тию, o3бы1чное пѣ1ние. наd нимъ 
соверша1ющу, и3 ста1въ Ӆ3 ме1ртваго. и3 рече г7леҴ ти ма1рко. Я3ко мэста нѣcть ти угото1вано брате 
но под•и еще до Ӆ3триz. И3 µдивишася вси словеси2 сему. И3 е3гда2 си2z и€рече2 бра1тъ преd всэми, и3 
тµ а4бие про€рэ ме1ртвы8, и дш7а его во€вратися во1нь, и1 пребы1сть день той, і всю2 н1ощь, tверьстэ 
и4мы8 o4чи, и3 ничто же гл7а никому же. Заутра же братъ Ҷ= приходивы8 прежде, и3де в пещеру 
хотя2 увэдети, а4ще мэсто угогован=о є4сть. к нему же рече2 блаже=ны8, шеd рцz Ӆ4мершему. гл7еть 
ти ма>ко, o3ста1ви живоҴ сии вре1ме=ны8, и3 пріиди2  

\Арк. 235 зв.\ 

на вѣ1чныі се1 бо мэсто Ӆ3гото1ванно ти єcть, на прия1тие тѣ1лу твоемu tда1й же бг7ови дх7ъ 
тво1й, тѣ1ло же твое со сты1ми o3ц7ы. ѕдэ да положе1но будеҴ. в8 пеще1рэ. пришеd же бра1тъ вся 
сия и€гл7а o3жи1вшему, и тµ абие смэжи o4чи свій. и3 предаcть дх7ъ. предо всэми пришеdшими 
посэще1ния ради его. и3 та1ко чcтнъ положенъ быcть в8 преdречи1ннэмъ мэстэ в пещерэ, и3 сему 
чюдеси вси удиви1шася, ка1ко сло1вомъ бл7же1ннаго o3живе ме1ртвый, и3 па1ки повелѣ1ниемъ 
преcта1вися! Па1ки же и4на два бра1та бэста в то1мъ же вели1цэмъ мнcтръ пече1рскомъ. сопряже1на 
любо1вию срdчною t ю1ности, и3 единоӅ3мие имӅ1ще, и3 еди1ну во1лю е3же къ бг7у, сиі умоли1ста бл7же1ннаго 

 

2125 Див. Коментар 211. 
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ма1рка да и1мъ Ӆ3стро1ить мѣ1сто оӣще, и ту а3бие положе1на бµ1дета, е3гда гд7ъ повели1тъ2126. по 
времени же мно1ѕэ, Fеo1фиӥ старѣ1и1шиі браҴ, tи4де нѣ1камо потребы ра1ди. ю3ный2127 же ра€болѣ1ся, 
и3 tиде на o= жития покой, и положе1нъ быcть. на уго1то1ва1ннэмъ мэстэ. по1 д7не< же 
нэколицѣ<. прийде Fео1fиӥ, увэдэти Һ братэ сожа1лиси2 ѕэло2, и3 поімэ нэкия со собою, 
и4де в пеще1ру хотя2 ви1дэти µ3ме1ршаго гдҗ на коеұ мэстэ положе= бысть. видэв же еgҶ  

\Арк. 236\ 

положе1на на вы1шне8 мѣ1стэ, негодҶва1ше и3 ропта1ше мноgҶ на ма1рка, гл7z. почто2 е3го1 положиӥ 
е3си2, я4ко а€ старѣ8шиі е3го е2смъ, ты• положилъ є3си2 є3го2 на мое1мъ мѣ1стэ. Пече1рникъ же мӅ• смире= 
сы1й кланzяc тому гл7аше, прости мz бра1те соgрэши< к тебҗ, и3 сия2 ре1къ гл7а Ӆ3меръшому бра1те 
воста1ни, даи4 же мѣ1стw старе8шұеӧ неуме1ршему брату саұ же ля1з8 на нижнеұ мѣ1стэ. и3 тӅ3 а4бие 
словоұ пре (sic!) прпdбнаго воста ме>твый, й леже на ни1жнеұ мэстэ, преd всэми пришеdшими. й 
бэ ви1дэти чюдо стра1шно, й Ӆ3жасти поӥно2128. тогда1 же братъ ропта1вый. и3 которавый на 
бл7же1ннаго, положе111ния ради братьня, припаd к нога1ма. ма1рковыма. гл7а є3му. o3ч7е ма>ко согрэши< 
подви1гнувъ бра1та с мэста. молю1 ти ся повели є3му, да паки ля1жеҴ на свое1мъ мэстэ. 
бл7же1нныі же рече е3му гдcь tять вражду мед•у н1ама. се3 сотвори. рwӦта1ния. ради твоего, да не 
во вэки враждова1въ слблюдеши ѕло1бу на ня, но и тэло бе€ду1шное я3вляеҴ сӅ3щую любо+ к тебэ, 
подава1я тебэ и3 по сме>ти старэи3ши=ство. Хотѣ< да не и3ѕыdши. tсю1ду. да свое. старѣ1ишинство. 
наслѣ1диши. и в се1й чаc ѕдэ положе= бы1лъ, но поне1же 

\Арк. 236 зв.\ 

негото1въ. е3си на исхоd, и3ди попечиc o3 своеі дш7и. и по ма1лѣ< д7не1й. сѣ1мо принесенъ бµдеши. и3же 
бо ме1ртвы< воставля1ти бж7ие дѣ1ло е3сть, а€ же. чл7къ грэшенъ є3смь. но и сей ме>твый. боzся 
твоего доса•де1ния, и3 моего Ӆ3коре1ния, є2же t тебэ. не терпя, o3ста1виӥ ти є3сть. поӥ мѣ1ста. 
o4бще вамъ. Ӆ3гото1ваннаго бг7ъ бо можеҴ во€дви1гнути его, а€ бо не могу рещи. Ӆ3ме>шему. воста1ни, 
и3 паки ля1ѕи на вы1шнэмъ мэстэ, во€прэти є3му ты рцы, є3гда тебе послу1шаеҴ. яко же и3 
нн7э. сия слы1ша+ Fео3филъ. o3скор8бэ ѕэло. t страшны<. словесъ. ма1рковы<. и3 мнэвъ. Я3ко ту 
а3бие паd умреҴ. не вѣ1дый а3ще до1йдеҴ до мнcтря2129. и3 пришеd во свою ке1лию. прия1тъ. єго 
неӅ3тэшимъ плачь. ра€дая+ же все свое. да1же. и3 до срачицы то1кмо o3ста1ви себэ єди1ну сви1ту, и3 
ма=тию, и бэ о•ида1я часа смертнаго. и3 никогда1 же2130 кто можа1ше его Ӆ3ста1вити t го1ркаго 
пла1ча и3 никогда же кто можа1ше его. прннӅ1дити. слаdки< бра1шень в8кусити. Дни Ӆ3бо наста1вльшу 

 

2126 Див. Коментар 212. 
2127 Див. Коментар 213. 
2128 Див. Коментар 214. 
2129 Див. Коментар 215. 
2130 Закреслено в оригіналі. 
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гла1ше к себэ. не вэмъ а3ще пости1гну до вечера. но1щи• пришеdши плачаc гл7ше. что сътворю. а3ще 
дои3ду до Ӆ3трия. мно1ѕи бо воста1вше вечера не достиго1ша. и3 на ложа< свои<. ле1гше не воста1ша 
t ложь свои< то3 ка 

\Арк. 237\ 

ко а€ и• и€вэще1ние приимъ t прdпбнаго я3ко помалэ ско=чатимиc. и3 моляшеся бг7ови со лcеѕа1ми 
даровати ему вре1мя покая1нию, и• си1це творя1ше на вся1къ день. аӥча моля1сz и3 пла1ча на всякъ 
чаc o3жида1z o3тинӅd дьне и часа сме1т>наго чаа t тэла ра€луче1ния. и3 толма плоть свою и3стни. 
я3ко и3 соста1вомъ его всѣ1мь и€чте1нымъ бы1ти. мно1ѕи же хотѣ1вше Ӆ3тэшити сего, и3 на боӥшее 
рыда1ние приведо1ша его. и3 от мно1гаго пла1ча и€гµби2 си3 o3чи. и тако пребыcть во вся1 дн7и живота 
своего. в8 вели1цэ во€де>жа1ниі, бг7ови Ӆ3го•да1я. до1брымъ житиемъ. прпdбный же ма>ко увѣ1да+ чаc. 
и4же ко1 гдcу tше1ствия своего, и3 приѕва+ Fеo1fила. и рече ему. бра1те Феo1fиле. прости1 мя, 
поне1же o3ско>би< тя. на мно1га лэта. Се1 бо Ӆ3же tхожю свѣ1та сего. моли o мнэ. а€ же а3ще 
прии3му дерѕнове1ние не ѕабӅ1ду тебе. да сподо1би ны гcдь. та1мо видѣ1ния, и3 оӣрэстися. въ 
мэстэ o3ц7а а3нто1ния. и3 fео1до1сия. Fеo3филъ же съ пла1чемь tвэща тому. гл7z. o3ч7е марко, 
почто1 мя1 o3ставля1еши, и4ли пойми мя съ собо1ю. и3ли даруй ми проѕрэние. ма1рко же к нему 
рече. бра1те, не скорби, поне1же бг7а ради. o3слэпиc o3чи1ма теле1сныма 

\Арк. 237 зв.\ 

но дх7овнаго на раѕумъ. того про€рѣӥ, еси. и а€ бы< брате вина твоему o3слэпле1нию. повѣ1да< ти 
сме>ть, хотя дш7и твоеи3 поӥѕу сотворити, и3 высо1киі твой р€амӧъ на смире1ние привести. срdца бо 
сокруше=на. и3 смирена. бг7ъ не уничижиҴ. Fеbfилъ же рече ему вѣ1дэ o3ч7е. я3ко грэхъ ради мои3хъ 
паdся преd тобо1ю Ӆ3ме> бы< в8 пеще1рэ, е3гда ме1ртваго воста1ви но гд7ь. ст7ы< ради твои< мл7твъ дарова1 
ми животь, покаz1ния моего oжида1z. нн7э же сего. прошу Ӆ3 тебе да с тобою tи3ду ко гдcу, 
и3ли да1рuй ми про€рэти. ма1рко же рече, нэсти требэ ви1дэти маловре1меннаго свѣ1та сего, проси 
Ӆ3 гдcа да тамо Ӆ€риши. сла1ву его. ниже сме1рти жела1й. приидеҴ бо. а4ще и3 не хо1щеши, но се ти 
бӅ1ди ѕна1менание твоего tшествия, прє1жде бо тре< дни1і твоего преставле1ния. про€риши, и3 тако 
ко1 гдcу tи1деши. и та1мо уѕриши свѣ1тъ неко=ча1емый, и сла1ву неи€рече1нную. и3 сия рекъ бл7же1нный 
ма1к>о преста1вися o гдcэ и3 положенъ быcть в8 пещерэ идэже са1мъ себэ и3скопа2131,2132. Fеo1фиӥ 
же сугубо рыда1ние восприи1мъ. и3 z€ву в срdци имэz t очиі. ра€луче1ниі, и3 пролива1ше и3сто1чникъ 
сле€ ємӅ• па1че множашеся, и3мэяше• сосӅd2133. и егда Ӆ3пра•нz1шеся. на мл7тву. приход•а1ху є3му  

 

2131 Див. Коментар 216. 
2132 Див. Коментар 217. 
2133 Див. Коментар 218. 
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\Арк. 238\ 

сле1ѕы и3 поста1ви сосӅd, и3 наd тѣ1мъ пла1каше. и того напоӥнивъ слеѕъ мно1га лѣ1та, бэ бо по вся 
дни3. o3жида1z прор?еӤния прпdбнаго. єгда1 же раѕuмэ є• o бѕ7э емu ско=ча1ние. и моляшеc бг7ови 
прилэжно приятнымъ бҴыѶ слеѕа1мъ его преd ни1мъ. й во€дэвъ рӅ1цэ горэ, начаҴ моли1тиc си1це 
гл7я2134. Влdко гдcи чл7колю1бче. йсcе хрcте, мой цр7ю прест7ыи, не хотя1й сме1рти грѣ1шникомъ, но 
oжидаz оӣраще1ния, свэдый неможе1ние на1ше. Ӆ3тѣ1шителю бл7гиі боля1щимъ ѕдра1вие, 
грэшникомъ спасе1ние. и€немога1ющимъ. укрэпи1телю. па1дающимъ во1стание, молю1тися гдcи в8 чаc 
се1й, Ӆ3диви на мнэ недостои1нэмъ. млcть свою. и и€лей бл7гоутро1бия твоего. неи3ще>па1емую пучину. 
єже не и3скuси1ти мcиӭ ся t во€душны<. кнz€, мыта>ствы. и не oблада1ну бы1ти ми и4ми. млт7вами 
Ӆ3гоdниковъ твои< вели1ки<х o3ц7ь нш7и<. А3нтония й Fеодо1сия, и всэхъ свт7ы<. и3же t вѣ1ка. 
Ӆ3годи1вшнхъ ти. а3ми1нь. и3 ту а3бие нѣ1кто красе1нь. ста преd нимъ, и рече. к нему. до1брэ 
помоли1ся, но что1 сz хва1лиши t щетэ слеѕъ. и вѕя1ть сосӅd па1че болий того блгоӅ3ха1ния. 
и3спо1лненъ, яко ми1ро бл7гово1нно. се рече t твои< же сле€, є4же въ мл7твэ къ бг7у и€ліzӥ є3си t срdца. 
є3же руко1ю. или oбра1ѕомъ2135, или ри1ѕою oтре, и3ли на1 ѕемлю tпаде t o4чию твоею  

\Арк. 238 зв.\ 

и3 сиz вся собра< в семъ сосудъ. й сокрыхъ повелъ1ниемъ. творца на1шего. и нн7э по1сланъ еcмъ 
повэдати тебэ ра1доcть и с весе1лиӤмъ tи1деши к нему. той бо, рече, бл7же1ни3 пла1чющиі. Я4ко 
ти8 Ӆ3тѣ1шаться. и3 се рекъ неви1димъ быcть t него. бл7же1нный же Fеo1филъ при€ва йгӅ1мена и3 
скаѕа ему. Я3вле1ние а3нг7ла. и3 гл7ание, и3 сосӅ1да два покаѕа ему. є3ди1нъ испоӥненъ слеѕъ, други1й 
же па1че бы+. арама1ты. блг7ия воня є2же и€лия1ти на тэло свое, самъ же во тре1тиі день, ко гдcу 
tйде. и сего достолэпно в пещерэ положи1ша. бли€ м1арка пече1рского, пома1ѕавше того t сосӅ1да. 
а3н7глова. Я4ко и3 все1й пеще1рэ напоӥнҴиѶся. бл7гоӅ3хани1z. и3 сле1ѕный же сосӅd на1 нь во€лиz1вше. да 
съzвый со слеѕами по1жнетъ в ра1дости. рукоя3ти своя. плакаху бо ся рече вмэтающе съмена 
своz. си2 o хтcэ Ӆ2тэше1ни бµдутъ2136. є3мӅ• сла1ва со o3ц7емъ и со ст7ымъ Дх7омъ. нн7э и прcно 
и3 во1 вэки вэко1мъ а3минь. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.2137 

\Арк. 274 зв.\ 

Марко гласъ є3стъ А4рха1гг7лскъ мрт7вы< возбужdающъ. 

 

2134 Див. Коментар 219. 
2135 Див. Коментар 220. 
2136 Мт 5:4; Лк 6:21. 
2137 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
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ФеҶфи4лъ симъ пото1мъ слезъ а4да u3гаша1ющъ 

Жи1тiе прпdбнагҶ tца на1ше3гҶ Марка Пече1рни3ка. 
Е3гҶ же повеле1ніz мр7твыи послуша1ху. 

С ни4мъ же и3 прпdбнагҶ3 Fеo3фи1ла 
е3му1же мр7твый ст7ый ІҶа1ннъ2138 попусти2 вы1шнее мѣ1сто: и3 є3гw1же слезъ бы1ша два сосӅ1ды. 

\Арк. 275\ 

Дре 1внимъ я 3вле 1н і емъ 2139, и 3 ближа 1йши ұ , Е3зек іи 1 лю Пр b рку пе 1 рвэе 2140, послэди же 
Наперснику Хв7у 2141, показа 1 сz в 8 ли 1ка < А 4гг 7 л ски < живо 1тно, между и 4нэми, 
подо 1б і е  Лва и 3мӅ 1щее 2142. Свойстве 1нно є ст 8  зна 1меніе то таинстве 1нное Ма 1рку 
ст 7о 1му, и 3 семӅ 2 на 1шему Пече 1 р скому 2143 . и 4бw я 4коже Лев 8 , мр 7тваz своz 2 
порожде 1ніz, гла 1 со ұ свои 1мъ возбужdает 8 : си 1це и 3 сегw 2  Прп dбнагw гла 1 су, даде 2 Бг 7ъ 
си 1лу тако 1ву, я 4ко и 3 мрт7 вы ұ бра 1тіz ұ возбуж dатисz, и 3 пос луша 1ти є 3 гw. К си 1м 8  
же и 3 въ А4гг 7лскомъ Лицэ Прп dбнагw сегw 2 ви 1дэти лѣ1по є 3 стъ: И 3бw А4гг 7лск ій 
o4бразъ, в 8 Чи 1ну Иноческомъ по достоz 1нію носz 2, Равноа 4гг 7лнэ поживе 2 . я 4коже 
ст 7олѣ1пное жи 1тіе є 3 гw свэдителствӅ 1 ет 8 Һ не 1м 8же нача 1ло по 1вэсти полага 1 ем 8  
си 2це : 

Вре 1мz подвиза 1ніz сегw 2 Бл 7же 1нна g Ма1рка, па 2че всѣ < зна 1меній свэдителствӅе Ҵ  
достохвална Ӣ вещъ сіz: я 4кw при немъ прене се 1 ны бы 1ша ч cтныz Мо 1щи Прп dбнаго 
tц7а на 1ше g FеoдҺсіа t Пеще 1 ры, въ ст 7Ӆ 1 ю вели 1кую Црко + 2144,2145. Сей u4бw 
Бл 7же 1нный пр i 1 ем 8 с Ҵ : А 4гг 7л скій И 3ноческ i Ѷ o 4б раз 8 , живz 1ше в 8 Пеще 1 рэ, копа 1z в 
не Ѷ рука 1ма свои 1ма мѣ1ста мнw1га, не то 1кмw на Ӆ 3пражне 1н іе къ мл 7твэ, но и 3  
на погребе 1н і е б ра 2тіи u 3ме 1 ршей 2146 и 3 на свои 1хъ пле 1щахъ пер сть и 3зносz 2 : и си 1це  

 

2138 Див. Коментар 213. 
2139 Див. Коментар 206. 
2140 На берегах: Езекiӥ, а7. 
2141 На берегах: Апокаӥ: а7. 
2142 Див. Коментар 207. 
2143 На берегах: зна1меніе є3vg: м>: ле+ и3 пече> ма> своѶстве=но. 
2144 Див. Коментар 209. 
2145 На берегах: сҴ: ма1рко быҵ прѶ пренӤсе1нiѶ моө: прпd: fеоd: 
2146 На берегах: копӢше пещӤрӅ и3 в неѶ грҶ1бы. 



 

 

519 
 

\Арк. 275 зв.\ 

тружда1шесz вы1ну в8 дѣ1лэ Бг7оӅ3го1днэмъ, ча1z мзды на нб7си2 мнw1ніz, на земли1 же ко1еже 
хотz2 взима1ти. И4бw а4ще кто нӅ1жdею, сам8 любве2 ра1ди, вещъ нѣ1кую даz1ше є3мӅ2, за копа1ніе 
гро1бу, то а3біе u3бо1гимъ tдава1ше. 

К8 сиұ же во€ложи2 Бл7же1нный на чресла2 своz2 желѣ1за2147,2148, я4же по вся2 дни живота2 свое1гw 
ноша1ше: БодрствӅ1я дн7ь и3 нощ2 дни живота2 свое1гw ноша1ше: Бодрству1я дн7ь и3 нощъ на 
мл7твэ. 

T всегда1шнеz же мл7твы нера€луча1ше [є4же Бъ7 сочета2] и3 Поще1ніz зѣ1лна: поне1же и3 во#ду въ 
мѣ1ру піz1ше, t Мэри1ла Првdнагw, мэдzнаg Крcта2149. и3 та1кw похот8ству1ющагw на Дх7ъ, 
врага2 свое1гw дома1шнzгw до конца2 побэди2, не то1кмw темни1цею, но и3 тру1домъ и3 Һко1вами, 
неспа1ніемъ же и3 гла1домъ. У4мертви2 [глаголю2] плоть свою2 не то1кмw безмо1лвіемъ в8 те1мной 
Пеще1рэ, но и3 копа1ніем8 и3 препоzса1ніемъ желѣ1знымъ, бдѣ1ніемъ же и3 по1стомъ. тѣ1м8же въ 
o4бразэ Агг7лскомъ а4ки безпло1тенъ показа1сz, я4кw не боz1тисz є3мӅ2 см7ти, но па1че смерть 
боz1шесz гла1са є3гw2 а4ки трубы2 А3рха1гг7лскіz2150. 

Пріz1ть бw Прпdбный tц7ъ нш7ъ Ма1рко, сицевw2 Чудотворе1ніе t Бг7а, я4кw и3 мр7твіи послуша1ху 
повеле1ніz є3гw22151. є4же мнw1гими зна1меніи свэдителствова1сz. 

\Арк. 277\ (sic!) 

Е4ди1ною копӢющу є3мӅ2 по Һбы1чаю гроӣ, быҵ я4ко утруди+сz и€немо1же, и3 Һста1ви мѣ1сто тѣ1сно и3 
не ра€ши1ре=но. Случи1жесz нѣ1коему t бра1тіи болѣ1вшу u3мрѣ1ти2152, и3 не бҗ и4наго на погребе1ніе 
мѣ1ста ра€вэ того. принесе= u4бҶ быҵ мр7твый въ Пеще1ру, и3 є3два2 во€могw1ша вложи1ти є3го2 в8 гроӣ 
тэсноты2 ра1ди. Тогда2 ропта1ніе быҵ t бра1тіи на Ма2рка, я4кw не можа1ху мр7тваго Һпрz1тати, 
ни є3ле1z нань возліz1ти за тэсноту мѣ1ста2153. Пече1рниҲ же съ смире1ніем8 всэм8 покланzшесz 
гл7z2: Прости1те мz tци, за не1мощъ мою2 недоконча1хъ. Һни1 же бо1льма u3корz1юще, досажа1ху 
є4мӅ2. Тѣ1м8 же Бл7же1нный мр7твому рече2: Понеже мѣ1сто тѣ1сно є4сть, са1мъ брате подвигни1сz, 
и3 пріи1мъ Е4ле1й возлi1й на1 сz. Мр7твый же просте1ръ рӅ1ку, ма1ло восклони1сz, и3 взе1мъ Е4ле1й, 

 

2147 На берегах: во€ложѶ на1 сz жӤлѣ1зӢ. 
2148 Див. Коментар 210. 
2149 Див. Коментар 217. 
2150 На берегах: а7 ко>: єi7 и3 а7 солӅ= д7 (1Кор 15:52; 1Сол 4:16). 

2151 На берегах: Пріz1ть блгdт8 ме>твы< во€бӅжда1тѶ. 
2152 На берегах: Повелѣ2 мр7твbмӅ поліz1тиc є2ле1емъ. 
2153 Див. Коментар 211. 
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возліz2 на1 сz Крcтоw1бразно, на лице2 и3 на пе1рси, и3 па1ки сосӅ1дъ tда1сть: саұ же преd всѣ1ми 
Һпрz1тно возлегъ uс3пе2. И3 семӅ2 чудеси2 бы1вшу, пріzҴ всѣ< Ӆ3жа1съ и3 тре1пеҴ. 

Па1ки, и4нъ бра1тъ многw болѣ1въ u3мре2, Нэкто же t дру1гъ и3 гӅ1бою по Һбы1чаю тогw2 Һте1ръ, 
и3де в8 Пеще1ру хотz2 видѣ1ти мѣ1сто, и3дѣ1 же положи1тисz и3маше тѣ1ло Люби1маго є3мӅ22154: и3 
вопроси2 Бл7же1ннагw Пе1черника Ма1рка Һ то1мъ. Бл7же1нный же є3мӅ2 отвэща2: и3ди 
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рцы Бра1ту да пожде1тъ до u4тріz, до1ндеже и1скопаю мѣ1сто, и3 тогда2 tидеҴ на Һн8 житiz 
поко1й. Гл7а же Пече1рнику Бра1тъ: tч7е, а4зъ и3 гӅ1бою Һтро1х8 тэло є3го2 ме1ртво сӅ1ще, кому 
вели1ши ми гла1ти сіе? Ма1рко же паки рече2: се мѣ1сто ви1диши є3ще не Ӆ3готова1нно, гл7ю ти и3ди2 
и3 рци u3ме1ршему си1це: гл7ет8 ти грѣ1шныѶ Ма1рко, брате пребу1ди є3ще здэ се1й дн7ь, Ӆ4тро же 
tи1деши къ жела1емому тебҗ ХӅ7, доне1лэ же u3готова1ю мѣ1стw, и3 возвэщу ти. Послуша1въ 
u5бw Бра1тъ и3де в8 Монасты1ръ, и3 Һбрэте всю2 Бра1тію, пѣ1ніе Һбы?ное соверша1ющую наd u3ме1ршиұ. 
Тогда2 къ Ӆ3ме1ршему рече2: Бра1те гл7етъ Ма1рко, я4кw мѣ1сто не Ӆ5 ти є4стъ u3готова1нно, пожди2 
є4ще до u4тріа. Е4гда1 же сіа и3зрече2, дивz1щимсz всѣ1мъ а4біе прозрэ мр7твый, и3 дш7а є3гw2 
возврати1сz вонь: и3 пребы1сть дн7ь то1й и3 но1щь Жи1въ сы1й, нико1муже ничто1же гл7z2, токмо 
tве1рстыма Ҷ4чи1ма зрz. НаӅ4тріеже Ӆбра1т8 Ҷ4нъ приходи1выѶ пре1жде, и3де паки в8 Пеще1ру, да 
u3вѣ1стъ Һ мѣ1стэ а4ще u3готова1нно є4сть ? Рече1 же є3мӅ2 ст7ы1й: Ше1дъ рци Һжи1вшему: Гл7еть 
ти Ма1рко, Һста1ви Ӆ4же живо1тъ се1й вре1менный, и3 прейди2 на вѣ1чный2155: tда1ждъ Дх7ъ твой 
Бг7ви, тѣ1ло же здҗ в8 Пеще1рэ съ ст7ы1ми 
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tц7ы, положе1нw да бӅ3детъ: се1 бw мѣ1сто гото1во є4стъ. Прише1дъ же бра1тъ, всz2 сi1z и3зъгл7а 
Һжи1вшему. W3нъ же а4біе смэжи1въ o3чи свои2, преда1сть дх7ъ в8 руцэ Бж7іи. И3 та1ко чтcнэ 
положе1нъ бы1сть в8 Пеще1рэ, на мѣ1стэ u3готова1ннэм8. И3 Һ се1мъ пресла1вном8 чудеси2 вси1 
u3ди1влъшесz, какw сло1вом8 Бл7же1ннагw Һживе Мр7твый, и3 па1ки сло1вомъ є3гw2 престави1сz; 
прослави1ша Бг7а ѕѣ1лw. 

Па1ки, два бра1та бѣ1ста в8 тоұ же монастырҗ Пече1рскомъ, сопрzже1нна любо1вію срdчною t ю4ности 
самы1z, є3диноу1міе и3мӅ1ща, и3 єди1ио р8ве1ніе къ Бг7у, ІҶ4а1нъ и FеҶфи1лъ: сіи2 u3моли1ста 
Бл7же1ннагw Ма1рка, да u3стро1ит8 и4м8 мѣ1сто є3динw2 Ҷ4бще, на погребе1ніе теле1съ Һбо1ю2156, є3гда2 

 

2154 На берегах: Повелѣ2 мр4тваbмӅ жi1вӅ бытi дн7ь и3 ноө. 
2155 На берегах: Повелѣ2 o3жи+шӤмӅ Ӆ3мрѣ1ти. 
2156 На берегах: ІҶа=нӅ и3 Fеофи1лӅ є3ди= гро1бъ o3боiұ иcкопӢ. 
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Гд7ь повелитъ2157. По вре1мени же мно1зэ, старѣ1йшій бра1тъ FеҶфилъ tи3де нэка1мw, потре1бы 
ра1ди монасты1рскіz: ю4ныи же ІҶа1нъ2158, добрҗ Бг7у u3годи1въ, разболѣ1сz и3 u3мре22159: и3 
положе1нъ бы1сть в8 пеще1рэ, на u3готова1ннэмъ мѣ1стэ. По дне1хъ же нѣ1колицэх8, возврати1сz 
t пӅ1ти FеҶфи1лъ, и3 u3вѣ1давъ Һ см7рти брата свое1гw, нача1тъ болѣ1ти ѕѣ1лҶ: и3 пое1мъ 
нѣ1кіz съ собо1ю и3де1 в8 Пеще1ру, хотz2 ви1дэти u3ме1ршагҶ, на кое1м8 мѣ1стэ положе1нъ є4стъ; 
ви1дэв8 же є3гҶ2 положен8на 
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въ Ҷ4бщемъ тѣ1м8 гро1бэ на мѣ1стэ вы1шнем8, негодова1ше и3 ропта1ше мно1гҶ на Ма1рка, 
гл7z22160: Почто2 є3гҶ2 положиӥ є3си2 здҗ на мѣ1стэ мое1мъ? поне1же а3зъ старѣ1йшій є4гҶ2 є4смъ. 
Пече1рникъ же смире1н8 сы1й, кланz1шесz томӅ2 гл7z2: Прости1 мя Бра1те согрэши1вша. Та1же 
Һбра1щсz ко u3ме1ршему, рече2: Брате воста1ни, да1ждь то мѣ1сто старѣ1йшему твое1му Бра1ту, 
са1мъ же лz1зи на ни1жнемъ мѣ1стэ2161. И3 а4біе по гл7у Бл7же1ннагw воста2 мр7твый, и3 лz1же на 
мѣ1стэ ни1жнемъ: зрz1щимъ всѣ1м8 тамw прише1дшимъ, и4мъже чӅ1до се бы1сть стра1шно ѕѣ1лw, 
и3 Ӆ4жасти по1лно2162. 

Тогда2 Братъ ропта1вый на Бл7же1ннагw Ма1рка, припаде2 к8 нога1ма є3гw2, гл7z2163: согрэши< tч7е 
подвигнӅ1въ бра1та з мѣ1ста, молю1 тz повели2 да па1ки та1мо лz1жеҴ. Бл7же1нныѶ же є3мӅ2 рече22164: 
Гд7ь са1м8 tє3млz2 вра1жду ме1жdу на1ма, ропта1ніz ра1ди твое1гw, да не вы1ну враждова+ соблюде1ши 
злобӅ2 на мz, се сътвори: я3кw тѣ1лw u3ме1ршагw сегw2, показа2 сӅ1щую къ тебҗ и3 по см7рти 
любо+, подаz1 ти старѣ1йшинство, и3 востаz2 t вы1шнеz ча1сти Ҷ4бще ва1мъ u3готова1ннагw 
Гро1ба: Ме1ртвыхъ бо возставлz1ти Бж7іе дѣ1ло є4стъ. А3зъ же чл7къ грѣ1шенъ є4смъ, тэмъже 
немогӅ2 u3же2 
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са1мъ собо1ю безвины2 рещи2 u3ме1ршему семӅ2: Воста1ни и3 па1ки лz1зи на вы2шнемъ мѣ1стэ. повели2 
є3мӅ2 ты, є3да2 тебе2 послуша1етъ? Wба1че и3 се2 вѣ1ждъ, я4кw подоба1ше ти не и3зыйти2 tсю1ду, 
да бы2 наслэди1лъ є3си2 а4бые свое2 старэйшинство2, и3 в се1й ча1съ здҗ положе1нъ бы1лъ: Нw поне1же 

 

2157 Див. Коментар 212. 
2158 Див. Коментар 213. 
2159 На берегах: ІҶанъ преста1вѶсz. 
2160 На берегах: Fеoфи1лъ Ҷ3скорбѶсz o3 пbложӤніи ІҶа=на на вышнем8 мѣ1стэ. 
2161 На берегах: сҴ: ма>ко повелѣ2 ме>твомӅ ІҶ7: легти2 на ни1жнемъ мѣ1стэ. 
2162 Див. Коментар 214. 
2163 На берегах: Fе3Ҷфи1л8 нача2 ка1zтисz. 
2164 На берегах: Ӆ3вэща1ніе сҴ: ма>ка къ fео3фиӥ. 
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нѣ1си гото1въ на и3схо1дъ, и3ди2 попеци1сz Һ сп7се1ніи свое1z дш7э: и3 пома1лъ дній, сѣ1мw принесе1нъ 
бу1деши. 

Сіz слыша1въ, Fеwфи1лъ, w3скорбҗ ѕѣ1лw и3 u3страши1сz, мнэвъ я4кw ту а4біе па1дъ u3мре1тъ: 
ни1же надэz1шесz Монастыра22165 дойти. 

Е4два же прише1дъ в_ себе2, прійде в_ ке1лію свою2, пла1чемъ не u3тэши1мымъ съдержи1мъ. 

Тогда2 раздаде2 нӅ1жднаz своz2 всz2, є3ди1ну то1кмw Свиту и3 Ма1нтію себҗ w3ста1вив_2166: По 
всz1 же дни2 w3жида1ше ча1са смр7тнагw. 

И3 никто1 же можа1ше є3гw2 востzгнӅ1ти t гw1ркагw плача2, но хотz1щіи u3тэши1ти на бо1лшеє 
рыда1ніє подвиза1ху. Ни1же принуди1ти когда2 можа1ху є3гw2, да что2 вкӅ1си1тъ t сла1дкихъ 
бра1шенъ, но бы1ша є3мӅ2 сле1зы є3гw Хлѣ1бъ дн7ь и3 но1щъ. Дню1 бw наста1вшу, слеза1ми лице2 свое2 
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u3мыва1ше, гл7z2: не вѣ1мъ а4ще достигну ве1чера? Нw1щи же прише1дшей, слеза1ми паки свѣ1тъ 
o4чію свое1ю помрача1ше, гл7z2: Кто вѣ1сть а4ще доспѣ1ю до u4тріz? мнw1зи бw t сна2 въставше 
ра1нw, не достигw1ша ве1чера, и3 сна2 и4нагw развэ смр7ти: и3 мнw1зи u3снӅ1вше, t ло1жъ не воста1ша: 
то ка1кw а4зъ надѣ1юсz жи1въ быти, и4же и3звэще1ніє пріz1хъ, я4кw въ ма1лэ сконча1тисz и4мамъ. 
Wба1че, да пода1стъ є3мӅ2 Гд7ь поне и3змѣ1рнымъ щедрwта1мъ свои1мъ, вре1мz покаz1ніz, 
молz1шесz к_ нему вы1ну, а3лча2 и3 плача2: и3 си1це мно1гими лѣ1ты творz2, то1л_ма пло1ть свою2 
и3стни2, я4кw и3 соста1вомъ є3гw2 и3зчтенномъ бы1ти мо1щнw бэ: и3 t мнw1гагw пла1ча лише1нъ 
бысть свѣ1та w3че1съ2167. 

Прпdбный же tц7ъ на1шъ Ма1рко u3вэдав_ ча1съ tше1ствіz свое1гw къ Гд7у2168, призва2 Fеwфи1ла 
и3 рече2 є3мӅ2: Прости1 мz бра1те, я4кw w3скорби1хъ тz на лѣ1та мнw1га, и3 моли2 Бг7а w3 мнҗ, се1 
бw u3же2 tхожду t мi1ра сегw: А4з_ же а3ще пріймӅ2 дерзнове1ніе, не забӅ1ду w3 тебҗ моли1ти, да 
сподоби1т_ ны Гд7ь w3бою, зрz1щихъ Лице2 є3гw2 ПрCто1е, та1мw u3зрѣ1ти себе2 дру1гъ друга, и3 пре 
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быва1ти и3 та1мо на мѣ1стэ Прпdбныхъ tц7ъ нш7ихъ А3нтw1нія и3 Fеwдо1сіz Пече1рскихъ. 

 

2165 Див. Коментар 214. 
2166 На берегах: покаz1ніе Fеwфила жесто1кое. 
2167 На берегах: w3слэп̏сz t пла1ча fеoфи1лъ. 
2168 На берегах: сҴ: ма1рко Ӆ3вэдэ чаC см7ртi своеӢ. 
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Fеwфи1лъ же съ пла1чемъ tвэща єму, гл7z2169: Почто1 мz Tч7е w3ставлz1вши? и3ли пойми 
мz съ собw1ю, и4ли пода1ждъ ми здҗ прозрѣ1ніе. Вѣ1мъ я4кw грѣ1хъ ра1ди мои1хъ па1дъсz в_ 
Пеще1рэ, А4біе предъ тобою бы1хъ u3ме1рлъ, є3гда ты2 мр7твагw Бра1та возста1ви: Но Гд7ь Ст7ы1хъ 
ра1ди твои1хъ Мл7твъ пощади мz, покаz1ніz моегw w3жида1z. И3 нн7э u4бw мо1жеши пода1ти 
ми, є4же молю1 тz: И4ли да с_ тобо1ю tи3ду къ Гд7у, и4ли да прwзрю2. 

Прп dбны̏ же Ма1рко рече2 к_ не1му2170: Бра1те не скорби2, я4кw Бг7а ра1ди wчи1ма теле1сныма w3слэпи1сz, 
и4бw дх7о1вныма на ра1зумъ и4стины̏ прозрѣ1лъ є3си2. А4зъ па1че бл7говоли1хъ вина бы1ти твое1му 
w3слэпле1нію: повэда1хъ бw ти смерть хотz2 дш7и твое1й по1лзу сотвори1ти, и3 высокuміе твое2 
пло1тское на смире1ніе привести2. зане2 ср dца сокрушен=а и3 смире1нна (а3 нестарѣшинствоұ хвалz1щасz) 
Бг7ъ не Ӆ3ничижитъ. тэмъ же нѣ1сть ти требэ видѣ1ти маловре1менагw сегw2 свѣ1та, проси2 u3 
Га7 да u4зриши сла1ву є3гw2 въ прCносӅ1щнэмъ свѣ1тэ. ниже см7ти жела1й, прi1йдет_ бw а4ще бы и3 
не хотѣ1лъ єси. 
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Wба1че се1 ти бӅ1ди зна1менаніє tше1ствіz твое1гw, я4кw пре1жде трехъ дній кончи1ны тво1еz 
про1зриши2171 : и3 та1кw къ ГдCу tи1деши, и3 та1мw u4зриши свэтъ некоча1емый, и3 сла1ву 
неи3зрече1нную. Сi1е w3 сконча1ніи Fеwфи1ла, нело1жноє свое1 Пррbчествw, Прпdбный tц7ъ нш7ъ Ма1рко 
w3ста1вль: Сам_ w3 ГдCэ жизнь свою2 вре1менную на земли2 сконча2: и3 зача1тъ на Нб7си2, а4ки 
повели1тель мр7твыхъ и3 Прbро1къ, съ Нача1лникоұ ВоскрCніz самы1мъ Іс7омъ, и3 съ всѣ1ми Прbрки, 
вѣ1чный живо1тъ2172. 

Мw1щи же є3гw2 чудотво1рныz поло1жены суть в_ Пеще1рэ, и3дѣ1же самъ себҗ гробъ и3скопа22173,2174 
и3 подаю1тъ неw3ску1дна и3сцэленіz всэмъ съ вѣ1рою приходz1щим_ къ ЧтCной є3го2 Ра1цэ. И3дѣ1же 
лежа1тъ и3 желѣ1за, я4же ноша1шє на себэ Прпdбный, И3 КрCтъ мѣ1дzный2175 и2з негw1же во1ду 
піz1ше: Е4гҶ1 же u4стна1ми свои1ми си1це Һст7и2, я4кҶ Чудотво1рну томӅ2 бы1ти. и4бҶ є3ли1цы 
вѣ1рующіи съ по1стомъ прише1дше, и3спi1ютъ t Крcта2 того чcтнагҶ во1ду стӅ11ю, па1че всѣ1хъ водъ 
враче1бныхъ, нело1жноє врачеваніє ваше є3стестве1нноє, на не1дуги своz2 пріє1млютъ. 

 

2169 На берегах: ско>б_ fеофiлӢ w3 ра€лӅче1ніи мӢрка. 
2170 На берегах: Ӆ3тэшӤніе ма>ково ко fеофi1лӅ. 
2171 На берегах: прbречӤ fеoфи1лӅ прозрѣ1ніе и3 смр7ть. 
2172 На берегах: преста1в̏сz сҴ: ма1рко. 
2173 Див. Коментар 216. 
2174 На берегах: моӪ: сҴ мӢркӢ чӅдоҴво>ны. 
2175 Див. Коментар 217. 
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л7же=ныѶ же FеҶфиӥ прiеұ я4зву в8 срdци своеұ, зачаҴ рыда1ніе сугӅ1бw: рыдаӢ гw1рцэ и3 ра€луче1ніz 
tц7а и3 Наста+ника свое1го Прпdбнаg Ма>ка, и3 свое1z кончи1ны, є3z1 же по всz дни2 Һжида1ше 
воспомина1z прорече1ніе разлучи1вшагосz тогожdе Бл7же=наго Пече>ника2176. Пролива1ше u4бо 
и3сто1чники сле1зъ и3 па1че множа1хусz є3мӅ2. 
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И3мэz1ше же Бл7же1нный FеҶфи1лъ се1й Һбы1чай, я4кw є3гда2 u3пражнz1шесz на мл7тву, и3 
прихожда1ху є3мӅ2 сле1зы: тогда2 поставлz1ше сосӅ1дъ2177, и3 наd тѣ1м8 плака1ше: єго1же и3 наполни2 
слеза1ми, за многа лѣ1та2178. 

Та1же свѣҴ Ҷ4чію своею воспріем8 и прозрѣ1въ, по Һбэща1нію ПрпdбнагҶ Ма1рка, проразумҗ 
сконча1ніе свое2 бы1ти бли1зъ2179: Тѣ1мъ же начаҴ мл7и1тисz Бг7у прилѣ1жно, да пріzҴ бу1дутъ 
сле1зы є3гw: и3 воздѣ+ рӅ1цэ го1рэ, гл7аше си1це2180,2181  

лdко Чл7колю1бче Гд7и Ісе7 Хрcте Бж7е мо1й, не хотz1й см7рти грѣ1шникwмъ, нw Һжида1z 
Һбращеніz тѣ1х8, свѣ1дыѶ неможе1ніе на1ше, Цр7ю Прcтый, Утэшителю Бл7гій, болz1щимъ 
здра1віе, грѣ1шникомъ сп7се1ніе, и3знемага1ющимъ u3крэпи1телю, па1дающим8 востаніе: 
Молю1тисz в8 ча1съ сей, u3диви на мнэ недосто1йнэмъ млcть свою2, прійми и3зліz1ніе 
го1ркихъ мои1хъ сле1зъ, и3 и3злi1й на мz Бл7гоутро1біz тво1егҶ не и3счерпа1емую пучи1ну: є4же 

не и3скуси1ти ми сz t воздӅ1шных8 мыта1рств8, ни1же Һблада1ну бы1ти Кнz1земъ тмы2: Мл7тв8 
ради вели1кых8 u3го1дник8 твои1х8, Прпdбны< Tц7ъ нш7ихъ А4нтҶніz и3 FеҶдо1сіz Пече1рскихъ, и3 
всѣ1хъ ст7ы1хъ t вѣ1ка тебҗ Бл7гоугодившнхъ. 

\Арк. 212\ (sic!) 

Сіz Бл7же1нному FеҶфилу и3згл7а1вшу, се въ Ҷ4бразъ ю3но1ши кра1сна предста2 є3мӅ2 А4гг7л8 Гдcень, 
гл7z22182: До1брэ моли1шисz FеҶфи1ле, Но что сz хва1лиши Һ тщетҗ сле€ собра1нны< в8 сосӅ1дъ? 
И3 а4біе показа2 є3мӅ2 сво1й сосӅ1дъ бо1лій тогw2, и3спо1лн8 бл7гоуха1ніz, а3ки t міра многоцэнна, и3 
рече2: Се t твои1хъ же сле1зъ, є4же въ мл7итвэ къ Бг7у и3зліz1лъ є3си2 t срdца, и3 Һте1рлъ руко1ю, 
и3ли u3брусцемъ, и3ли2 ри1зою, и4ли є4же на землю t Ҷ4чію твое1ю спаде2: та1 бо всz2 собра1хъ в8 сосӅ1дъ 

 

2176 На берегах: по см7рти прпd мӢрка сҴ fеoфиӥ ка1ко поdвиза1сz. 
2177 Див. Коментар 218. 
2178 На берегах: сҴ: fеoфiӥ нӢпоӥнi2 слезӢмѶ своi1мѶ сосӅдъ. 
2179 На берегах: прозрэ2 o3чи1мӢ сҴ: fеҶфи2лӢ и3 см7рть свою2 проразӅмѣ2. 
2180 На берегах: Мл7тва. сҴ: fеҶфи1ла. 
2181 Див. Коментар 219. 
2182 На берегах: Аг7глъ показӢ fеoфi1лӅ сосӅd бл7гоӅха=ныѶ сълеза1мi є3го2. 
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се1й и съблюдо1хъ повеле1ніем8 Влdки мое1го и3 Тво>ца И нн7э посла1нъ є4смъ повэда1ти тебҗ ра1дост8, 
да съ весе1ліем8 tи4деши къ Ре1кшему2183: Бл7же=ни пла1чущіи я4кw тіи u3тѣ1шатьсz. сіz ре1къ, и3 
w3ста1вль сосудъ сво1й, невиди1мъ бы1сть. 

Бл7же1нный же Fєwфи1лъ, призва1въ Ігу1мена, сказа2 є3мӅ2 я3вле1ніе и3 глаголы2 А4гг7ла: Та1же и3 
сосӅ1да Два показа2 и3сполне1тса сле1зъ2184, є3ди1нъ сво1й, другій же Агг7лскій бл7гово11нный паче 
А4рwма1тъ, я4же моли2 и3зліz1ти себҗ по Преставле1ніи свое1мъ на тѣ1ло. 

И3 та1ко въ Тре1тій Дн7ь по Прозрѣ1ніи свое1мъ, Tи4де къ Гд7у на зрѣ1ніе Трисіzте1лнагw 
БжCтва2185. 

\Арк. 212 зв.\ (sic!) 

ЧтCное же є3гw2 тѣ1лw положиша в_ Пеще1рэ досто1йнэ, съ люби1мымъ є3мӅ2 бра1томъ Бл7же1ннымъ 
Іwа1нномъ, бли1зъ Прп dбнагw Ма1рка. и3 пома1заша є3гw2 t сосӅ1да А4гг7лска, я4кw все1й Пеще1рэ 
наполни1тисz Блг7ово1ніz: послѣ1ди же и3 дрӅ1гій сосӅ1дъ слезный возліz1ша на1нъ, я4ко да сэz1вы̏ 
на земли2 слеза1ми, пожне1тъ на Нб7си2 ра1достію2186. є4жеи3 получи2 ходота1йствомъ Прпdбнагw 
Наста1вника свое1гw Ма1рка Пече1рника Чудотво1рнаго, Блгdтію же Бг7а всz1кіz u3тѣ1хи2187: 
Е4му1же въ Тро1йци хвали1мому подобаеҴ сла1ва, нн7э и3 прCно и3 въ вѣ1ки вэкw1мъ, А4ми1нь. 

 

Житіє прмчч. Федора і 
Василія 

Основна редакція Патерика2188 

Слово о преподобных отцихъ Феодоръ и Василии 

ко речено есть, милости благыням — нестяжание, такоже и корень есть 
милости всѣм злым — сребролюбие2189. Якоже рече Лѣствичник: «Таковый 
блюсти имѣниа не может, но растачает благолѣпно, всѣм требующим 
подаа»2190. Рече же Господь: «Человѣкъ, аще не отречется всего сущаго, не 
может быти мой раб»2191  

 

2183 На берегах: маf: є7 (Мт 5:4). 
2184 На берегах: двӢ сbсӅ1ды бы1шӢ сле€сҴ: fео3фi1ла. 
2185 На берегах: ПрестӢвиC сҴ: fеофiл_. 
2186 На берегах: pаӥ: рк7є (Пс 125:5-6). 
2187 На берегах: в7 крнf: а7 (2Кор 1:12). 
2188 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
2189 Див. Коментар 222. 
2190 Див. Коментар 223. 
2191 Лк 14:26-27. 
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Сему въслѣдова, Феодор оставле убо вся мирскаа, богатство раздаа нищим, и 
бысть мних, добрѣ подвизася на добродѣтель. Повелѣнием игуменим бысть 
жителинъ в печерѣ, еже зовется Варяжскаа, в той многа лѣта пребысть 
воздержася. 
Сему враг нанесе стужение имѣниа, разданаго им нищим, якоже помышляше 
длъготу лѣтъ и изнеможение плоти, яко не мощно тому пребыти 
манастырскою ядию. Искушаа, враг то ему нанесе, не разсудив же себе, ни 
помяну Господа, рекшаго: «Не пецѣтеся на утрия, что ямы, или что пием, или 
во что облечемся. Возрите на птица небесныа, яко Отець ваш небесный питает 
я»2192 . Многажды смущает того враг, от скорби и ко отчаанию хота привести 
нищеты ради истъщенаго богатства, еже убогым поданое. Сий во многыи дни 
омрачаем, недостатка дѣля, къ своим другом свою тугу ясно исповѣдаа. Единъ 
же нѣкто от свершеннѣйших, именем Василий, того же манастыря чернецъ, 
рече ему: «Брате Феодоре, молю ти ся, не погуби мзды своея. Аще ли имѣнию 
хощеши, все, еже имам, дам ти, токмо рци пред Богом: «Все, еже раздах, твоа 
буди милостыни», — и ты бес печали будеши, приим богатство, аще стерпит 
ти Господь». Си слышавъ, Феодор убоявся страха Божиа. И слышав от того 
створшееся в Константинѣ-граде раскааниа дѣля, еже о златѣ, иже въ 
милостыню: какъ падѣ посредѣ церкве, умре, обоего себе лишив, — со златом 
и душю, и живот погуби 2193 . Сия во ум приим, Феодор плакашеся своего 
согрѣшениа и брата хваляше, воздвигъ и от таковаго недуга. О такых рече 
Господь: «Изводяй достойное от недостойнаго яко уста моа еси»2194. И оттолѣ 
возразте велика любовь межу има. Сему убо Феодору, добрѣ спѣющу в 
заповѣдех Господнях и тому угоднаа свершающу, велика язва бысть диаволу; 
яко невозможно того богатьства имѣнием прельстити, пакы вооружается 
противный, ину кознь своея погыбели представляет. 
Василий же послан бывает игуменом на нѣкое дѣло, и время покосно врагъ 
обрѣтъ своего зломудриа, преобразився в того брата подобие и входит к 
печернику, преже полезнаа глаголя: «Феодоре, како нынѣ пребываеши? Или 
преста ти рать от бѣсов люблением имѣниа, или и еще пакость ти творят, 
память принося разданаго дѣля имѣниа?» Не разумѣв же Феодор бѣса его 
суща, мнѣвъ: брат ему сиа глаголеть, к нему же отвѣща блаженый: «Твоими, 
отче, молитвами добрѣ ныня спѣет ми ся; тобою утвержен бых и не имам 
послушати бѣсовскых мыслий. Аще что велиши, со усеръдием створю, не 
преслушаюся тебе, зане ползу обрѣтох велику души твоим наказанием. Бѣсъ 
же, мнимый брат, приим дрзновение, зане не помяну Господа Бога. Глаголеть 
ему бѣсъ: «Другый съвѣт даю ти, имже покой обрящеши и скоро воздание 
приимеши: токмо проси у Него, дасть ти злата и сребра множество; не дай же 
входити к собѣ никомуже, ни сам исходи ис печеры своея». Печерник же яко 
обѣщася. Тогда отъиде от него бѣсъ. 
И се невидимо помышлениа приношаше ему проныривый о скровищи, яко 
подвигнута сего на молитву, и да просит у Бога злата, аще получит, то въ 
милостыню раздася. И се видѣ во снѣ бѣса, свѣтла же и украшена, акы аггела, 
являюща тому скровище в печерѣ, — и се многажды видѣвъ Феодоръ. И дьнем 

 

2192 Мт 6:31-32. 
2193 Див. Ко ментар 224. 
2194 Можливо, 1См 2:6-9. 
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многым минувшим, пришед на показаное мѣсто и нача копати, обрѣтеся 
скровище — злата и сребра множество и съсуды многоцѣнии. 
И в то время пакы приходит бѣсъ во образѣ брата и глаголеть печернику: «Гдѣ 
есть скровище, даное тебѣ? Сей, явивыйся тобѣ, тот ми сказа, яко множество 
злата и сребра дасть ти ся по твоей молитвѣ». Феодор же не хотя тому сказа 
скровища. Бѣсъ же явѣ убо печернику глаголаше, втайнѣ же тому помышлениа 
влагаше, яко, вземши злато, отъити на ину страну. Глаголеть: «Брате Феодоре, 
не рѣхъ ли ти, яко вскорѣ отдание приимеши?» Тъй бо рече: «Аще кто оставит 
дом, или села, или имѣниа мене ради, стократицею приимет»2195. Се уже в руку 
твоею богатстъво, сотвори о нем, якоже хощеши». Печерникъ же рече: «Сего 
ради просих у Бога, аще ми дасть, все въ милостыню раздаю, яко сего дѣля 
дарова ми Богъ». Супостат глаголетъ: «Брате Феодоре, блюди, да не пакы враг 
стужит ти раздааниа дѣля, якоже преже, но се дасть ти ся во оного мѣсто 
раздаанаго тобою убогым. Велю ти, да, се взем, идеши на иную страну и тамо 
притяжеши села и еже на потребу, можеши бо и тамо спастися и избыти 
бѣсовскых козний, и по своем отшествии дати сиа имаши, аможе хощеши, и 
сего ради память ти будет». Феодоръ же рече к нему: «Да не стыжу ли ся, яко 
оставив мир и вся, яже в нем, обѣщався сдѣ живот свой скончати, в печерѣ сей, 
а нынѣ бѣгун бываю и мирскый жителин? Аще ли ти годѣ есть, да в манастыри 
живу и все, елико же рчеши ми, сотворю». Бѣсъ же, мнимый брат, рече: 
«Утаити не можеши сокровища, — увѣсть и взято будет, но приими мой совѣт, 
еже ти велю. Аще бы се не угодно Богу, не бы тебѣ даровая, ни мнѣ извѣстил». 
Тогда печерник вѣру ему, акы брату, готовит свое исхожение, пристроив возы 
и ларца, в нихъ же скровище сберет, да изидет, аможе бѣсъ повелить ему. Богъ 
же, не хотя ни единому погибнути от сего мѣста, и сего спасе молитвами 
святых своих. 
И в то время прииде Василий от посланиа игуменя, иже преже спасый 
печерника от помышлениа злаго. И прииде сий в печеру, хотя в ней видѣти 
живущаго, ему брата. Глаголеть ему: «Брате Феодоре, како о Бозѣ пребывавши 
ныня?» Удивив же ся Феодоръ вопрошению, что вѣщает тако, яко длъго время 
не видѣвся: «Вчера, и оном дни, и всегда бѣ со мною и поучаа мя, и се иду, 
аможе велиши ми». И рече Василий: «Рци ми, Феодоре, что се есть глаголъ, еже 
рече: «Вчера, и оном дни, и всегда бѣ со мною, поучаа мя?» Или ты, поучаа мя, 
отходиши, еда что бѣсовское привѣдѣние есть? Не утаи мене Бога ради.» 
Феодоръ же тому со гнѣвом рече: «Что мя искушавши и почто смущаа душю 
мою, овогда сице ми глаголя, а овогда же инако? И коему словеси вѣру яти?» 
И тако отгна и от себе, словеса жестъкаа давъ ему. 
Братъ же, си вся приимый, иде в монастырь. Бѣсъ же пакы во образѣ Василиевѣ 
прииде к нему: «Погубил ти, брате, окаанный умъ. Не воспомянух досады 
твоеа, еже от тебе си ночь приях, но ся, изиди скоро в сию нощъ, взем 
обрѣтеное». Сии изглаголав, бѣсъ отъиде от него. 
Дьни же убо наставшу, прииде Василий к нему, поим съ собою нѣкыя от 
чернецъ, глаголеть печернику: «Сиа преведох в послушство, яко 3 мѣсяци 
отнележе ся с тобо видѣх, и се 3-й день имам в манастыри. Ты глаголеши: 
«Вчера и оном дьни», — яко нѣчто бѣсовское дѣйство. Но тому приходящу, не 

 

2195 Мт 19:29-30. 
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дай же ему бесѣдовати съ собою, преже дай же молитву сотворит, тогда 
разумѣвши, яко бѣсъ есть». Сотворе же молитву запрещению, святыа призвав 
на помощъ и иде во свою кѣлию, утвердив печерника. 
Бѣсъ же ктому не смѣ явитися, разумѣся лесть диаволя Феодору. Всякого же 
приходящаго к нему преже нужаше помолитися и ти тако бесѣдоваше с ним. 
Оттолѣ же утвердися на врагы и разумѣ пронырство их. Господь избави его от 
мысленых звѣрий и работну не быти, якоже многым случаеться, в пустыни 
пребывающим, или в пещерах, или в затворѣ живущим особѣ. Велико 
утвержение требѣ есть, да не погыбнет от бѣсов, якоже и сего не погубят 
хотяще быти. 
Обрѣтеное же скровище, ископав яму глубоку и тамо вложе, засыпа, яко от тѣх 
дьний и донынѣ и никтоже не вѣсть, идѣже скровено есть. 
Сам же дася себе в работу волею, да не пакы празденъ бывъ, мѣсто подасть 
лѣности, от того родится бестрашие, и пакы ту же дерзость бѣсом будет. 
Постави же в пещерѣ жерновы и, от сусѣка пшеницу взимаа, ту своима рукама 
измалаше. По вся нощи без сна пребываніе, тружаяся в дѣлѣ и въ молитвѣ, 
заутра же убо в сусѣкъ муку дааше и пакы взимаше жито. И тако во многа лѣта 
творяше, лгота бываше рабыням; не стыдяшеся бо о таковѣмъ дѣле, Бога же 
беспрестани моля, да бы отъялъ от него память сребролюбиа. Господь отъя 
страсти и свободи и, яко не помыслити о богатствѣ. Злата и сребро яко калъ 
вмѣнися ему. 
Году же многу минувшу в таковѣ дѣле. Сего видѣв кѣларь въ злострадании, 
нѣкогда привезену бывшу житу от селъ, посла к нему в печеру 5 воз, да не 
всегда приходя возма жита, стужит си. Сей же, жито ссыпав в суды, нача 
молоти, поя Псалтирь изусть. Абие утружеся, возлеже, мало хотя опочити. И 
се внезапу гром бысть, и начаша жерновы молоти. И разумѣвъ бѣсовское 
дѣйство суще, въстав же блаженый, нача Богови молитися прилѣжно и рече 
велием гласом: «Запрещает ти Господь, вселукавый диаволе!» Бѣсъ же не 
престаняше меля в жерновы. Феодоръ же пакы рече: «Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, свергъшаго тя съ небесъ и давшаго тя в попрание своим 
угодником, велит ти мною, грѣшным, не престанеши от дѣла, дондеже 
измелеши жито, да и ты поработаеши на святую братию!» Си рек, ста на 
молитвѣ. Бѣсъ же не смѣ преслушатися, измоло жито все до свѣта 5 возъ. 
Феодоръ же возвѣсти кѣлареви, да пришлеть по муку. Удивлеся кѣларь 
дивному видѣнию, яко 5 возъ единою нощию измолото, и вывезе ис печеры 
мукы 5 возъ, таче и другаа пять возъ прибысти мукы. 
И се дивно бысть слово тогда и нынѣ слышащим, — сбытся реченое въ 
Евангелии: «И бѣси повинуются вам о имени моем». Се бо рече: «Дах вам 
власть на змию, и на скорпию, и на всю силу вражю»2196. Хотѣвше убо бѣси 
пострашити блаженаго, соузу себѣ работную приискаша, еже впити им к тому: 
«Сде не обрящемся!» 
Феодоръ же и Василий совѣтъ богоугоден положиста межу собою, иже 
николиже мысли своея не утаити от себе, но сиа раздрѣшити и разсудите, еже 
на Божию по совѣту. Василий же в печеру входит, Феодоръ же старости ради 
ис печеры исходит, келию собѣ поставите на ветхом дворѣ2197 хотя. 

 

2196 Лк 10:17-21. 
2197 Див. Коментар 225. 
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Бѣ бо тогда пожжен манастырь2198, и плотом привезеным на брегъ на строение 
и церкви, и всѣм кѣлиам, извозником наятым возите на гору. Феодоръ же, не 
хотя быти инѣм тяжек, сам на собѣ нося дрѣва. Еже что возносяше Феодор, 
строя дѣля кѣлии своей, бѣси же, пакости дѣюще, сметаша з горы: симъ 
хотяше прогнати блаженаго. Феодоръ же рече: «Во имя Господа Бога нашего, 
повелѣвшаго вам во свиниа ити, велит вы мною, рабом своим, да всяко древо, 
иже на брезѣ, на гору възносите, да будут бес труда работающии Господеви, и 
тѣм устроять дом молитвеный Госпожи Богородици и кѣлии себѣ уготовят. Да 
престанете им пакости творяще и увѣсте, яко Господь на мѣсте сем есть». В ту 
же нощъ не престаша бѣси несуще древеса от Днѣпра на гору, дондех не остася 
ни трѣска долѣ, яко сим возградиша церковь же и кѣлии, покров и помостъ, 
еликоже доволно всему манастыреви на потребу. 
Заутра же въставше, извозници ехаша на брегъ, хотяще возите древо, — ни 
единого же обрѣтше на брезѣ, но вся суще на горѣ, то же все не во едином 
мѣсте складено, но все разно, с чим коему быти вмѣсте: покров, особни — 
помостъ, особно — великое дубие, неудобь носимо за долгость, — все цѣло на 
горѣ обрѣтеся. Се дивно бысть всѣм видѣвшим и слышащим, еже створися 
выше человѣчьскыя силы. Се же иновѣрным мнозѣмъ вмѣнися невѣрно 
величества дѣля, но свидѣтели сему прославиша Бога, творящему предивнаа 
чюдеса своих ради угодникъ. Якоже рече Господь: «Не радуйтеся, яко дуси вам 
повинуются, радуйте же ся паче, яко имена ваша написана суть на небесѣх»2199. 
Се убо сдѣя въ славу свою, молитвъ дѣля святою отцю нашею Антониа и 
Феодосиа2200. 
Бѣси же не трьпяху укоризны, иже иногда от невѣрных чтоми и поклоняеми 
от поганых, мними яко бози, нынѣ же от правовѣрных угодник Божиих 
небрегомы, уничижаемы, без чести, акы смерди, мелют и древо носят на гору, 
и от человѣкъ отгоними бѣгают, боящеся прещениа преподобных, ибо вся 
льсти их Феодором и Василием всѣми облѣчишася. Видящи же бѣсъ человѣкы, 
укаряста та: «Не престану, ни почию, дондеже до смерти боряся с вама!» Не 
вѣдый диаволъ, яко болшю вѣнцю ходатаи будет има. Навади злыя человѣкы 
погубите ею, иже напрягоша лук свой, вещъ горку, и оружие их вниде во сердца 
их, еже послѣди скажемъ. 
Егда бо Мьстислав устрѣлен бысть под пазуху, обрѣтеся стрѣла его в нем, еюже 
Василиа застрѣли. «Якоже умираю, — рече, — днесь Феодора дѣля и Василиа». 
Прорече бо Василий, егда застрѣли и, иземъ стрѣлу от утробы, вергъ стрѣлу 
ко князю и рече: «Сею сам уязвен будеши», — еже и збысися, о нем же послѣди 
скажем. 
Наймитии же извозници воздвигоша тяжу на блаженаго, просяще провоза, 
глаголюще тако: «Не вѣмы, коею кознию сему деревню велѣлъ еси на горѣ 
быта». Неправедный же судна, мзду взят от тѣх, присуди на блаженѣмъ мзду 
тѣм взяти, рече тако: «Да помогутъ ти бѣси платити, иже тобѣ служат», — и не 
помня осужениа на ся Божиа, еже не по правдѣ судяй2201. 

 

2198 Див. Коментар 226. 
2199 Лк 10:20. 
2200 Див. Коментар 227. 
2201 Див. Коментар 228. 



 

 

530 
 

Пакы ратник диавол въставляетъ бурю на благочестивыя: обрѣтает нѣкоего от 
княжих совѣтник, люта и сверѣпа, неподобна нравом, и дѣлом, и всею злобою. 
Приходит к сему боярину бѣсъ во образѣ Василиевѣ, понеже знаем бѣ ему 
Василий, глаголеть боярину: «Иже преже мене в печерѣ быв Феодоръ обрѣте 
сокровище — злата много, и сребра, и сосуди многоцѣннии, — со всѣм тѣм 
хотѣвъ бѣжати на ину страну, азъ же удръжах и. И се нынѣ уродствуеть: бѣсом 
велит молоти и з брега древо носити, — и бывает тако, а сокровище до времене 
хранит, да мене утаився, изидет с ним, аможе умыслив. Вы же ничтоже 
обрящете». 
То слышав боярин от бѣса, мнѣвъ Василиа суща, и приведе его ко князю2202, и 
болша сих, и рече: «Се скоро сего имѣте, а сокровище возмѣте. Аще ли не дасть, 
попрѣтите ему ранами и муками; и тако ли не дасть, предадите его мукамъ 
многым; и еще ли не дасть, мене призовите, и аз обличю и пред всѣми и мѣсто 
покажу, идѣже скровено есть». Сице изъглаголавъ бѣсъ к ним злое совѣщание, 
изиде от очию их. 
Рано же князь, акы на лов или на нѣкоего воина крѣпка, сам ѣха со множеством 
людий, и емъ блаженаго Феодора, и приведе и домов. Преже убо ласканием 
вопрошаше того: «Аще сокровище обрѣте? Се бо, — рече, — раздѣлю с тобою, 
и будеши отець отцю моему и мнѣ». Бѣ бо тогда Святополкъ в Туровѣ2203 . 
Феодоръ рече: «Ей, обрѣтох, и нынѣ есть скровено в печерѣ». Князь же рече: 
«Много ли, отче, злата, и сребра, и сосудов? Кым, слышится, то скровено?» 
Феодоръ же рече: «В Житии святаго отца нашего Антониа повѣдается, 
варяжьский поклажай есть, понеже съсуди латинстии суть, сего ради 
Варяжскаа печера и донынѣ зовется. Злата же и сребра бес числа много»2204. 
Князь же рече: «Что ради не да мнѣ, сыну своему? Себѣ же возми, елико 
хощеши». Феодоръ же рече: «Аз не требую ничтоже, или велиши ми взяти сего 
не требующу? Не помню, все бых вам повѣдал, яко сему работаете, аз же свобод 
сый от сего». 
Тогда князь съ гнѣвом рече слугам: «Сего чернца, не хотѣвша милости моеа, 
велю оковати по руцѣ и по нозѣ и за 3 дьни не дати ни хлѣба, ни воды». И пакы 
вопрошен бысть: «Повѣжь скровище!» Всяко рече: «Не свѣм, гдѣ скрых». Князь 
же повелѣ его мучити крѣпко, яко омочитися власяницѣ его от крови; и таче 
потом в дымѣ велицѣ повѣсити его повелѣ, и привязати опакы, и огнь 
взгнѣтити. Тогда удивишася мнози трьпѣнию мужа, яко в росѣ, въ пламени 
пребываше, но ни пласяници его огнь прикоснуся. Нѣкто от позаратаи тѣх 
сказа о Феодорѣ, яже створи чюдеса. Во ужасти быв, князь глагола чернцю: 
«Почто погубляеши себе, не дадый скровища, еже нас достойно?» Феодоръ же 
рече: «Истину глаголю, молитвою брата моего Василиа тогда спасену бых, егда 
обрѣтох, и нынѣ отъятъ Господь от мене память сребролюбиа, не вѣмъ, гдѣ 
скрых». 
Скоро же и не хотѣвша нужею Василиа приведоша ис печеры. К нему же князь 
рече: «Все, еже велѣлъ еси сотворити, злому сему сотворих, тебе же хощу отца 
имѣти». Василий рече: «Что ти повелѣх?» Князь рече: «Повѣда ми скровище, 
сий же не повѣсть его, и мучих его». Отвѣща Василий: «Познах кознь злаго 

 

2202 Див. Коментар 229. 
2203 Див. Коментар 230. 
2204 Див. Коментар 231. 
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бѣса, прельстившаго тя, а на мене солгавша и на сего блаженаго, мене бо не 
видѣлъ еси от рожениа cвoeгo исходяща от печеры своеа лѣт 15». То же вси 
предостоящии рѣша: «При нас еси глагола ко князю». Василий рече: «Всѣх вас 
бѣсъ прелстил есть, нѣсмь видал князя, ни вас». 
Разгнѣвав же ся князь, повелѣ сего мучити без милости. Не стерпѣвъ 
обличениа, шумен быв от вина, възьярився, взем стрѣлу, уязви Василиа. 
Повелѣ сею разно затворити, да утро мучити ею злѣ. И в ту нощъ оба 
скончастася о Господѣ. Се увѣдавше братиа и пришедше, взяша телеси ею 
мученѣи, погребоша честно в печерѣ Варяжской; в нейже подвизастася, ту 
положена быста во одежи кровавѣй Василий же и Феодоръ во власяници, юже 
мню и донынѣ цѣлу сущу: еюже бо постыдѣся огнь, како си тлѣнию 
причастится?2205 
По малѣхъ же дьнех сам Мьстислав застрѣлен бысть въ Володимери на 
забралѣх, биася съ Давидом Игоревичем. Познав стрѣлу свою, еюже застрѣли 
Василиа, и рече: «Се умираю днесь блаженаго дѣля»2206. 
Да сбудется реченое Господомь: «Всяк, взимаяй ножъ, ножем умираеть»2207. 
Понеже без закона убивъ, без закона убиен бысть. Сии же мученическый вѣнец 
приаста о Христѣ Исусѣ, Господѣ нашем. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.2208 

\Арк. 147 зв.\ 

W3 ФеҶdрэ чер8нориз8цэ. и3 Ҷ3 васіліи2. глава. єi7 
коже корень єc. и3 мт7и бл7гымъ нестzжаніе2. тако и2 корень є2сть, и3 мт7и всэмь злымъ 
сребролю3бие22209. я3коже рече лэствичникъ. таковыи3 блю3сти не можеть и3мэніа3. но растачаєҴ 
бг7олэпно. комуждо требую3щимъ подаz22210. и3 гь7 рече2211 аще чл7къ не tрчетсz всего сущаго. 
не можеть быти мои3 рабъ. сему въслэдова феҺдоръ. Ҷставль u3бо всz мирскаz4. 
богатество раздавъ нищимъ. и3 быc мни<. и3 добрэ подвизавсz на добродэтель. 

повелэниемъ и3гуменим быc жителинъ въ печерэ. є3же зоветсz варzжьская3. в тоѶ пребыc многа 
лэта въздержасz. сему принесе врагъ стуженіє и3мэниа рdаѶ раздая3наго. я3коже сему помышлzти 
долготу лэтъ. и3 и3знеможеніе2 плоти. и3 я3ко не мощно тому пребыти манастырьскою3 я3дію2. и3 
сіи3 и3скушаz2 врагъ тому нанесе. 

 

2205 Див. Коментар 232. 
2206 Див. Коментар 233. 
2207 Мт 26:52. 
2208 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
2209 Див. Коментар 222. 
2210 Див. Коментар 223. 
2211 Лк 14:26-27. 
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\Арк. 148\ 

Не расудив же собэ. ни помzну г7а рекшаго. не печитесz u3тренимъ. что я3сте и3ли что пиє2те. 
и3ли въ что Һблечетесz. възрите на птица нбcныа3. я3ко tц7ь вашь нбcныи3 питаӤть z22212. 
мнw1гажды• смущаz3 є2го врагъ t скор8би. и2 къ tчаянію3 хотz є2го привести. нищеты рdаѶ. 
и3с8тщаннаго рdаѶ богатества. є2же u3богымъ поданіе2. симъ u3бо многы дн7и Һмрачає3мъ. 
недостатка ради. и3 къ своиұ другомъ свою3 тугу я3сно и3сповэдаа. є3дин же нэкто t свершенэи3ши< 
и3менемъ василіи3. того• манастырz чернець. и3 рече є3му брате феҶdдре молю3 ти сz не гӦуbби 
мьзды своеz3. а3ще ли и3мэніа3 хощеши все є3лико и3мамъ дамъ8 ти. токмо р8ци преd бг7омъ. все 
є3же раздая3хъ твоа3 млcтни. и3 ты бес печали буди пріи3мъ бг7атество. а3ще стерпить гь7. си 
слышавъ fеҺдоръ u3боя3всz страха бж7іа2. и3 слышавъ t того створшеє3сz в кҶ1нстzньтинэ 
граде раскаяніа дэлz. Ҷ2 златэ є• въ млcтню2. како посредэ цр7кви паd u3мре. Һбоего себе 
лишив. съ златомъ дш7ю и3 животъ погuби2213. си в умъ пріи3мъ fеҶ4доръ. плакашесz своє3го 
съгрэшеніа2. и3 братъ хвалzшесz2214 въ€двигше є3го t аҴковаго недуга. Һ таковы< рече гь7. 
и3зводzи2 достои2ное t недостои3наго2215. я3ко u3ста моа3 є3си. и3 tтолэ възрасте велика лю3бовь 
межю2 и3ма. сему феҺдору добрэ спэю3щю2. в заповэде< гнczхъ. и3 тому u3годнаz2 свершаю3щю2. 
велика я3зва быc діа3волу. я3ко немо• тоg бг7атества и3мэніэмъ прельстити. пакы въw4ружисz 
супротивныи2. и3 и3ну кознь  

\Арк. 148 зв.\ 

своєа2 погыбели тому преdставлzє3ть. васіліи3 tсланъ быc на Һрудіе и3гуменомъ. и3 времz покосно 
Һбрэтъ врагъ свое3го мд7рэа. преw4бразивсz в того брата подобиє2. приде къ печернику. и3 преже 
нача гл7ти полезнаа3. fеҺдоре како нынэ спэє3ши. и3ли преста ти рать а3же t бэса лю2бленіємъ 
и3мэніа2. не разuмэв же fеҺдо> сущаго бэса. мнэвъ я3ко си браҴ є3му гл7ть. к нему же tвэща 
печерникъ. мл7твами твои3ми Ҷ4ч7е нынэ добрэ спиє2ть ми сz. тобою2 u3тверженъ бы<. и3 не 
и3мамъ послушати бэсовьскы< мысліи3. и3 а3ще велиши что съ u3еръдиє3мъ и3 створю2. не преслушаю3сz 
тебе. зане ползу велику Һбрэто< дш7и твоиұ наказаніе2мъ. бэсъ же мнімыи3 браҴ. пріи3мъ 
дер8з8новеніе нань. зане не помzну г7а бг7а. Гл7а є3му бэсъ. другыи3 свэтъ даю3 ти и3мже покоѶ2216 
Һбрzщеши. и3 въскорэ възданіе пріи3меши. токмо проси u3 него и3 дасть ти. злата и3 сребра 
много. и3 не даже въходити к собэ никомуже. ни сам и2сходи и3с печеры сеа2. печерникъ же2217 

 

2212 Мт 6:31-32. 
2213 Див. Коментар 224. 
2214 Закреслено в оригіналі. 
2215 Можливо, 1См 2:6-9. 
2216 В оригіналі написано над рядком. 
2217 На берегах дописано: «я3кw•». 
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Ҷбэщасz. и3 тогда tи3де t него бэсъ. и3 се невидимо принесше проныривыи3 и3 скровищи. и3 я3ко 
подвигнути сего на мл7тву. да просить u3 бг7а много злата. и3 а3ще получить и3 все въ милостыню3 
раздасть. и3 видэ въ снэ бэса. свэтла же и3 u3крашена. и3 агг7ла показающа є3му скровища. се 
многажdы видэвъ феҺдоръ. и3 дн7емъ многыұ минувшимъ. пришедъшимъ на показаное3 мэсто. 
нача копати и3 Һбрэте скровище злата и3 сребра множествҺ 

\Арк. 149\ 

и3 с8судэ многоцэн8ніи3. и3 в то времz приде паки бэсъ. въ Һбразэ брата. и3 гл7а печернику гдэ 
є3сть скроще даное2 тобэ. се бо я3вивысz тебэ се ми сказа. я3ко множество злата и3 сребра дасть 
ти сz. по твоє3и2 мл7твэ. fеҺдоръ же не хотz показати є3му скровища. бэсъ же я3вэ u3бо 
печернику гл7ше. втайнэ же тому помышленіа3 влагаше. я3ко сему въземшю3 злато tити на 
и3ну страну. гл7ть бо є2му брате fеҺдоре. не рэхъ ли ти я3ко въскорэ tданіе пріи2меши. то 
бо ре? а3ще кто Һставить домъ. или села и3ли и3мэніе мене рdаѶ р7 кратицею2 пріи3меть. се u3же в 
руку твоє2ю3 богатество. и3 сотвори Һ немъ я3ко• хощеши. печерникъ же ре? сего рdаѶ проси< u3 б7а. 
а3ще ми дасть все в млcтню3 раздаю2. и3 мню3 я3ко сего рdаѶ да ми бъ6. супостатъ гл7ть ю. блю3ди 
брате феҶdре. да не пакы врагъ стужить ти раздаяніа3 ради. я3коже и3 пре•. но се дасть ти сz 
въ Һного мэсто. и3здая3наго тобою3 u3богыұ. и3 велю2 ти да се взеұ и3деши на и3ную3 страну. и3 
тамо притzжеши села и3 є3же на потребу. можеши бо и3 тамо сп7стиc. и3 и3збыти бэсовьскы< 
коз8нии2. и3 по своє2мъ tшествіи2 дати сіа3 а3мо• хощеши. и3 сего ради памzҴ ти будеть. fеҺдоръ 
же рече к нему. то не стыжю2 ли сz я3ко Һставивъ миръ. и3 всz• в немъ. и3 ҺбөэӢвсz здэ 
животъ скончати в печерэ сеи2. и3 нынэ бэгунъ бываю2. и3 мирьскыи3 жителинъ. а3ще годэ ти 
є3сть да в манастыри живу. и3 все є3лико же речеши ми сотворю3. бэсъ же рече не мо•ши u3таи3ти 
скровища. u3вэстьсz и2 взz 

\Арк. 149 зв.\ 

то ти будеть. но прии3ми мои3 свэтъ є• ти велю2. а3ще бы се не u3годно бв7и. не бы тебэ 
даровалъ. ни мнэ и3звэстилъ. тогда печерникъ вэруи3мъ а3кы брату готовить свое3 и3схоженіе2. 
пристрои2въ возы же и3 ларци. в не же скровище сбереть. да и3зидеть а3може бэсъ и3зведеть и3. бъ7 
же не хотz ни є3диному t сего мэста погибнути. и3 сего сп7се мл7твами ст7ы< свои<. В то• времz 
приде василіи2 t посланіа и3гуменz. и• пре• сп7сыи3 пе?рника. t помышленіа2 зла. и3де въ печеру хотz 
видэти в неи3 же живущаго брата. и3 гл7а є3му fеҺдоре како Ҷ4 бз7э нынэ пребыває3ши 
udвѶжесz fеҺдоръ въпрошенію2. что вэщає3ть како. яко долго времz не видэвсz вчера и3 
Һномъ дн7и. и3 всегда же съ нұою бэ поu3чаz3 мz. и3ли како tходиши. є3гда что бэсовьское2 
привидэніе3 є3сть. не u3таи мене бг7а раd. феҺдоръ же съ гнэвомъ тому рече. что мz и3скушає3ши. 
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и3 почто смущє3ши дш7ю2 мою2. Һвогда• сице ми гл7ши. и3ногда же и3нако. коє2му словеси вэру 
я3ти. тако tгна и3 t себе. словеса жестока давъ є3му. братъ же си всz пріи3мъ. и3де в манастырь. 
бэсъ же паки приде к нему въ Һбразэ васильє2вэ. и3 рече є3му. погубилъ ти врӢгъ Һкаанныи3 
u3мъ. не въспомzнув же є3z2 досады. є3же си ночи пріа3хъ. но се ти гл7ю2 скоро и3зиди в нощь сію2. 
все вземъ Ҷ2брэтенҶ1е2. сі и3зг7лвъ бэсъ tи3деұ него. дн7и же u3бо наставшю2. приде васи4ліи3 к нему. 
поимъ со събою3 нэкыz3 t чернець. и3 гл7а печернику. си< приведо< в послушетво. я3ко тріе3 мcци 
tнелэже сz с тобою3 видэхъ. 

\Арк. 150\ 

и3 се третіи2 дн7ь и3мам в манастыри. а3 ты гл7ши вчера и Ҷ4номъ дн7и. и3 всегда быти с тобою. 
мню3 брате я3ко бэсовьскоє3 дэи2ство. но тому приходzщю2. не даи3 же є3му бесэдовати к собэ. 
преже даже мл7тву створить. и3 тогdа разумэє3ши яко бэсъ єc. створже мл7тву запрещенью3. и3 
ст7ыа2 призвавъ на помощъ. и3де въ свою2 кэлію2. u3тврьдивъ печерника. бэсъ ктому не смэ 
я3витисz fеҺдору. и3 разумэсz лесть діа2волz. всzко же приходzщаго к нему. преже нужzше 
помолитисz. и3 тако бесэдоваше с нимъ. tтолэ же u3крэписz на врагы. и тако разумэ 
пронырьство и3хъ. и3 и3збави и3 гь7 t мыслены< звэріи3. работну не быти и3мъ. я3коже многымъ 
случає3тсz в пустыни пребываю3щимъ. или в печерэ и3ли в затвори живущимъ. велико u3тверженіе2 
требэ є2сть да не погыбнемъ t бэсъ. я3ко• и3 сему хотzше быти. Һбрэтеноє же скровище. 
и3скопавъ я3му глубоку. и3 тамо вложи засыпа. яко t тэхъ дн7іи. и3 донынэ никтоже не 
вэсть. и3дэже скровено є3сть. сам же вдасть себе в работу волію2. да не како празденъ бывъ. 
мэсто подасть лэности. и3 t того родитсz бестрашіе2. и3 ту бэсомъ дер8зость будеть. постави 
же в печерэ жерновы. и3 с8 сусэка пшеницю3 взимаz2. и3 ту свои3ма рукама и3змалаше. по всz 
нощи бесна пребываше. тружая3сz въ дэлэ и3 въ молитвэ. заu3тра• муку дая3ше в сусэкы. 
паки взимаше жито. и3 се въ многа лэта та творzше. и3 л8гота веліа2 бzше рабынzмъ. и3 не 
стыдzшесz 

\Арк. 150 зв.\ 

Һ такоұ дэлэ. бг7а же молzше беспрестани. да бы tя3лъ t него памzть сребролю2биа3 и3 свободи 
t тоz2 стрcти. я3ко не помыслити Һ богатствэ злата и3 сребра я3ко калъ вминисz є3му. году 
же многу минувшю2. в такомэ дэлэ. сего видэвъ келарь въ злостраданіи2. нэкогда привезену 
бывшю житу и3зъ селъ. присла к нему в печеру. є7 возъ да не всегда приходz жита взимаҴ. 
стужить си се же жито съсыпав суды. нача молити. поа3 псалтирь и3зu3стъ. и3 а3биє2 тружесz. и3 
възлегъ хотz Һпо?инути мало. и3 се гроұ быc. начаша жерновы молоти. и3 разумэ бэсовьское2 
дѣѶство суще. въста бл7жныи3 нача молитисz прилэжно. и3 рече веліимъ глcмъ запрещає2ть ти 
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г7ь вселукавыи3 діа3воле. бэсъ же не престанzше мелz в жерновы. феҺдоръ же пакы ре?. во и3мz 
Һц7а и3 сн7а и3 ст7го дх7а. свергъшаго тz с нб7съ. и3 давшаго тz в попра3ніе3 свои3мъ u3годникоұ. 
велит8 ти мною3 грэшныұ не престати t дэла. дондеже жито и3змелеши. да и3 ты на ст7ую2 
братію поработає3ши. сиѶ рекъ ста на мл7твэ. бэсъ же не смэ Һслuшатисz запрещеніа2. и3змоло 
жито все до свэта. fеҶ4доръ же възвисти келареви. да пришлеть по муку. u3дивлесz келарь 
дивному дэлу. я3ко є7 во€є=дbиӬ нощію2 и3змелено. и3 шедъ в печеру tвезе є7 возъ муки. таче и3 
другаа2 є7 возъ прибыc и3 се быc дивно. тогdа нынэ слышащимъ. и3 се быc дивно. тогdа и3 нынэ 
слышащимъ. и3 събыcсz въ єvgаліи3 ре?ное2. бэси повиную3тсz Ҷ4 и3мени гн7и. се бо рече да< вамъ 
власть насту 

\Арк. 151\ 

пати на зміа3 и3 скоропіа22218. и3 на всю2 силу вражию2. хотэвъ u3бо бэси пострашити бл7жнаго. 
соузу себэ работну пріи3скаша. є3же и3 впити и3мъ. к тому здэ не Һбращеұсz. fеҺодоръ жӤ и 
васи3ліи2. свэтъ бг7оuгоденъ положиста межю3 собою2. є• мысли своє2z не u3таи3ти t себе. но сіа2 
расудити и разdрэшити є3же на б7жію2. по совэту u3бо Һбою3 василэ в печеру входить. fеҺдоръ 
же старости ради въсхотэ келіи3 собэ поставити. на ветхоұ двори2219. бэ бо тогdа пож•енъ 
манастырь2220. и3 плотомъ привезеныұ на брегъ. цр7кви и3 всѣұ келиz3мъ. и3звозникоұ наz2тоұ возите 
на гору. fеҺдоръ же не хотz и3нэмъ тzжко быти. самъ на собэ носи ти древа. и3 є3же что 
ношаше. fеҺдоръ строа3 дэлz келиz2 своє3z2. бэсэ же пакости дэю3ще. и и€меташа с горы. сиұ 
хотzще прогнати бл7жнаго. fеҺдоръ же рече во и3мz га7 б7га нашего. повелэвшаго въ свиніа3 
внити. велить вы мною3 рабомъ своимъ. да всzко древо и3же на брезэ възносите на гору. да 
будуть бе€ труда работаю3щіи3. u3бг7іи3 тѣұ u3строяҴ домъ мл7твныи3 гж7и бц7и. и3 келиа3 собэ 
u3готовzть. да престанете пакости ти иұ творzще. и3 u3вэсте я3ко г7ь єc на мcъӤ мэстэ. в ту 
же нощъ не престаша бэсэ несuще древо. t нэпра на гору. дондеже ни трэска не Һстасz на 
брезэ. яко симъ въз8градиша цр7квь же и3 келіа2. и3 покровъ и3 помостъ. дондеже доволно всему 
манастыреви. на сограженіе2 и всѣұ келіа3мъ на потребу. заu3тра же въставше 

\Арк. 151 зв.\ 

и3з8воз8ници. и3 җхаша на брегъ хотzще взzти древо. и3 ни є3диного же не Һбрэтоша на брезэ. 
но все суще на горэ. то• не въ є3дино мэсто кладено. но все раздно. коє3мu с чимъ быти 
вмэстэ. покровъ Һсобнои3 помостъ. и2 великоє2 дубиє2. є3же неuдоӣ взити. за все цэло 
Һбрэтесz на горэ. се дивно быc всэмъ видэвшиұъ и3 слышащиұ. є3же створисz выше 

 

2218 Лк 10:17-21. 
2219 Див. Коментар 225. 
2220 Див. Коментар 226. 
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человэчьскыа3 силы. се же и3 невэрно вмэнисz величьства дэлz. но свидители сему прославиша 
бг7а. творzщему предивнаа3 чю3деса. свои3хъ рdаѶ uгодникъ. ст7го антоніа и3 fеҶ4досиа22221. Бэсэ 
же не терпzще u3коризны. иже и3ногда t невэрны< чтоми и3 поклонzє2ми я3ко бз7э. нынѣ• t 
вэрны< u3годникъ бл7жны< небрегомэ. u3ничиженэ. и3 t чл7къ бл7жны< небрегомэ. uничиженэ. и3 
t чл7къ tгоними. въпіаху Ҷ5 злаа2 лю3таz2 супостата. не почиє2мъ не престає3мь. дондеже см7рти 
предамы ваю2. наи2митэ жӤ и3звозници. възdвигоша тzжю2 на бл7жнаго. просzще провоза. гл7юще 
тако не вэмы коє3ю2 кознію2 сему древу на горэ быти. неправедныи2 же суднz мьзду t тэхъ 
пріи2мъ. присуди на блж7немъ взzти наи3мъ. рекъ тако помогӅҴ бэси платити. и3же тебэ 
служать. не помнz на сz суда бж7іа2. єже не по правдѣ судzи2. ре? бо правая3 висловеси на судэ. 
и3же не Һбиноватисz лица силнаго. и• немиловатинища на судэ2222. Паки ратникъ діа3волъ 
възвdизаа2 бури. на блг7очестивыа2. Һбрэте нэкого t кж7и< свэтникъ. лю3та и3 сверэпа. 
неподобная3 вэдэ лоұ (sic!) и3 словомұ. 

\Арк. 152\ 

и3 нравом и3 злобою2. приде к сему болzрину бѣc. въ Һбразэ василіа2. понеже знає2мъ бэ є3му 
василіи. гл7а боzрину бэсъ. и• преже мене бывыи3 в печерэ fеҶ4доръ. Һбрэте скровище много 
злата и3 сребра. и3 съсӅd многоцэн8ны< и3 съ всѣұ тэмъ бэжати хотэ на и3ну страну. а3з же 
u3держа< и3. и3 се нынэ uроdствує3ть. бэсомъ велить молоти. и3 древо з брега возити. и3 все 
быває3ть тако. а скровище до времени скрывъ да мене u3таи3всz и3зидеть с нимъ. а3мо• u3мысливъ. 
и3 вы ничтоже t него Һбрzщете. то слышавъ боя3ринъ t бэса. и3 мнэвыи2 василіа2 суща. и3 
приведе къ кнzзю3 мьстиславu3 ст7ополчицю22223. Бэсъ же и€главъ кн7зю кн7з2224 болша сихъ. и3 
рече скоро и3мэте и3. кровъвъзмите и3 (sic!). а3ще ли не дасть попритите є3му ранами. и3 муками 
многами. є3ще ли не дасть мене призовите. а3зъ Һбличю преd всэми вами. и3 мэсто покажю2 
и3дэже скровено єсть. сі и3з7главъ к ниұ бэсъ к зло свэщаніе2. и3зиде t о3чию2 и3хъ. рано• кн7зь а3кы 
на ловы. и3ли на коє3го вои3на крэпка самъ эха. съ множествомъ лю3діи3. є3мъ бл7жнаго феҺдора. 
и3 приведе и3 домовъ. преже u3бо ласканіємъ въпрошаше є3го. а3ще скровище Һбрэте. се рече 
раздэлю2 с тобою. и3 будеши tц7ь Һц7ю моєму. бэ бо тогда ст7ополкъ в туровэ2225. fеҺдор 
же єи2 ре? Ҷ2брэто<. и3 нынэ єc скровено в печерэ. кн7зь же рече много ли Һч7е злата и3 сребра и3 
съсуd. и3 кымъ слышитсz то скровено. fеҺдоръ же рече. в житіи2 ст7го Һц7а 

 

2221 Див. Коментар 227. 
2222 Див. Коментар 228. 
2223 Див. Коментар 229. 
2224 Закреслено в оригіналі. 
2225 Див. Коментар 230. 
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\Арк. 152 зв.\ 

нашего а3нтоніа2 повэдає2тсz варzжьскии2 поклажаи3 єc. понеже и3 с8судэ латиньскіи суть. сего рdаѶ 
варzжьскаа2 печера зовется и3 донынэ. золота• и3 сребра много бес числа2226. кн7зь же рече что рdаѶ 
не даси мнэ сн7ови своє3му. собэ же въз8ми є3лико хощеши. fеҺдор8 же рече. азъ не требую3 
ничтоже. ты велиши ми собэ взzти не помню2 все бы< ваұ повэдалъ. я3ко сему работає2те. а3зъ 
свободенъ є3смь t сего. тогда кнз7ь съ гнэвоұ рече къ слугамъ сего черньца не хотэвше млcти 
моє3а2. велю3 Һковати по руцэ и3 по нозэ. за. г7. дн7и не дати хлэба ни воды. пакы вэпрошенэ 
быc. даи3 же скровище. всzко рече. не свэмъ гдэ скры<. кн7зь же повелэ мучити крэпко. я3ко 
Ҷмочитисz власzници t крови. таче потоұ в дымэ велицэ повэситі и3. и3 привzзаті и3 пакы. 
и Ҷ4гнь Һ немъ въ€гнэтити. тогdда u3дивишасz мнозэ терпэнію2 мужа. я3ко в росэ пламени 
пребываше. но ни власzници є3го Һгнь прикоснусz. нэкто t позаратаи3 тѣ<. сказа Һ fеҺдорэ 
я• створи чю3деса. въ uжасти бывъ кн7зь. гл7а чернцю2 погублzє3ши себе. не давыи3 скровища є3же 
насъ достои3но. fеҺдо> же рече и3стину гл7ю2. мл7твою3 брата моє3го василіа2. и3 тогда сп7сенъ бы<. 
є3гда Һбрэтохъ и3 нынэ гь7 tя3тъ t мене памzть сребролю3биz. не вэмъ гдэ скры<. скоро же 
и3 не хотѣ+ша василіа2. приведоша и3с печеры. к немu же кн7зь рече. все є3же велэлъ є3си сему 
злому створихъ. тебе• хощю Һц7а имэти. се же ре? что ти повелэхъ. 

\Арк. 153\ 

кн7зь рече є3же ми поведэ кровъ. сеи2 же не повэсть єи2 мучи< и3 василіи3 рече позна< козни злаго. 
бэса. прельстивша тz а3 на мене сългавша. и3 на сего бл7жнаго. мене бо не видэлъ є3си и t 
роженіа своє3гo. ни є3смь и3сходилъ и3с печеры лэт єi7. всэ же преdстоя3щіи3 рэша. при насъ є3си 
гл7ъ кн7зю2. васіліи2 рече. всѣ< ваc бѣc прельстилъ. ни є3смь кн7зz видалъ ни васъ. ра€гнэвавсz кн7зь 
повелэ сего мучити бе€ млcти. и3 не стерпэ Ҷ4бличеніа2. шю2менъ бывъ t вина. възъяривсz 
вземъ стрэлю2. uзви (sic!) василіа2. повелэ сею2 разно затворити. да u3трэ мучиҴ є3ю2 злэ. и3 в 
ту нощь Һба скончастасz Һ бз7э. се u3видэдавше братіа3. взzша пришедше телесэ є3ю2 
мученэи3. и3 погребоша и3 чтcо= в печерэ варzжьскои3. в неи3же подвизастасz. тu и3 положена 
быста. во Һдежэ кровавэи3. василіи3 же и fеҺдоръ въ власzницэ. ю3же мню и3 донынэ цэлу 
сущю2. є3zже постыдисz Һгнь. и3 како си тлэнію3 причастна будета2227. По малѣ< дн7ехъ самъ 
мьстиславъ застрэленъ быc в8 володимэри на забралэ. бьясz съ дв7домъ и3горевицемъ. и3 
познавъ стрэлу свою3. є3юже застрили василіа2. и ре? се u3мираю3 днcь бл7жнаго дэлz. да сбудеҴсz 

 

2226 Див. Коментар 231. 
2227 Див. Коментар 232. 
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реченоє3 гcмь: всzкъ вхтмаа3 ножь. ножемъ погибає3ть. понеже безъ закона u3бивъ. безъ закона 
u3биє3нъ быc2228. сіи3 же мчcнцкыи3 вэнець приz1ста: 

Арсеніївська редакція Патерика2229 

\Арк. 152 зв.\ 

O3 ФеҶdрbэ печернице. и съвэтьнице є3го васіліи. глава. єi7 
коже корень єсть. и3 мт7и бл7гымь нестzжаніе3. тако корень є3сть сребролюбіе22230. я3коже рече  

\Арк. 153\ 

лэствичникъ. таковыи3 блю3сти имэніа3 не можеҴ. но растачаєть бг7олэпно. комуждо 
требую3щиұ подая32231. и3 гь7 ре? чл7къ а3ще не tрчетьc всего сѫщаго. не можеҴ мои3 быти 
рабъ2232. сеѶму въслэд+оӢвъ феҶdрbъ. Ҷ4ставль u3бо1 всz мирьская. и3 батьство раздая3въ 
нищиұ. быc мни< добрэ подвия3сz на добродэтель. повелэніемь игѫмена быc жителинъ въ 

печерэ. є3же зоветсz варzжьская. в тои1 пребыc многа лэта въздержасz. сему врагъ принесе 
стуженіе и3мэниа рdаѶ раздая3н8наго. я3коже сему помышлzти долготу лѣҴ. и3 изнеможеніе плоти. 
и3 я3ко не мощно тому пребыти в тоұ манастырьскою я3дію и3 сіи и3скушая2 и3 врагъ тоє3му нанесе. 
Не разсудив же собэ. ни помzнувъ г7а рекшаго. не пецэтеc u3трениұ что я3сы и3ли что піемь. 
и3ли въ 

\Арк. 153 зв.\ 

что Ҷ4блечемсz. възрите на птица нбcныа3. я3ко oц7ь нбcныи3 питає3ть а3.2233 многажды же 
смuщая3 є3го врагъ. t скорби и3 къ tчаа3нію3 хотz є3го привести. нищеты рdаѶ и3стbщенаго ба7тьтва. 
є3же u3бо1гыұ поданое3. симь u3бо1 во многы дн7и ҺмрачаєҴ недостатка рdаѶ. и3 к8 своиұ другоұ свою3 
тугѫ ясно и3сповэдая. є3дин же нэкто t свэршенэиши< и3менеұ василіи3. того• манастырz 
чернець. ре? є3му брате феҶdре. молю ти сz не погѫби мзды своє3z. а3ще ли имэнію хощеши. все 
и3же имаұ дам ти. токмо рци словоұ преd бм7ъ. все є3же разда< твоа3 бdӅѶ млcтни. и3 ты бес печали 
будеши пріиұ бг7атьство. а3ще ти стерпиҴ гь7. си слышавъ fеҶdръ u3боя3всz страха б7іа3. и3 слышавъ 
t того сътворшеє3сz в костzнтинэ граде. раскаа3ніа дэлz Ҷ4 златэ єже в млcтню. 

 

2228 Див. Коментар 133. 
2229  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824). 1497 г., в четверть, 504 л. 
2230 На берегах дописано: «всему злӅ». 
2231 Див. Коментар 223. 
2232 Лк 14:26-27. 
2233 Мт 6:31-32. 
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\Арк. 154\ 

како посредэ цр7кви падъ uмре. oбоє3го себе лишивъ. съ златҶұ и3 дш7ю и3 живоҴ погuби2234. си 
въ u3мъ пріиұ fеҶ4доръ. плакашесz свое3го съгрэшеніа3. и3 брата хвалzше възdвигшаго и5 t 
таковаго недуга. o3 таковы< бо ре? гь7. и3зводzи5 досто1иное3 t недостоина я3ко uста моя3 еси. и3 
tтолэ възрасте веліка любовь межи и3ма. сему u3бо1 феo3дору добрэ спэющю в заповэдѣ< 
гнczхъ. и3 тому uгодная2 съврьшающю. велика я3зва быc діа3волу. я3ко невъзможе того б7атьства 
и3мэнієұ прельстити. пакы въҶ4ружисz съпротивныи. и3 и3ну кознь свое3z погыбели тому 
преdставлzєҴ. василіи3 tсланъ бывъ на Ҷ4рудіа1 и3гуменомъ. и3 времz покосно Ҷ4брэтъ врагъ своєg 
ѕлоѶмд7рьствіа. преҶ4бразивсz в того брата подобію. пріиде къ пӤ 

\Арк. 154 зв.\ 

чернику. и3 преже гл7а полезная3. fеҶdдbре како нн7э спэє3ши. и3ли преста ти брань я3же t бэсовъ 
любленієұ и3мэніа2. и3ли і є3ще пакостити твориҴ памzҴ приносz. раздая3наго дэлz и3мҗніа3. не 
разумэвъ же fеҶdрbъ сѫщаго є3го бэса. мнэвъ я3ко браҴ є3му си гл7ть. к нему же tвэща 
печерниҲ. твои3ми Ҷ4ч7е мл7твами добрэ н7нэ спэє3т миc. тобою uтверженъ бы<. и3 не и3маұ 
послушати бэсовьскы< мысліи, и3 а3ще велиши чтоѶ съ uсрьдієұ сътворю. не преслушаясz тебе. зане 
же ползу велику Ҷ4брэто< дш7и твоиұ наказаніемь. бэсъ• мнімыи3 братъ. пріи3мь дерз8новеніє3 
нань. зане не помzну г7а бг7а. гл7а є3му бэсъ. и3 другыи3 съвѣҴ даю ти. и3мже покои Ҷ4брzщеши. 
и3 вскорэ възданіе3 въспріи3меши. токмо проси u него. и3 дасть ти злата и3 сребра множьство. 

\Арк. 155\ 

и3 не дажь входити ни є3диному же к собэ. ни сам и3сходи t печеры сеа3. печерникъ• я3ко o3бэщаc. 
и3 тогда tиде t него бэсъ. и3 се невидимо помышленіє3 приношаше проныриівыи3 o3 скровищи. и3 
я3ко подвигьнути сего на мл7тву. да прbсиҴ u3 б7а злата. и3 а3ще получиҴ все въ млcтню раздасть. 
и3 видэвъ во снэ бэса свэтла же и3 u3крашена. а3кы а3гг7ла показающа є3мѫ съкровище. се 
многажды видэвъ феҶdръ. и3 дн7емь много минувшимь. пришеd на показаноє3 мэсто. нача 
копати. и3 Ҷ4брэте съкровище злата и3 сребра множьство. и3 съсdѫѶ многоцэн8ны. и3 в то времz 
пакы пріиде бэсъ въ oбразэ брата. и3 гл7а печернику. кдэ є3сть съкровище даное2 тебэ. сеѶ бо 
я3вивысz тобэ тоѶ ми сказа. я3ко множьство злата и3 сребра дасть ти по твоє3и2 

\Арк. 155 зв.\ 

мл7твэ. fеҶdръ же не хотz показҴаі тому скровище. бэсъ же я3вэ печернику гл7аше. втаинэ 
же тому помышленіа влагаше. я3ко сему вземше злато tи3ти на ину страну. гл7ть бо1 є2мѫ 

 

2234 Див. Коментар 224. 
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брате fеҶdре не рэх ли ти я3ко вскорэ tданіе3 пріимеши тъ бо ре? а3ще кто o3ставиҴ домь. іли 
села. и3ли и3мэніа3 мене рdа. сто кратицею пріимеҴ. се uже в руку твое3ю ба7тьство. сътвори o неұ 
я3ко• хощеши, печерникъ же ре? сего рdаѶ проси< u3 б7а. а3ще ми дасть все в млcтню раздаю. и3 мню 
я3ко сего рdаѶ дарова ми бг7ъ. съпостать гле7ть. блю3ди брате феҶdре. да не паҲ врагъ стужиҴ ти 
раздая2ніа3 дэлz. я3коже и3 преже. но се дасть тиc во o3ного мэсто. и3здаанаго тобою uбогымь. 
велю ти да се взеұ и3деши на иную страну. и3 тамо притzжеши села. и3 є3же на потребу. можеши  

\Арк. 156\ 

бо1 и3 тамо спcтисz. и3 и3збыти бэсовьскы< коз8ніи. и3 по своєұ tшествіи3 дати сіа аможе хощеши. 
и3 сего1 раd памzҴ будеҴ ти2235. fеҶdръ же к нему ре? то не стыжю ли сz. я3ко o3стави+ мирь. и3 всz 
я3же в неұ. и3 Ҷ4бэщавсz здѣѶ живоҴ скончати в печерэ сеи3. и3 нн7э бэгунъ бываю. и мирьскіи 
жителинъ. а3ще го3дэ ти є3сть да в манастыри живу. и3 все є3лико ре?ши сътворю. бэсъ же ре? не 
можеши потаити скровища. u3вэстьсz и взzто ти будеҴ. но1 пріими мои3 сbвѣҴ є3же ти велю. а3щӤ 
бы се не u3годно бг7у. не бы тобэ даровалъ ни мнэ извэстиӥ. то1гда печерникь вэруєұ а3кы 
брату. готовиҴ свое3 исхоженіе пристроивъ возы же и3 ларцэ. в не же съкровище събереҴ. да и3зидеҴ 
а3може бэсъ и3звэд•ть и. бг7ъ же не хотz ни є3диному погыбнути t сего мэста 

\Арк. 156 зв.\ 

и3 сего1 сп7се мл7твами ст7ы< своихъ: 

 то времz пріи3де васильи3 t посланіа3 и4гѫменz. и3же преже сп7сыи3 печнрника t помышленіа3 
злаѶ. и3де в печеру хотz видэти в неи3 живущаго, и3 гл7а є3мѫ fеҶdре како o бзbэ нн7э 
пребыває3ши. u4д+иѶжесz феҶdръ въпрошенію. что вэщає3ть тако. я3ко долго времz не 
видэвсz. вчера и3 Ҷ4ноұ дн7е. и3 всегда же со мною бэ поѫчая2 мz. и3ли камо tходиши. 
егда что бэсовьское2 привидэніе3 є3сть не u3таи3 мене б7а рdаѶ. феҶdръ же съ гнэвомь сему 

ре?. чтоѶ мz и3скушає3ши. и3 почтоѶ смущє3ши дш7ю мою3. o3вогда же и3нако. коє2му словеси вэрую 
ти. и3 тако tгна и3 t себе. словеса жестокая3 давъ є3му. брат же си всz пріимъ и3де в мӢнастырь. 
бэсъ же пакы въ o3бразэ васильє3вэ пріиде к нему и3 рече. 

\Арк. 157\ 

погубил ти врагъ Һканныи3 uмъ, не въспомzнув же твоє3z досады е3же с+еи3 нощи пріа<. но сеѶ 
ти гл7ю. скоро и3зиди в нощь сію. и3 все взеұ o3брэтэное22. си и3зг7лвъ бэсъ tи3де t него. дн7и же 
u3бо наставшю. пріиде васильи к нему. поиұ съ собою3 нэкыа3 t чернець. и3 гл7а печерникu. си< 
приведо< в послушетво. я3ко тріе3 мcци. tнележе сz с тобою3 видѣ<. и3 се третіи дн7ь и3маұ в 

 

2235 В оригіналі дописано над рядком. 
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манастыри. а3 ты гл7ши. вчера и Ҷноұ дне. и3 всегда быти с тобоӬ мню3 брате я3ко нэчтоѶ. 
діавольско є3сть дэи1ство. но тому приходzщю не дажь є3му бесэдовати к себэ преже дондеже 
мл7тву сътвориҴ. и3 тогда разумэє3ши я3ко бэсъ є3сть. створ8же мл7тву запрещенію. и3 ст7ыӢ 
призвавъ на помощь. и3де въ свою кэлію3 u3тврьдивъ печерника. бэсъ же к томѫ не смэ 
явитисz 

\Арк. 157 зв.\ 

fеҶdрbӅ. и3 разумэсz лесть діаволz. всzкого приходzщаго к нему. преже нудzшеть и3 
помолитиc. и3 тако бэсэдовавше с ниұ. tтолэ же u3крэписz на врагы. и3 тако разумэ 
пронырьство и<. и и3збави и3 гь7 t мыслены< звэріи3 работну не быти. я3коже многымъ случає3тсz. 
в пустыни пребывающиұ и3ли в пещерэ. и3ли в затворэ живущиұ. велико ѫтверженіе2 требэ є3сть. 
да не погыбнеұ t бэсъ. я3ко же семѫ хотzше быти. o4брэтеное3 же съкровище. и3скопавъ я3му 
глубоку и3 тамо вложи засыпа. я3ко же t тѣ< дн7и и3 дон7нэ никтоже не вэсть. и3дэже 
съкровено є3сть. сам же вдасть себе в работу волею3. да не како празденъ бывъ мэсто подасть 
лэности. и3 t того родитсz бестрашьє3. и3 ту дерзость бэсоұ будеҴ. постави же в печерэ жерновы. 

\Арк. 158\ 

и3 t сѫсэка пшеницю взимая3. и3 ту своима рукама и3змилаше. чрезъ всю нощь бес нcа пребываше. 
трѫжая3сz в дэлэ и3 въ мл7твэ. наuҴріа3 же u3бо1 мукu дая3ше в сусэкъ. и3 пакы жито 
взимаше. и3 се во многа лэта та творzше мелz жито. и3 л8гота многа бываше рабынzмъ. и3 
не стыдzшеc Ҷ4 такоэмь дэлэ. б7а же молzше беспрестани. да бы tя3лъ t него. памzҴ 
сребролюбіа.3 и3 гь7 свободі и3 t тоя3 стрcти. я3ко ни помыслити Ҷ4 батьствэ. злато и3 сребра я3ко 
калъ вмэнисz є3му. го1дu же многу минувшю в такоұ дэлэ. сего видэвъ келарь въ 
злоѶстраданіи. нэкогда привезену бывшю житу ис8 селъ. посла к нему в пещеру. є7 возъ. да не 
всегда приходz жита взимаӤтъ стужиҴ си. сеѶ же жито съсыпавъ в сосуды. нача молотити поя3 
плcрть и3зuсть. 

\Арк. 158 зв.\ 

i3 а3біє3 тружьсz3 възлеже хотz uпочити мало. и3 се громь быc. и3 начаша жерновы молоти. и3 
разумэвъ бэсовьско дэи3ство сѫще, въставъ бл7жныи3 нача молитисz прилэж_но. и3 ре? веліимь 
глcмь запрэщає3ть ти г7ь вселукавыи3 бесэ. бэсъ же не преста1аше мелz въ жерновы. феҶdръ же 
пакы ре?. во имz o3ц7а и сн7а и3 ст7го дх7а. свергъшаго тz с нб7съ. и3 давъшаго тz въ прогнаніе33 
своиұ u3годникоұ. велиҴ ти мною грэшныұ. не престати t дэла сего. дондеже жито все и3змелеши. 
да и ты на стuю3 браҴю поработає3ши. си рекь ста на молитвэ. бэсъ же не смэ Ҷ4слuшатиC 



 

 

542 
 

запрещеніа3. и3 и3змололъ жито все до свэта. є7 возъ. феҶdръ же възвэсти кӥерӢеви. да пришлеть 
по муку. u3дивльше2236 жеC кэларь дивному дэлу. я3ко є7 возъ є3диною3 нощію и3змелено. шеd в 
пещеру tвезе мuкы. 

\Арк. 159\ 

є7 возъ. таче и другая є7 возъ прибы. и3 се слово быc дивно. и3 тогда и3 нн7э слышащиұ. и3 събыcсz 
реченоє3 въ єvgаліи3. я3ко бэси повинуютсz ваұ Ҷ4 имени моеұ. се бо1 ре? да< власть наступати на 
змія и3 на скоропіӢ2237. и3 на всю силу вражью. хотэвше бо1 бэси пострашити бл7жнаго. съ uзу 
сэбе работну пріискаша. є3же въпити иұ. к тому здэ не Ҷ4брzщемсz. fеҶdрbъ же и3 василіи. 
свbэтъ uгоденъ положиста межи собою. єже мысли свое3а3 не uтаи3ти t себе. но сіа разрdэшити. 
и3 разсuдити є3же на б7жіє. по свbэту u3бо o3боӬ василіи3 входиҴ uбо1 в пещеру. fеҶdрbъ же старости 
рdа̏ въсхотэ келію3 собэ поставити на ветхоұ дворэ2238. бэ бо3 тогда пож_женъ манастырь2239. и3 
плотоұ привезеноұ на потребу цр7кви и3 всѣұ келиz3мъ. и3звозникоұ ная3тоұ възвозити на гору. 
феҶdрbъ же не хо 

\Арк. 159 зв.\ 

тz и3нэмъ тzжекъ быти. самъ на собэ нача носити дрова. и3 є3же что̏ възношаше fеҶ dрbъ 
строя3 дэлz кэліа3 свое3z2. бэси же пакости дэющӤ. ни€меташа с горы. симь хотzще прогнати 
бл7женаго. fеҶdрbъ же ре? во имz га7 б7а нашего. повелэвшаго ваұ въ свиніа3 внити. велить вы 
мною3 рабоұ своиұ. да всzко древо и3же на брэзэ на горu възносите. да будӅҴ бес труда работающіи 
гвCи. и тѣұ u3строяҴ. доұ мл7твныи3 гж7и бц7и. и3 кэліа3 собэ uготовzҴ. да престанете пакости иұ 
творzще. и3 u3вэстэ я3ко г7ь є3сть на мэстэ сеұ. в ту же нощъ не престаша бэси. несuще древо. 
t днэпра на гору. донде• не o4станисz ни треска на брэзэ. i3 я3ко сиұ възградиша собэ цр7квь 
же и3 кэліа2. и3 покровъ и3 помостъ. є3лико• доволно всему манастыреви на съграженіе3. и всѣұ кэліаұ 
на потребу. 

\Арк. 160\ 

заu3тра же вставше и3звозници. и3 є3хаша на брегъ хотzще возити древо. и3 ни є3диного• 
Ҷ4брэтоша на брезэ. но1 всz сѫща на горэ. то• все не въ є3диноұ мэстэ кладено. но все раздно. 
коє3му с чиұ вмэстэ быти. покровъ oсобнои3 помостъ. и3 великоє3 дубие. є3же неuдобь носимо за 
долгость. все цэло на горэ Ҷ4брэтеC. се дивно быc всѣұ видэвшиұ и слышащиұ. є3же сътворисz 
выше чл7чьскыа3 силы, и3 се же невэрно мнозѣұ вмэнисz величьства дэлz. но свидэтели семѫ 

 

2236 Закреслено в оригіналі. 
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прославиша б7а. творzщему предивная3 чюдеса, свои< рdаѶ u3годникь а3нтоніа и3 феҶdсіа2240 3. бэси• не 
трьпzще uкоризны. и3же и3ногда t невэрны<. чтоми и3 поклонzє3ми я3ко бbзи. нн7э t вэрны< 
u3годникь бжіи<. небрегоми и3 uничижени, t чл7къ tгоними въпіаху. o4 злая3 и3 лю3тая съпостата. 
не почієұ ни пре 

\Арк. 160 зв.\ 

станемь. дондеже см7рти предаұ ваю. наимити же и3звозници. възdвигоша тzжю на бл7жнаго. 
просzще провоза. гл7ще тако. не вэмы кое3ю козньӬ сему дьреву велэлъ є3си на горэ быти. 
неправедныи3 же сѫдіz3 мздыѶ t тѣ< взеұ. присуди на блж7нѣұ взzти тѣұ наєұ. рекъ тако да 
пұоbмогӅҴ ти бэси платиті и3же тобэ служать. не помнz на сz t сѫда бж7іа3. є3же не правэ 
сѫдzи3. ре? бо гь7. правая3 висловеса на судэ. и3же не Һбиноватисz лица силнаго2241. ниже 
помиловати нища на судэ. пакы ратникъ діа3волъ. възвdизая3 бѫрю на блг7очcтвыя3. o3брэте 
нэкого t кнzжи< сbвэтниҲ люта и3 свирэпа. неподобная3 вэдэ лҶұ. и словомұ и3 нравоұ и всею 
злобою. пріиде к сему болярину бэсъ въ o3бразэ василіа3. поне• знаеұ бэ є3му василіи. гл7а 
боя3рину бэсъ. иже преже мене бывыи3 в пещерэ fеҶdръ. Ҷ4брэте съкрови 

\Арк. 161\ 

ще много злата и сребра. и съсѫd многоцэн8ны<. и3 съ всѣұ тѣұ хотэвъ бэжати на и3ну страну. 
а3з же u3дрьжа< и3. и3 сеѶ н7нэ u3родствuє3ть. бэсоұ велиҴ молоти. и3 древа съ брега носити. и все 
тако бываєҴ, а скровище до времене схранивъ. да мене u3таи3всz и3зидеҴ съ сиұ. а3може u4мысливъ. 
и3 вы ничто• Һбрzщете t сего1. се слышавъ боя3ринъ t бэса. и3 мнэвыи5 васильа3 сѫща. приведе 
и3 ко кн7зю мьстиславѫ ст7ополъчичю2242. бэс8же сіи2 изг7лавъ кн7зю. и3 болша си<. и3 ре? сеѶ. сего скоро 
имэте и3. кcровөиӤ възмэте. а3ще ли не дасть. попрэтите є3мѫ ранами и3 муками. а3ще ли и тако 
не дасть. предадите и мукаұ многыұ, аще ли не дасть мене призовите. а3зъ o3бличю и3 преd всэми 
вами. и3 мэсто покажю и3дэже съкровено є3сть. сеи3 и3з7главъ к ниұ бэсъ съ злоѶ съвэщаніе. и3зииде 
t o3чию2 и<. рано• кн7зь 

\Арк. 161 зв.\ 

а3кы на ловы. или нэ на коє3го вои3на и3дыи3 крэпка. саұ эха со множьствоұ люdдиѶ. и3 є3мъ бл7жнаго 
феҶdрbа. приведе и3 домовь. преже u3бо ласканієұ въпрошаше то1го, а3ще съкровище o3брэте. сеѶ ре? 
раздэлю с тобою. и будеши Ҷ4ц7ь o3ц7ю моє3мѫ и мнэ. бэ бо1 тогда ст7ополкъ+ туровэ2243. 
fеҶdръ жӤ ре? єи3 Ҷ4брэто<. и3 нн7э є3сть скровено в печерэ. кн7зь же ре? много ли oч7е злаѶта и3 
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сребра и3 съсӅd. и3 киұ слышитсz то съкровено. fеҶdрbъ же ре? в житіи3 ст7го o3ц7а нашего антоніа. 
повэдає3тсz варzжьскыи поклажаи єсть. понеже съсѫди латиньскыи сѫҴ. и3 сего рdаѶ варzжьская 
печера зоветсz и3 дон7нэ. злата• и3 сребра бес щисла (sic!) много2244. кн7зь же ре? чтоѶ рdаѶ не даси 
мнэ сн7ови свое3му. собэ възми е3лико хощеши. fеҶdръ ре? а3зъ не требую3 ничтоже. а3 ты велиши 
ми собэ взzти. не помню все бы< ваұ повэдалъ я3ко семu 

\Арк. 162\ 

работае3те, а3з же свободь (sic!) є3смь t сего1. тогда кнз7ь съ гнэвоұ ре? слугаұ. сего черньца не 
хотэвша млcти моє3а2. велю oковати по руцэ и3 по нозэ. и3 за три дн7и не дати хлэба ни 
воды. и3 пакы въпрошенъ быc. вда жь съкровище. всzко ре? неұвэ (sic!) кдэ с8кры<. кн7зь же 
повелэ мучити тіи крэп8ко. я3ко o3мочитисz и3 власzници t крове є3го. таче потоұ в дымэ 
велицэ повэситі и3. и3 привzзаті и3 Ҷ4пакы. Ҷ4гнь o3 неұ възгнэтити. тогда uдивишаc мноѶѕи1 
трьпэнію мужа. я3ко в росэ въ пламени пребываше. но ни власzници є3го oг8нь прикоснусz. и3 
нэкто t позаратаи3 тѣ< сказа o3 fеҶdре я3ж сътвори чюдеса. и въ uжасти бывъ кн7зь. гл7а черньцю погѫблzє3ши 
себе не дадыи съкровища. є3же наұ достоино. fеҶdрbъ же ис8тин8нѫ гл7ю. мл7твою3 брата мо 

\Арк. 162 зв.\ 

є3го василіа3. и3 тогда сп7сенъ бы< є3гда o3брэто<. и3 нн7э гь7 взz памеҴ t мене сребролюбіа3. не вѣұ гдэ скры<. скоро• и3 не 
хотэвша нужею василіа приведоша и3 печеры. к нему же кн7зь ре?. все є3же велэлъ є3си. сему злому сътвори<. тебе• хощю 
o3ц7а имэти. сеѶ жь ре? чтоѶ ти велѣ<. кн7зь ре? є3же ми поведэ кровъ. сіи же не повэсть є3го. и3 мучи< и. василіи3 ре? позна< 
кознь ѕлаѶго бэса прелстившаго тz. а3 на меня сългавша. и3 на сего бл7жнаго. мене бо не видалъ є3си t роженіа своє3гo. 
ни є3смь и3сходиӥ t печеры єi7. лѣҴ. вси же преdстоя3щіи3 рэша при наc є3си кн7зю гл7алъ. василіи ре? всѣ< ваc бэсъ прельстилъ 
є3сть. и3 нэсмь видаӥ кн7зz ни ваc. разгнэвавжесz кн7зь повелэ и3 сего1 мучити без млcти. и3 не стерпэвъ oбличеніа3. 
шюменъ бывъ t вина. възъя3ривсz взеұ стрэлу. u1я3зви василіа3. и повелэ 

\Арк. 163\ 

сею3 разно затворити. да на Ӆ3тріа3 мѫчить а3 ѕѶлэ. и3 в тѫ нощь oба скончастасz Ҷ4 гcѣ. сеѶ u3видэдавше браҴя. 
пришеdше взzша телеси є3ю мученэи3. и3 погребоша и3 чтcно в печерэ варzжьскои3. в неиже подвизастаc. и3 ту положена 
быста. въ o3дежи кровавэ. васильи3 же и fеҶdръ во власzницѶю же мню и3 донн7э цэлу сѫщю. є3zже бо1 постыдэсz 
o3г8нь. како си тлэнію3 пріа3тнӢ будеҴ.2245 по малѣ< же дн7е< самъ мьстиславъ застрэленъ быc. на забралэ володимэри. 
бьясz съ дв7домь и3горевичеұ. и3 познавъ стрэлу свою3 е3юже стрэли въ василіа3. и3 рече се u3мираю днесь блажнаго дэлz да 
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сбудетсz ре? ноє3 гcмь. всzкъ възимая3 нҶ1жь. ножемь uмирає3тъ2246. понеже безъ закона u3біє3нъ бысть. сия2 же 
мѫченичьская3 вэнца пріа1ста: 

Касіянівська перша редакція Патерика2247 

\Арк. 295 зв.\ 

Ҷ3 ст7ы1хъ и3 прdпbбны1хъ Ҷ3ц7ехъ Фео4дорѣ и3 Васи1ліи5. 
ко• кҶ1рень є4сть, и3 мт7и всѣұ бл7гынzмъ, нестzжа1ніє2 та1ко и3 ко1рень єc, и3 мт7и всѣұ злы1мъ сребролю1біе22248. я4ко же 
рече2 лѣ1ствечниҲ. любzи5 и3мэніа2 събира1ти. сицевыи5 и3глы ради до см7рти трuжа1е3тсz а3 не любz и5мѣ1ніа2. такҶвы1и 
лӣюсти2 и3мѣ1ніа2 не мо1жеҴ ноѶ расточz1е3тъ бл7голѣ1пно всѣ1мъ тре1бuю3щимъ подава1а2249. Я4кҶ же гь7 рече въ Іе3vgаіи52250. 
чл7къ а4ще не tрече1тсz всего6 сu1щаго. не мо6жеть бы1ти мо6и u3чени1къ. семu 

\Арк. 296\ 

слwвеси2 пwслѣ1дwва, феҶdрbъ, Һста1вль u4бо всz2 мир8скаz. и3 бwга1т8ство разда2 ни1щиұъ. и3 быc 
мни1хъ. и3 дw1брѣ пwдвиза1сz на дwбрw1дѣтель. Пwвелѣ1ніем же игu1менимъ. бы1сть жи1тель в 
пече1рѣ. е• зwве1тьz ва1рz•скаz2. И3 в8 то1мъ мно6га лѣ1та сътвори2 въздержа1сz. и3 семu2 принесе2 
вра1гъ стuже1ніе2, и3 печz1ль не ма1лu и3мѣ1ніа2 ра1ди, разда1н8наго и4мъ ни1щимъ. я4ко помышлzа4ше 
дwлгwтu2 лѣҴ. И3 и3знеможе1ніе плw1ти. я4ко не1мощно томu2 пребыва1ти манасты1р8ско я1дію. 
и3скuше1ніе бw то2 врагь е3мu2 принесе2. o4нъ• не разсuди1 в8 себѣ6. ни пwмz 

\Арк. 296 зв.\ 

нu2 га7 ре1кшаго. не пецѣтесz Һ u4тренэмъ что6 я4мы и3ли2 что6 піе1мъ. и3ли2 въ что6 Һблещиc. 
възри1те є• на1 пти1ца нбcныz2. я4ко ни сѣ1ю3тъ ни жнuҴ. и4 Һц7ь ва1шь нбcны1и5 пита1е3тъ и<.2251 
многа1жdы же смuща1ше тогw2 вра1гъ. и3 къ tчzа1нію хотz2 его6 привести2 ни1щеты ра1ди. и3стоща1не< 
ра1ди бога1тьства. є4же u3бо1гымъ вданоє. и3 сіе въ многы дн7и помышлz1а. помрачz1е3мъ враго1мъ 
недоста1тка ра1ди. и3 къ свои4мъ дрuгwұ свою2 ско1рбь я1сно и3спҶвѣӢдӢ. є3ди1нъ• нѣ1кто t 
сверше1н8нѣн3ши<. и4менемъ васи1ліе2. того• манастырz2 мни1хъ. ре?  

 

2246 Див. Коментар 233. 
2247 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
2248 Див. Коментар 222. 
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\Арк. 297\ 

е3мu2, бра1те фео4доре. молю1 ти c не погuби2 мъзды2 своеz3. а1ще ли и3мѣ1ніа2 хо6щеши. все2 є• и3мамъ 
да1м ти. то1к_мо ты рц7ы пре d бг7омъ. Всz2 я• разда<, твоz2 бu1ди млCтыни. и3 ты ̏бес печz1ли 
бu1ди, пріи4мъ и3мѣ1ніе своє2. но̏ блюди2 аще сҬерпиҴ ти гь7. сіа2 слы1шавъ федоръ. и3 u3боя1сz стра1хомъ 
ве1ліемъ гнѣ1ва бж7іа. и4же слы1шавъ t того6 сътво6р_ше3есz в_ кон_стzн_тинѣ гра1дѣ. раскӢніа2 ра1ди. е• 
w3 зла1тѣ и1хъ въ ми1лCтню3 разда1н_нѣ ка1ко па1дъ пwсредѣ2 цр7кви u4мре. и3 w3боего2 себе лиши2. съ 
зла1томъ дш7u и3 живо6тъ погuби22252. сіа2 въ u3мѣ пріи1мъ фео4доръ. 

\Арк. 297 зв.\ 

пла1каше своего6 съгрѣше1ніа. и3 бра1та u3блажаа1ше. възdвигшаго е3го6 t такова1го недu1га. t таковы< 
бw2 рече гь7. а4ще кто6 и3зведе1тъ досто4и3ное, t недосто4и3наго. я1ко u3ста2 моz2 сu1ть. И3 tто3лѣ 
възрасте2 вели1ка любо6вь межи2 и4ми. семu1 же u4бw феw4дорu, дw1брѣ спѣ1ю3щu в за1пwвѣдехъ 
гн7ихъ. и3 томӅ2 u3го4днаа2 съвръша1ющу. вели1ка я1зва быC діа1волu. я1ко не възмо6же тогw2, 
бога1тьства и3мѣ1ніемъ прельсти1ти. и3 па1кы въwрuжа1е3тсz проти1вныи2. и3 и1нu ко6знь своеz3 
погы1бели томu2 преdставлz1е3тъ. васи1ліи3 u3бо посла1нъ быва1е3тъ 

\Арк. 298\ 

и3гu1меномъ на нѣ1кое дѣ1лw. и3 вре1мz поко1сно вра1гъ w3брѣҴ своего6 зло2мdріа2. преw3брази1всz в того6 
бра1та пwдо6біє2. и3 вхо6дить к печер_никu. пре1же пwле1знаа гл7z. феw4доре ка1ко нн7ѣ пребыва1е3ши. 
и3ли2 преста2 t тебе2 ра1ть бѣсо1вьска1а. и3ли2 е3ще2 па1кости ти творzҴ, любле1ніемъ и3мѣ1ніа2, па1мzть 
приносz1щи ти рӢзда1н_наго ра1ди и3мѣ1ніа2. не разuмѣ1въ феw4доръ бѣ1са его6 сu1ща. мнѣ6въ я4ко 
бра1тъ е3мu2 сіа гл7еть. к немu• tвѣща2 бл7же1н_ныи2. твои4ми o4ч7е мл7твами, нн7ѣ до1брѣ, спѣ1е3т 
ми сz. тобою2 u3тверже1нъ бы<. и3 не и1мамъ послu1шӢ 

\Арк. 298 зв.\ 

ти бѣсов_скы< мы1слеи3. и3 нн7ѣ а4ще что6 повели1ши. с ра1достію съ1творю. и3 не прӤслu1шаю3сz тебе1. 
зане вели1кu по1л_зu w3брѣто6хъ дш7и, твои1мъ наказа1ніемъ. бѣ1съ• мни1мы ̏браҴ пріи1мъ дръзнове1ніе2 
на1нь. зане не помzнu2 г7а ба7. и3 гл7а е3мu2 бѣс_ дрuгыи2 съвѣ1тъ да1ю ти. и1м• поко6и w3брz1щеши. 
и3 въско6рѣ възда1ніе пріи1меши. то1к_мо ты2 проси2 u3 него6. и3 да1стъ ти зла1то и3 сребро6 мно6жество. 
и3 не да1й же вхwди1ти к себѣ6 никомu•. ни са1мъ и3сходи1ти t пече1ры своеz3. пече1р_никъ• я1ко• 
w3бѣща1сz. тwгда2 tи1де t него6 бѣ1съ. и3 се2 неви1димо помышле1ніа2 приноша1ше  
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\Арк. 299\ 

е3мu2 прwныри1выи2 w3 скрw6вищи я1кw поdви1гнuти е3го6 на мл7твu. да про6сить u3 бг7а зла1та. и4 
аще пwлuчи1ть, то2 въ мл7тню разда1стъ. и3 се2 видѣ2 въ снѣ2 бѣ1са. свѣ1тла же и3 u3краше1на а3ки 
а3г7глӢ. z3влz1юща томu2 съкрwвище в_ пече1рѣ. и3 се2 мно6гажdы видѣвъ феw4доръ. дн7е1мъ• мно6гымъ 
иұнu1вшиұ. пришеd на пwказа1н_ное мѣсто. и3 w3брѣте2 съкрwвище. зла1та же и3 сребра2 мно6жьство, и3 
сосud мно6гоцѣ1н_ныхъ. И3 в то2 вре1мz па1кы прихо4дитъ бѣ1съ въ w4бразѣ бра1та. и3 гл7еть 
пече1рникu. гдѣ̏ е4сть съкро6вище да1ное тобѣ6. се бо z3ви1 

\Арк. 299 зв.\ 

выи1сz тебѣ6 то1и3 мі не2253 сказа2. я4ко мно6жьство зла1та и3 сребра2 да1стъ тиC по твоей мли1твѣ. 
феw4доръ• не хотzа1ше томu2 повdѣӢти съ1кровища. бѣ1съ• я1вѣ u4бо пече1рникu г7лӢше. в та1инѣ же 
томu2 пwмышле1ніа2 влага1ше. я1кw взе1мши зла1то tи6ти2 на и1нu22254. и3 гл7еть бра1те феo4доре, 
не рѣ< ли ти я4ко въско6рѣ tда1ніе2 пріи1меши. тo6 бо ре?, а4ще кто6 w3ста1вить до6мъ, и3 села, и3ли2 
имѣ1ніа мене2 ра1ди стwкрати1цею пріи1меть и3 живо6тъ вѣ1чныи5 наслѣдить. и3 се2 u3же в рu1кu 
твоею3 є1сть бога1тьство. сътвори2 w3 не1мъ я4ко• хо6щеши. пече1 

\Арк. 300\ 

рникъ• рече2. сего р dа̏ проси1хъ u4 ба. то2 а1ще ми вда1стъ сіе то2 все2 в мл Cтыню раздаұ. я1ко да сего2 
ра1ди дарова1 ми. сuпwста1тъ же гл7еть. бра1те феw4доре. блюди2 да не па1кы стuжиҴть ти вра1гъ 
раздаа1ніа ра1ди. я4ко• и3 пре1же. но2 се2 да1стъ ти сz въ w3ного6 мѣ1сто разда1ннаго тобою2 u3богымъ. 
ве1лю ти̏ дамъ сіе2 да и1деши на и3нu странu2. и3 та1мо притz1жеши се1ла е1же на потре1бu. мо1жеши 
бо и3 та1мо сп Cти1сz. и3 и3з_бы1ти бѣсов_скы< ко1знеи3. и3 по свое1мъ w3ше1ствіи5 да1ти сіа и4маши а4мо• 
хо6щеши. и3 сего2 ра1ди па1мzҴ ти бu1деть. феw4доръ• к немu2 ре?, то2 не  

\Арк. 300 зв.\ 

стыжuли1сz. я4ко w3ста1ви+ ми1ръ, и3 всz2 я1же в не1мъ. и3 w3бѣща1хсz бв7и здѣѶ живо6тъ сво6и 
скончz1ти в_ пече1рѣ сеи2. и3 нн7ѣ бѣгu1нъ быва1ю. и3 ми1рьскыи5 жи1тель. а4ще ли ти го4дѣ е4сть. да 
в манастыри2 го1дэ. и3 все2 е3ли1ко ре?ши. ми сътворю. бѣ1съ• мни1мыи2 рӣа1т_ ре?. u3таи1ти не мо1жеши 
съкрwви1ща. u3вѣ1данно бu1деҴ всz1ко. и3 взz1то бu1деть. но пріи3ми2 мо6и съвѣ1тъ є1же ти ве1лю а1ще 
бы2 нCеӤ не u3го6дно бы1ло бӅ1 не бы2 тебѣ2 дарова1лъ ни мнѣ3 и3звѣсти1лъ. тогда2 пече1рниҲ вѣ1рова1въ 
я1ко бра1тu. и3 готw6витъ свое2 и3схоже1ніе и3с пече1ры пристро6ивъ во4зы и3 ларцы2. 

 

2253 Закреслено в оригіналі. 
2254 В оригіналі дописано на берегах: страну. 
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\Арк. 301\ 

в нz1 же съкрwвище събере1ть. да и3зы1идеть а4мо же хо6щеть повелє1ніеұ бѣсов8скыұ. да съҬвори1ть 
е3мu2 что62255 свои1мъ кwзнодѣ1и3ствоұ. и3 е3же t б7а tлuчи1ти, и3 ст7го мѣ1ста. и3 t домӧ прчcтыz2. 
и прdпbбы< Һц7ь на1ши< а1нто6ніа и3 феҺдосіа2. бъ7 же не хотz2 ни е3ди1номu пwгы1бнuти. t сего2 
ст7го мѣ1ста. и3 сего6 сп7се мл7твою2 ст7ы1хъ tц7ъ. в то• вре1мz, пріиде васи1ліи3 t пwсла1ніа и3гu1менz. 
и4же пре•е сп7сыи5 пече1рника t помышле1ніа2 зла1го. и3 прiѶде сіи5 в пече1ру хотz2 ви1дѣти живu1щагw 
е3мu2 в не1и бра1та, и3 гл7еть е3м2u. бра1те фео4доре, ка1ко Һ бѕ7ѣ прѣбыва1еши нн7ѣ. u3ди 

\Арк. 301 зв.\ 

ви1вжесz фео4доръ въпро2ше1нію что6 вѣща1етъ. ка1ко я1ко долго времz не видѣвсz. и ре? е3мu2 вчера2 
и3 Һно6мъ дн7и. всегда2 бѣ2 со мною2. и3 поu3ча1а3 мz и3 се2 и3дu2 а3мо же вели1ши ми. васи1ліи же рече2 
рцы1 ми феo4доре. чтw3 се2 е1сть гл7ъ є1же гл7еши вчера2 и3 Һно6мъ дн7и всегда22256 что3 бѣсов8ско4е 
привидѣ1ніе е4сть не u3та1и мене2 б7а ра1ди. феоdо> съ гнѣвомъ ре? е3мu2. что6 мz и3скuша1е3ши. и почто6 
мz смуща1е3ши дш7ю мою2. Һвогда2 си1це ми гл7z. Һвогда• и1нако. и3 кое1мu словеси2 вѣ1ру z1ти. и 
та1ко tгна2 е3го6 t себе2. словеса2 же1стока да1въ е3мu2. васи1ліи1 же сiа2 всz2 спріемъ. и4де  

\Арк. 302\ 

в манасты1рь. бѣ1съ же па1кы въ Ҷ4бразѣ васи1ліе3вѣ пріи3де к8 немu. и3 рече е3мu2. пҶгu1би1л8 ти 
бра1те Һкаа4н8ныи5 u3мъ. не въспомzнu< доса1ды твоӗz. є• t тебе2 в сі1ю но6щь пріа1хъ. но6 се1 ти 
гл7ю и3зы1ди ско6ро в сію но6щ8, все2 взе1мъ Һбрѣтен8ное. и3 сіа2 и3зглавъ бѣ1съ tи1де t него6. дн7и же 
u3бо наста1вшu. па1кы пріи1де к немu2 васи1ліи3. поиұъ нѣ1кіа съ собою2 t ста1рець. гл7а пече1рникu. 
сіа2 приведо6хъ в послuшество2. я4ко. г7. мцcи сu1ть. tнелѣ1 же с тобою2 ви1дѣх8сz. и3 се2 третіи дн7ь 
и1маұ въ манасты1ри. ты• гл7еши, вчера1 и3 Ҷно6мъ дн7и. я4ко нѣ1что бѣсов8ское єc дѣ1иствw. 

\Арк. 302 зв.\ 

но6 томu2 приходz1щu. не да1и3 же е3мu бесѣ1довати с8 собою2. пре• да и1же млтвu сътвори1тъ. 

И3 тогда2 разuмѣ1е3ши я4ко бѣ1съ е4сть. сътвори1 же мл7твu запрэщенію2. ст7ы1z призва1въ на 
помощь. и3 tи1де въ свою2 ке1лію u3твръди1въ пече1рника. бѣc же к томu1 не смѣ2 я3ви1тиc пече1рникu. 
и3 разuмѣ1сz ле1сть діаволz феo4дору. и3 tто6ле всz1кого приходz1щаg к8 немu2, пре• помоли1тисz 
нuдz1ше. И3 та1ко бесѣ1довӢше к ни1мъ. и3 tто6ле u3крѣпи1сz на врагы2. И3 та1ко разuмѣ2 
проны1рьство и<. и3 гь7 и3збӢви е3го6 t мы1слены< звѣ1ріи3. и3  

 

2255 Написано на берегах: «зло2». 
2256 Дописано на берегах: «съ мною2. и3 поӅ3чая3 мz. є3гда». 
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\Арк. 303\ 

рабо6тнu не бы1ти иұ. я4кw• мно6гымъ слuча1е3тсz. в8 пuсты1ни пребыва1ю3щиұ. и3ли2 в8 печера<. и3ли2 въ 
затво6рѣ живu1щимъ Һсебѣ6. да не погы1бнеҴ t бѣсо6въ. я1ко• и3 сего6 хотѣ1ша погуби1ти. но6 
и3збави его6 г7ь. Һбрѣтен8ное• съкровище. и3скопа1въ я4мu глuбокu2. и3 та1мо вло6жь. и3 закопа1въ 
є4же t дн7іи3 тѣ< и3 дон7нѣ. никто6 же свѣ1сть, и3дѣ1же съкрҶве1нно єc. са1мъ же да1стъ себе2 в 
рабо6тu во6лею. да не пӢкы пра1зде1нъ бы1въ. мѣ1сто пода1стъ лѣ1ности. І t тwg рwди1тсz бестрcтіе. 
и3 па1кы та1 же де1рзость бѣсо6мъ бu1деть. поста1вивъ• в8 пе 

\Арк. 303 зв.\ 

че1рѣ же1рновы и3 tто6лѣ начz рабо6татн на ст7u1ю бра1тію. t 2257сѣ1ка пшени1цu взима1ше. И3 тu2 
свои1ма рuка1ма и3зми1ла1ше. и3 чре€ всz2 но6щи бе€ сна22 прӤбыва1ше. тружа1асz в дѣле и3 мл7твѣ. заu4тра• 
u4бw в сусѣ1къ мuкu2 tдава1ше. и пакы взима1ше жи1то. и3 се2 въ мно6га лѣ1та творz1ше. рӢбо6таz 
на ст7u1ю бра1тію. и3 льгҶ1та быва1ше рабо6тамъ2258 и3 не стыдz2шеc Һ таковѣ2 рабо6тѣ. и3 молz1ше 
ба7 беспреста1ни дабы2 tя1лъ t него6 памzть сребролю1біа2. и3 гь7 свободи2 его6 t такова1го недu1га 
я4ко ни помы1слити е3мu2 к томu2 Һ бога1тьствѣ зла1та и3 

\Арк. 304\ 

сребра2. я1ко ка1лъ вмѣни1сz е3мu2. вре1мени• мно6гu минu1вшu е3мu2 в тацѣи5 рабо6тѣ. въ 
злострада1ніи5 трuжа1ю3щисz2259 нѣкогда• привезе1нu бы1вшu жи1тu t се1лъ. и3 посла2 к немu2 в 
пече1рu. є7. во4зъ. да не всегда1 придz възима1еҴ жита стu1жить си2 се1и3 же ссы1павъ жи1то въ сосu1ды 
начz2 моло6ти поz2 псалты1ръ и3зъu4ет8. а3біе u4трu1ж8сz възлеже2. ма1ло хотz2 опочи1нuти. и3 се2 
внезаа1пu гро3мъ быc. и3 начzшz же1рновы моло3ти. и3 разuмѣ+ бѣсов8ско4е дѣи1ство. сu1ще. въста1въ 
же бл7же1н8ныи5, начz2 мҶли1тиc бв7и прилѣ1ж8но. и3 ре? ве1ліемъ гл7сомъ. запрэ 

\Арк. 304 зв.\ 

ща1е3тъ ти гь7, все2лука1выи2 діаволе. бѣ1съ• не преста1ше мелz2 в же1р8новы. феҶ4доръ• па1кы ре?. во1 
имz Һц7а и3 сн7а и3 ст7го дх7а, све1ргъшаго ваc съ нб7съ. и3 да1вшаго в8 попра1ніє2 свои1мъ u3го1дникомъ. 
велиҴ ти мною2 грѣ1шныұ не престани t рабо6ты. до1нде• и3змелеши все2 жи1то. да и3 ты2 порабw3тае3ши 
на стu1ю бра1тію. и3 сіа2 ре1къ ста1въ на мл7твѣ бѣсъ• не смѣ преслu1шатиc. и3змоло6въ жи1то все2 до1 
свѣта. є7. во€. феo4доръ• възвѣсти1 кэларе1ви да при1шлеть по мu1кu2. u3диви1в8жесz кэла1рь 
ди1вномu чюдеси2. яко. є.7 во€ е3ди1ною но6щію и3змwлw3то. и3 

 

2257 Дописано на берегах: «сӅ». 
2258 Закреслено в оригіналі. 
2259 Дописано на берегах: «зѣло. видѣв же сего келаръ тако трӅжаю3щаc». 
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\Арк. 305\ 

вы1везе и3с пече1ры. є6. во4зъ мӧкы. та1же и3 друга1а. є7. во4зъ прибыc мuкы2. и3 се2 ди1вно чю1дҶ быc 
тогда2 и3 нн7ѣ слы1шащиұ. събыc бо сz ре?н8ное въ е3vgліи5. И3 я1кw бѣ1си пwвинu1ю3тсz ва1мъ Һ и1мени 
моеұ. се2 бw рече да1стъ ва1мъ вла1сть, настuпа1ти на ѕміа и3 на скорпію, и3 на всю2 си1лu вра1жію22260, 
и3 про6чее. хwтѣ1вше u4бw бѣ1си постраши1ти бл7же1наго. и3 съu4зu себѣ2 рабо6тнuю пріи3ска1вше. є• 
в8пи1ти и1мъ к томu2 здѣѶ не Һбрz1щемсz. феҶ4доръ же и3 вӢси1леи3 съвѣ1тъ бг7оu3го6денъ 
пwложи1шz межи2 собою2. и• никwли1 же мы1сли своӗz u3таи4ти t себе2. но6 сію раз dреши1 

\Арк. 305 зв.\ 

ти и3 ра€сuди1ти є• пw бж7ію съвѣ1тu. васи1ліи3 бо в_ пече1рu вхwдитъ. феo4доръ• ста1рости ра1ди и1с 
пече1ры и3схw6дит_ кѣ1лію себѣ2 поста1вити хwтz2 на вет_хо6мъ дворѣ22261. бѣ̏ бо тогда2 пwж_же1нъ 
манасты1рь2262. И3 плwто4мъ привезе1нымъ на1 брегъ на строє1ніе цр7кви. и3 всѣ1мъ ке1ліам. и3 
и3зво6зникоұ наz4тыұ на горӅ2 вози1ти. феw4доръ• не хотz2 бы1ти и3нѣ1мъ тz1жекъ. саұ на себѣ2 начz1 
носи1ти дре1вw. є• что6 възноша1ше фео4доръ стрwе1ніа ра1ди кѣ1ліа своєz ̆бѣ1си же па1кости е3мu2 
дѣ1ю3ще смета1ше з гwры2. си1мъ хwтz1ще прогна1ти бл7же1ннаg 

\Арк. 306\ 

феw4до6ръ• ре? во1 и3мz г7а б7а на1шеg. повелѣ1вшаго ва1мъ въ свиніа2 и1ти. вели1ть вы2 мною2 рабоұ свои1мъ. 
да всz1ко дре1во, и4же на1 брезѣ, на горu2 възнесе1те. да бu1дuҴ бес трuда2 рабо6таю3щіи5 бв7и. и3 
тѣ1мъ u3стро6я3ть до1мъ мл7твеныи5 ст7ѣ1и5 влdчци на1шеи5 бц7и. и3 кѣ1ліи5 себѣ6 u3гото6вzть. да 
преста1нете па1кости и4мъ творz1ще. и3 u3вѣ1сте я4ко єC гь7 на мѣ1стѣ се1мъ. в тu• но6щь не преста1шz 
бѣ1си носz1ще древеса2. t днѣпра2 на горu2 до6ндеже не w3ста1сz ние3ди1но дре1во дw1лѣ. я1ко си1мъ 
възгради1ша цр7кв_ и3 кѣ1ліа. покро6въ же и3 помо6стъ. І е3ли1ко дwво6лно всемu1 

\Арк. 306 зв.\ 

манастырю2 на потре1бu. заu4тра• въста1вша и3зво6зници. и3 ѣ1хаша на1 брегъ. хwтz1ще възи1ти 
дре1во. и3 ни е3ди1ного• w3брѣто6шz на1 брезѣ но6 все2 сu1ще на горѣ1. то1 же все не во е3ди1номъ мѣ1стѣ 
кла1дено. но6 все2 ра1зdно с чи1мъ кое3мu бы1ти. в_мѣстэ пwкро1въ и3 w3со6бно помо1стъ. И3 wӣс=оbбно 
вели1коє дu1біе. неu3до6бь носимо за1 долгость. но6 все2 цѣ1лw на горѣ2 w3брѣтеC. Се же дивно6 быC 
всѣ1мъ видѣ1вшимъ и3 слы1шащиұ. є• сътво6рьсz вы1ше члCчскіа си1лы. Се• и3новѣр_ныұ мно6ѕѣмъ 
невѣ1р_но в_мэни1сz. Вели1чьства ра1ди чюдеси2. но6 свидѣтели си1мъ 

 

2260 Лк 10:17-21. 
2261 Див. Коментар 225. 
2262 Див. Коментар 226. 
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\Арк. 307\ 

прwсла1вишz ба7. творz1щаg преди1внаа2 чюдеса2. свои1хъ ра1ди u3го1дникъ. я4ко• рече г7ь. не ра1дuи3теc 
я1ко дu1си ва1мъ повинu1ю3тсz. ра1дои3те•сz па1че. я1ко и3мена ва1ша напи1сана сu1ть на нб7есѣхъ2263. 
но6 се2 u4бw съдѣz2 гь7 въ сла1вu своӬ. мл7твъ ра1ди ст7ы1хъ Һц7ь на1ши<. а3нто6ніа2, и3 феo3до6сіа22264. 
бѣ1си• не терпz1ще u3кори€ны. и1же и3ногда2 t невѣ1рны< что1ми и3 покланz1е3ми. и3 мни1ми а3кz бо1ѕи. 
и3 нн7ѣ же t u3го6дникъ хв7ы1хъ небрего1мэ и3 u3ничижа1еми. и3 нечесҬвu1е3ми. i3 а1кы раби1 кu1пле1ніи5 
рабо6таюҴ. и3 древа2 но6сzть нӢ гҶрu2 и3 t чл7къ tгони1ми бы 

\Арк. 307 зв.\ 

ва1ю3ть. боz4щесz преще1ніа препбdны<. всz2 бо л8сти2 и1хъ васи1ліеұ и3 феоdрbомъ Һбличи1шzсz. видz1ше 
же бѣ1си себе2 чл7кы u3корz1е3ми. и3 вопіа1ше. Ҷ5 зла1а и3 люта1а ми сuпоста1та. не престаю ни почи1ю 
до см7рти ва1ю борz1сz с ва1ми. не вѣдыи діа1волъ я1ко бw1лшu вѣнцu2 и3схwда1та1и3 бu1деҴ и4ма. и3 
навадитъ на1 нz злы1z чл7кы пwгуби1ти ею̆ и4же напрzго4шz лµҲ сво6и ве1щь го1ркu. и3 Ҷ4рuжіе 
и4хъ вни1деть въ ср dца и1хъ, є• послѣ1ди ска1жеұ. на1и3мити• и3 и1зво6зници въз dвиго6ша крӢмwлu2 на 
бл7же1н8наго просz1ще наи3ма1 своего6. гл7юще та1кw. не вѣ1мы коӗю кw3знію семu2 дре 

\Арк. 308\ 

вu пҶвелѣ1лъ е3си на горэ бы1ти. непра1ведныи• сuдіа2 м8здӅ2 взz1тъ t тѣ<. и3 пwвелѣ1 иұ на 
прdпbбнѣмъ м8здӅ2 взzти2. та1ко ре1къ да пw6мо1гuть и3 бѣ1си плати1ти. и1же тебѣ2 слu1жать. не 
пwмина1z на сz2 Һсuже1ніа2 бж7іа. є• непра1веdно сuдzи5 са1мъ Һсu1же1нъ бu1деҴ. ре? бw права2 а3ви2 
слwвеса2 на сuдҗ. и1же не Һбинова1тиc лица2 си1лнаго2265. и4же не поми1ловати ни1ща на сuдҗ. И3 
па1кы ра1тниҲ діа1вwӥ въздвизае4тъ бu1рю нӢ прdпbбныz2. Һбрѣта1е3тъ нѣ1коего3 t кнzжи1хъ съвѣ1тниҲ. 
лю1та и3 сверѣ1па и3 неподо6бна нра1воұ и3 всею зло6бою. прихо6дить к8 семu2 болz1ринu бѣ1съ  

\Арк. 308 зв.\ 

въ Ҷ4браѕѣ васи1ліе3вѣ. пҶне• зна1е3мъ бѣ васи1леи3. и3 гл7еть болz1ринu си1це. и• пре1же мене2 ре?че, 
бы2266и5 в8 пече1рѣ, феo4доръ. сіи3 ҺбрѣҴ съкрwви1ще. зла1тӢ и3 сребра1 мно6жьство. и3 сосuдэ 
мно6гоцѣ1н8ніи5. и3 съ всѣұ тѣ1мъ хотz1ще бѣжа1ти на и3нu2 странu2. а4зъ• u3дрежа1хъ его6. и3 се2 нн7ѣ 
u3рwdствuе3тъ. бѣсо4мъ вели1тъ молbти. и4 з брега древа1 носи1ти на горu2 и3 быва1е3тъ та1кw а3 

 

2263 Лк 10:20. 
2264 Див. Коментар 227. 
2265 Див. Коментар 228. 
2266 На берегах дописано пропущений склад: «вы». 
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съкровище храни1тъ до времени. да мене не2 u3таи3всz2 и3 с нимъ tи1деть а3мо6же хо6щеть. вы1 же 
ничто6 же Һбрz1щете. и3 то2 слы1шавъ болz12267нъ t бѣса. и3 мнѣ6въ его6 васи1ліа2 сu1ща  

\Арк. 309\ 

приведе2 его6 ко1 кн7ѕю м8стислӢву, ст7опҶ1л8чичю2268. бѣ1съ• сіа2 и3з8гл7авъ кнz1ѕю, и3 бо4лша си<. и3 ре? ско6ро 
сего2 и3мѣ1те. и3 съкрwвище възмѣ1те. а4ще ли не да1стъ то2 ра1нами пҶпрѣти1те е3мu2 и3 мu1ками. 
а4ще ли и3 та1ко не да1стъ преда1и3те его6 мu1камъ мно6гыұ. а4ще ли же и3 та1ко не да1стъ. то2 мене2 
призови1те. и3 а1зъ Һбличю его6 преd всѣ1ми ва1ми. и3 мѣ1стw покажu1. и3дѣ1жӤ съкрwве1но єc съкрwви1ще. 
и3 си1це и3зъгл7авъ бѣ1съ к ни1мъ зло6е съвѣща1ніе2. и3 и3зы1де t Ҷ4чію и1хъ. ра1но же кн7ѕь а3кы2 на1 
ловъ и3ли3 на нѣ1коего6 во1инӢ крѣ1пкаго са1мъ ѣ1ха. съ мно6 

\Арк. 309 зв.\ 

жьствоұ во1и. и3 е1мъ бл7же1наg феo4дора. приведе его6 в до6м8 сво6и. и3 пре1же u3бо ласка1ніеұъ въпроша1шс 
того2 гл7z. o4ч7е пwвѣ1жь ми. а4ще съкрwвище Һбрѣте2. се2 бо рече2, разdѣлю с тобою2. и бu1деши 
Һц7ь Һц7u мое3мu2 и мнѣ2. Бz1ше бо ст7опо1лкъ в тu1ровѣ2269. феҶ4доръ же ре? є̆и Һбрѣтохъ и3 
нн7ѣ съкрwвено є c в пече1рѣ. кн7ѕь ре?, мно6го ли o4че зла1та и3 сребра1, и3 съсu1довъ. и3 киұ слы1шитсz 
то2 съкрҶве1н8но є c феҶ4доръ• рече2 въ житіи ст7аго а3нто6ніа2 пwвѣ4дае3тсz. варz•скіи5 пwкла1жаи3 є c. 
пҶне• съсu1ды латы1ньскіи5 сu1ть и3 сего6 ра1ди варz•скаа пече1ра зо 

\Арк. 310\ 

ве1тсz, и3 дон7нѣ. зла1та• и3 сребра1 безсчи1слено6 мно6жесҬво2270. кнѕ7ъ же рече, чтҺ ра1ди не даси2 
мнѣ6, сн7u1 свое3мu2. себѣ же възми2 е3ли1ко хҶ6щеши. феҶ4доръ ре?, а4зъ t сего6 не требu1ю ничто6 
же. и3ли2 вели1ши ми взzти2. є• ми на по6л8зu не требuю си1хъ. я1ко свобw4днu ми бы1вшу t сего6. 
не по1мню бо. а3 все2 бы< ва1мъ пwвѣ1далъ. я4ко семu2 рабо6тае3тӤ. а4зъ• сво6бwd сыи5 t сего6. и3 тwгда2 
кн7ѕъ съ гнѣвомъ рече слуга1мъ. сего6 мни1ха не хотѣвша мл cости моӗа. велю2 Һкова1ти по руцѣ2 
и3 пw ноѕѣ2. и3 за три дн7и не да1ти хлѣ1ба и3 воды2. и3 па1кы въпрwше1нъ  

\Арк. 310 зв.\ 

быc пҶвѣ• ми съкро1вище. феo4доръ• рече2 не вѣ1мъ. гдѣ6 съкры1хъ его6. кн7ѕь же повелѣ2 мu1чити 
его6 крѣ1пко. я4ко Һмочи1тиc и3 власzни1цы его6 t крови. и3 пw се1мъ повелѣ2 его6 в8 дымѣ вели1цѣ 
пwвѣ1сити. и3 привzза1ти е3го6 Һпакъ. и3 o1гнь възгнѣти1ти. и3 тогда2 мно6ѕи u3диви1шzc трьпѣ1нію 
мu1жа. я4ко в росѣ2 и3 въ пла1мени пребыва1ше но6 ни власzни1цэ его6 o4гнь прикоснu1сz. и3 нѣ1кто 

 

2267 В рукописі на берегах вставлено пропущений склад: «ри». 
2268 Див. Коментар 229. 
2269 Див. Коментар 230. 
2270 Див. Коментар 231. 
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tтu1ду преdстоz4щи< сказа1 Һ феo4дорѣ. є1же сътвори2 чю1до и3 въ u4жасти бы1въ кнz1зь и3 гл7а 
ста1рцу пwчто6 погuблz1еши себе2 и3 не даси2 съкрw 

\Арк. 311\ 

вища є• на1мъ досто6ино. феo4доръ• рече2 и1стин8нu ти гл7ю, мл7и1твою бра1та моего2. васи1ліа2, тогда2 
сп7се1нъ бы1хъ е3гда2 Һбрѣто1хъ. И3 нн7ѣ tяҴ гь7 па1мzть. сребролю1бію t мене2 и3 не вѣ1мъ гдѣ1 
съкры< его6. кнz1ѕь же ско1рw посла1 в8 пече1рu по ст7го васи1ліа2. семu• же не хотzщu пріи3ти2. нu1жею 
приведо6шz его6 и3с пече1ры. кн7ѕь же ре? е3мu2. все2 є1же велѣ1лъ ми е3си сътвори1ти семu2 зло6мu и3 
сътвори<. тебе• хощu2 въ Һц7а1 мѣ1сто и3мѣ1ти, васи1ліи же ре?. что6 ти повелѣ1хъ сътвори1ти. кн7ѕь 
жӤ ре? е1же ми е3си пҶвѣ1далъ съкро6вище. се1и• не пҶвѣ1сть 

\Арк. 311 зв.\ 

его6. и3 мu1чихъ его3. и3 tвѣща1 васи1ліи3 пwзна< ко1зни злаg бѣ1са, прельсти1вшаго тz. а3 на мене2 
сълъга1вша. и3 на сего6 прdпbбнаго. мене2 бо не ви1дѣлъ е3си. никогда•2271 и3с пече1ры своеz̆ єi7 лѣҴ. та1же 
и3 вси2 преdсҬоа4щіи5 рѣ1шz, при наc се и1 гла7лъ кн7ѕю. васи1ліи же рече1. всѣ< ва1съ бѣ1съ прел8сти1лъ єc. 
нѣсмь вида1лъ кнz1ѕz и3 ва1съ. рӢзгнѣ1вав8жеc кн7ѕь. и3 пҶвелѣ би1ти е3го6 безъ млcти. не тӤрпѣвъ 
бо Һбличе1ніа2. и3 шuме1нъ бы1въ t вина1. и3 възъz3ри1всz взе1мъ стрѣ1лu u3я4зви василіа. и3 егда2 
застрѣли1 его6. васи1ліи3 же и3зе1мъ стрѣ1лу t u4тро6бы своеz̆. верже ю къ1 

\Арк. 312\ 

кн7ѕю и3 рече2. сею2 стрѣло6ю са1мъ u3язвенъ бu1деши. є1же събы1стьсz. и3 повелѣ2 кнѕ7ь ра1зно 
затвори1ти є̆ю, да u1трэ мu1читъ ӗю злѣ6. и3 в тu2 но6щь o4ба скончz1ста c Һ г7ѣ. и3 се2 u3вѣ1дэвше 
бра1тіа2. и3 прише dше взz1шz телеса1 ӗю мученнѣи5. и3 пҶгребо6шz и< в пече1рѣ ва1рz•скои. в не1и• 
пҶдвиза1ста c. тu1 же и3 положе1на2 бы1ста васи1ліи3 же и3 феҶ4доръ въ Һде1жи крwвавѣи5. и3 въ 
власzни1цы. я1к•о и3 дон7нѣ цѣла2 сu1ть. еz• бо постыдѣсz o4гнь. како сіа2 тлѣ1нію 
причzстz1тсz2272. Не по мно6зѣх8 же дн7ехъ са1мъ м8сҬи1сла1въ застрѣле1нъ быc. в8 володи1мерэ на 
забра1лѣ< по проре? 

\Арк. 312 зв.\ 

нію васи1ліе3ву. біа1сz съ двдоұ. и3гwревичеұ. и3 тогда2 пҶзна1в8 стрѣ1лu свою2. єю• застрѣ1ли< васи1ліа. 
и3 ре? се2 u3мира1а днcь. прпdбны< рdаѶ васи1ліа и3 феҶ4дора. да събu1детсz ре?н8ное гд7емъ всz1къ възима1z 
и5 но•. ио ноже1мъ u3мира1е3тъ. поне• безако6н8но u3би1въ. и3 са1мъ бе€зако1н8но u3біенъ быc2273. сіа же 

 

2271 Тут в оригіналі явно пропущене слово. 
2272 Див. Коментар 232. 
2273 Див. Коментар 233. 
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мч7нческыи5 вѣнець пріа1шz. Һ хс7ѣ іс7ѣ Һ гдcѣ нашемъ. е3мu• сла1ва съ Һц7е1мъ и съ ст7ы1мъ 
дх7омъ. нн7ѣ и3 прcно и3 в8 вѣ1кы2 вѣ1комъ а3ми1нь: 

 

Патерик Йосифа Тризни2274 

\Арк. 239\ 

W4 сты< прdпбны< o4цэхъ, Фео1дорѣ и4 Василиі и3же быста в лэто  
¤ѕх7а во дни бл7говэрнаго великого кн7зz великаго Ст7ополка 

Михаила Йзzславича. ярwславича2275. 
ко же реченно єcть, мати всѣмъ блги1немъ нестяжа1ние. та1ко же и3 ко1рень єcть й ма1ти всѣ1мь 
ѕлы1мь сребролю1бие2276. яко• рече лѣствичникъ. любz1и3 собира1ти. и3мѣние сицевый. и3глы ради 
до сме1рти трӅ•да1єҴсz. а4 не любя1й и3мѣ1ния. се1й гcда во€люби. и3 ѕаповѣди его сохрани. таковы1й 

блюсти2 имѣния не мо1жетъ, но расточа4тӤь бг7олѣпно всѣмъ тре1бующимъ. подавая2277, яко• 
гдcь рече во єvgлиі чл7къ а3ще не tречется всего сущаго, не мо1жеть бы1ти мо1й Ӆ3чникъ2278. И3 сему 
словеси послѣдова Fео1доръ. o4ставль Ӆ4бо мирьская и3 богаҴство ра€да ни1щимъ. и быcть мни<. и3 
до1брѣ подвиѕа1ся на добродѣтель. повелѣниемъ (sic!) же и3гуменовымъ быcть житель в пещерѣ. 
еже ѕовется варя•ская. и3 в то1й мно1га лѣта сотвори во€держа1ся. и3 сему принеее врагъ стуже1ние. 
и3 печаль не ма1лу. и3мѣния ради ра€да=наго и4мъ нищимъ. яко помышля1ше доӥготу лѣтъ, и3 
и€земо1жение плоти, я4ко недовоӥну ему быти. мнcтрьскою. я3дию. и3скуше1ние бо то врагь єму 
принесе. Ҷ= же не ра€суди1 въ себѣ. ни помяни. Гдcа ре1кшаго. не пецытеc о3 uтренеұ  

\Арк. 239 зв.\ 

что ямы и3ли что пиемъ, или во что оӣлечемся, во€зри1те же па1че на пти1цы. нб7нcыя я1ко ни 
сѣ1юҴ ни жнутъ. и3 o3цъ ва1шъ нбcный пита1етъ и<2279. мно1га•ды же смуща1ше того1 врагъ ко 
tчаянию хотя его привести нищеты ради источе1ннаго богаҴства. є3же убо1гимъ вда1нное. и3 сие 
во многи дн7и помышляz. помрача1емъ врагомъ недостаҴка ради, и къ свои3мъ другомъ свою 
скорбь я4сно исповѣдая. єди1нъ же нѣ1кто t сове>шеннѣйши<. йменемъ василиі, того же мнcтря 
мнихъ. рече ему бра1те. fео1дорэ, молю1 ти ся не погуби мѕды своея. а3ще ли имѣ1нию хо1щеши 

 

2274  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
2275 Див. Коментар 221. 
2276 Див. Коментар 222. 
2277 Див. Коментар 223. 
2278 Лк 14:26-27. 
2279 Мт 6:31-32. 
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все еже имамъ. дамъ ти, то1кмо ты рцы. преd бг7омъ. вся я• ра€да< твоя буди млcтыни и3 ты 
бе€ печа1ли бӅ1ди прии1мъ. и3мѣние свое, но блюди. а3ще стерпиҴ ти гдcь. сиz3 слы1шавъ fео1до>, и3 
убо1zся страхомъ вели1кимъ гнѣва бж7ия. и3же слы1шавъ t того сотво1ршеся. в8 ко=станти1нѣ. 
гра1дѣ. раска1яния ради. еже. о ѕла1тѣ и• в8 мcтыню ра€даян=ѣмъ. ка1ко паd посредэ цр7кви умре. и 
о3боего себэ лиши, со ѕла1томъ убо животъ погуби2280, сия во умѣ прии3мъ. fео1до>ъ плакаше 
своего согрѣше1ния, и3 брата Ӆ3блажа1ше, во€дви1гшаго его t таковаго недуга: o таковыхъ бо 
рече гдcь а3ще кто и€ведеҴ досто1йная t недосто1инаго я4ко uста моя сӅҴть. и3 tто1лѣ возрасте 
ве1лика любо+  

\Арк. 240\ 

ме•ду ими. се1му же убо fео1дору до1брѣ спѣ1ющу в ѕа1повѣде< гдcнихъ. и тұоӧ угоdная сове>шающу. 
вели1ка я€ва. быcть дияволу яко не во€мо1же того. богаҴства имѣниемъ преӥсти1ти. и пакы 
вооружается проти+ныи. и ину ко€нь своея поги1бели тому. преdставлz1етъ. васи1лий убо по1сланъ 
бываетъ. и3гуменомъ на нѣ1кое дѣло. и вре1мя. покосно врагъ o3брѣ1тъ своего ѕломудрия 
преоӣраѕився в того брата подо1бие и вхо1дить к8 пеще1рнику. пре1жде поле1ѕная гл7я, fео1доре ка1ко 
нн7ѣ пребывае1ши. йли преdста t тебе раҴ бѣсо1вская, и3ли еще па1кости ти творять. любӥениеұ 
и3мѣния памяҴ принося1ще ти ра€дая1ннаго ради имѣ1ния. не раѕумѣвъ же fео1доръ бѣса его 
суща. мнѣвъ, яко братъ ему сіе глеҴ, к нему же tвѣща бл7же1нный твои1ми. o3че мл7твами 
нн7ѣ до1брѣ спѣе1тъ миc. тобо1ю Ӆ3тве>же1нъ бы<. и не ймамъ поcлушати бѣсовски< мыслей. и3 нн7ѣ 
аще что вели1ши с радостию сотворю, и не преслушаюся тебе. ѕане вели1кµю поӥѕу оӣрѣто< дши. 
твоймъ накаѕа1ниемъ. бѣсъ же мнимый браҴть, прии1мъ, (sic!) прии1мъ дерѕнове1ние ѕане не 
помяну Гд7а бг7а. и3 гл7а ему бѣ1съ другии3 совѣҬ даю1 ти и3мъ же поко1й оӣря1щеши, и вскорѣ 
во€дани1е. прии1меши. токмо ты проси2 у него, и3 даcтъ ти ѕлата и3 сребра. множеcтво и3 не да1й к 
себэ входи1ти никомӅ1 же, ни са1мъ и€ходи и€ пеще1ры  

\Арк. 240 зв.\ 

своея. Пече1рникъ же яко2 о3бѣща1ся. тогда tиде1 t него бѣ1съ, и3 се неви1димо помышле1ния 
приносяще є2мu. проны1рливый и3 сокро1вищи. я3ко подви1гнути его на мл7тву, да про1сиҴ Ӆ3 бг7а 
ѕла1та. и аще получить, то в милостыню разда1стъ, и3 се ви1дѣвъ во снѣ бѣ1са. свѣ1тла же и 
uкра1ше1на. а3ки анг7ла. я3вля1юща тому сокро1вища в пеще1рѣ. И3 се многожды. видѣвъ fео1до>. 
дне1м же мно1гимъ минӅ1вшимъ, пришеd на покаѕанное мѣ1сто й нача копа1ти, оӣрѣте сокровище 
ѕлата же и3 среӣра мно1жеcтво, и3 сосуди многоцѣнний, і в тw вре1мя. па1ки приходить бѣсъ, во 
оӣраѕѣ бра1та и3 г7леҴ. пече1рнику. гдѣ єcть сокровище да1нное тобѣ. се1 бw zвивыйся тебѣ. то1й 

 

2280 Див. Коментар 224. 
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ми скаѕа, я4ко множество ѕлата и сребра даcть ти ся по тво2ей молитвѣ. Fео1до> же не хотя. 
томu покаѕа1ти сокро1вища. бѣсъ же явѣ убо печернику. гла7ше, въ таи1нѣ же тому 
помышления влага1ше, я4ко вѕе1мъши ѕла1то и33 tи3ти. на и3ну страну. и3 гл7еть, брате Fео1дорэ 
не рѣ< ли ти. я3ко въоскорѣ. tда1ние прии1меши. той бо рэче. а4ще кто оста1витъ домъ и3ли се1ла 
и3ли и3мѣни1z мене ради. сто крати1цею прии1меҴ. и живоҴ вѣчный. наслѣдить. и се Ӆ1же в рӅ1ку 
твое1ю є3сть богаҴство, сотвори о3 немъ. я3ко жъ хо1щеши. 

\Арк. 241\ 

Печерник же рече. сего2 ра1ди проси< Ӆ3 бг7а, то аще ми даcть. сие все в ми1лостыню ра€дамъ, я3ко 
сего ради и дарова1 ми. супоста1ть же гл7еть є3му. бра1те Fео1дорэ. блюди, да не па1ки вра1гъ. 
стужиҴ ти. ра€даяниz ра1ди я3ко же и пре1жде, но се2 дасть ти во оного мѣсто ра€да1ннаго. тобо1ю 
Ӆ3бо1гимъ велю1 ти да в8земъ сие2. и3деши. на ину странӅ2. и та1мо. спастиc, и3 и€бы1ти бѣсовскихъ 
ко€не1й, и по свое1мъ tше1ствий. да1ти сия имаши амо же хо1щеши, и3 сего ради па1мяҴ ти бӅ1деҴ. 
Fео1дор> же к нему рече, то не стыжусz ли. я3ко оста1вивъ ми1ръ и вся, zже в не1мъ. и3 обѣща<сz 
бг7ови ѕдэ живоҴ сво1й сконча1ти в пече1рѣ се1й, и3 нн7ѣ бѣгӅ1нъ быв1аю и мирски1й жителинъ. аще 
ли ти го1дѣ єcть. да в8 мнcтри живу. и все ели1ко рече1ши то сотворю. бѣсъ же мни1мый братъ, 
рече Ӆ3таи1ти не мо1жеши сокро1вища, uвѣдано бӅ1детъ вся1ко, и вѕя1то бӅ1детъ, но прийми. мо1й 
совѣтъ. єже ти велю. а3ще бы се не угоdно бы1ло б7гу, не бы тебѣ дарова1лъ. ни мнѣ и€вѣстиӥ, 
тогда пече>никъ вѣровавъ. я3ко брату. и готовиҴ свое. и€хожде1ние пещеры, пристроивъ воѕы и 
ла>ца. в ня1 же сокро1вище собереҴ да иѕы1 
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деҴ. амо же хо1щетъ повелѣ1ниемъ бѣсо1вcскимъ, да сотвориҴ ему. что ѕло свои3мъ ко€нодѣйствомъ, 
еже t бг7а tлучити, и3 ст7а1го мѣ1ста и t дому прcчтыz и прпdбныхъ o3ц7ъ наши<. анто1ниz. и 
fео1досия. бг7ъ же не хотя. ни еди1ному. погибнути, t сего ст7аго мѣста, и сего сп7се мл7твами 
св7ты< свои<. и в то вре1мя. прии1де васи1лии t поcланя. и3гуменz иже пре1жде спасы1й. печ>е1ника. t 
помышлениz ѕла1го. прии1де се1й в пещер1у, хотя ви1дѣти живӅ1щаго є3му в не1й бра1та. и глеҴ 
єму. Fео1доре бра1те. како о бѕ7ѣ пребыва1еши. нн7ѣ удиви+жеся Fео1доръ. вопроше1нию. что вѣщаеҴ 
та1ко яко до1лго врѣмя. не ви1дѣвся, и3 рече ему вчера й ономъ. дни всегда бѣ со мною и 
поӅ3ча1а мя, и се иду. амо же вели1ши ми. василиі же рече, рцы ми Fео4доре что се єcть гл7ъ, 
є4же гл7еши, вчера и4 ономъ дни всегда бѣ съ мною, и4 поµ4чаz мz, єгда что бѣсовское 
привидѣние єcть, и4 не µта8 мене бг7а ради. Fеодо> же со гнѣвоұ рече ему, что мz и4зкµшєши и4 
почто смµщаеши дш7µ мою, овогда сицевы ми гл7ы, o4вогда же и4нако, й коемµ словеси вѣру 
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яти, и4 тако tгна его t себе, словеса жестокаz давъ емµ. василиі же сиz всz приiұ, и3де в 
мн7стръ. бѣc же паки во оӣразѣ 

\Арк. 242\ 

васи1ліевѣ приіде, и рече2 к немµ. погµбиӥ ти бра1те окая1нныи Ӆ4мъ, не воспомянµ< доса1ды твоеz, 
еже t тебе2 в сию но1щь прия<, но се2 изыди ско1ро в сю но1щь вѕемъ оӣрѣ1тенное, и сия и€гл7авъ бѣc 
оҴиде t него. дни1 же убо наста+шу, па1ки приіде василиі к нұеӧ, поемъ нѣкыя со собою t ста1реӨ, 
гл7а печерникµ, сиz3 приведо< в послµшество, яко три мцcа сµҴ, tне1лэ же с тобою видѣхся, и се 
тре1тиі день имаұ в мнcтри2, ты же гл7еши, вчера и Ҷ4номъ дни2, яко нѣчто бѣ1совское єc дѣиство. 
Но то1кмо приходящу, не да8 же ємµ бесѣдовҴаѶ с собою, преже даже моли1твµ сотвориҴ, и тогда 
ра€мӧѣеши яко бѣc єc. Сотвори1 же мл7твµ запреще1нію. Св7тыя при€вавъ на помощъ, и tиде во 
свою келию, утверди+ пече>ника. бѣсъ же к тому не смѣ я3витися пече3рнику. и разумѣc леcть 
дияволя фєо4дору, и tтолѣ всякого приходящаго к немu пре•де помолится нµ1дяше, и тако 
бесѣдоваше с нимъ. И tтолѣ укрѣпися на врагы, і разµмѣ проны>ство и<. И Гдcь и€збави его 
t мысленны< ѕвере8, и работну не бы1ти имъ, яко• же многимъ случаєтся в пусты1ни 
пребывающимъ, или в пещера<, или в ѕатворѣхъ живµщихъ o3собѣ, вели1кw утвержение требэ 
єc, да не погиӣнеҴ от бѣсо1въ. яко же и сего хотѣша погубити, но и€ба1ви єго2 Гдcь. Һбрѣтенное4 
же съкро1вище ископавъ яму глубоку, и та1мо вло• и ѕасы1па, є4же 
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t дьниі тѣ< и донн7ѣ никто же свѣсть, идѣже сокровенно єc. Сам же вдаҵь себе в работµ велию, 
да не пакм пра€день бы+ мѣсто даҵ лѣности, и t того родится беѕстрашие, и паки та же 
дерѕость бѣсомо1 будеҴ. Постави же в пещерѣ жерновы и tтолѣ нача работатн на св7тµю 
братию, t сусѣка пщеницµ вѕимая, и ту своима рукама иѕмилаше, чре€ вся нощи беѕ сна 
пребываше, труждаzся в дѣле, и молитвѣ, заутра же убо, въ сусѣкъ муку tдаваше. И 
паки вѕимашє жито, и се въ много лѣта творяше, работая на св7тµю братию, и легота 
бываше рабомъ, и не стыдяшеся о таковѣі работѣ. и моляше бг7а безпрестани, дабы tяӥ t 
него память сребролюбия, И Гдcь свободи его t таковаго недуга, я4ко ни помыслити єму к 
томµ о богатьствѣ злата, и сребро яко калъ вмѣни емµ. Времени же многµ минувшу ему в 
тацѣи работѣ, и ѕлостраданиі, трµжающuся ѕѣло. ви1дѣв же сего келарь како трµждающася. 
нѣкогда же привеѕенµ житу бывшу t селъ, и посла к нему во пещерu пять воѕъ, да не 
всегда приходя вѕимати жито, 
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стужи си. Сеи же съсыпа+ жито в сосуды, и нача моло1ти поя псалты1рь и€усть. и абіе утружся 
в€олеже, мало хотя опочинµти. И се внеѕапу громъ бысть, и начаша жорновы молоти, и 
раѕумѣ+ бѣсовское дѣиство суще. воставъ же бл7женныи, и нача молитися бг7ови прилѣжно и 
рече велиимъ гласомъ, запрещаетъ ти гдcь вселукавыи даяволе. бѣсъ же не престаняше меля 
в жерновы. фєo4доръ же паки рече. во имя tц7а, и сн7а и св7таго дх7а, свергшаго ваc с небеc, и 
давшаго в попрание своимъ Ӆч7никомъ, велит ти мною грѣшныұ не престати t работы дондеже 
и€мелеши все жито, да и ты поработаеши на св7тµю Братию, и сия рекъ ста на молитвѣ. бѣсъ 
же не смѣ преслӅ1шатися, и и€мало1въ жито все до свѣта. є7 во€ муки. Фео4доръ же во€вѣсти 
келаре1ви да пришлетъ по мукµ. удивижеся келарь дивному чюдеси яко пять во€ муки, таже 
и другая пять во€ муки, таже и дрµгая пять во€ прибыcть муки. И се дивно чюдо быҵ тоgда 
и нн7ѣ слышащимъ. събыҵ бо ся реченноє вл єvgлиі, яко и бѣси повинуются вамъ, Ҷ4 имени 
моемъ. рече бо да< вамъ влаc наcтµпҴаѶ на м€ию и на ско>пию, и на всю сӥиӧ вражию2281. И про 
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чеє хотѣша убо бѣси пострашити бл7женнаg и соузу собѣ работнµю поиска1вша, еже вопитҴиѶ 
имъ к тому ѕдэ не обрящемся. Фєо4до> же и василиі, совѣтъ бгоугоденъ положиста междӅ2 
собо1ю, и николи1 же мысли своея утаиҴтѶ t себе, но сию ра€дрэшити и ра€судити єже по2282 бж7ию 
совѣтµ. василиі убо в пещеру входитъ. Фєо4дор же старости ради и€ пещеры и€ходить, келию 
себѣ поставите хотя на ве1тхомъ дворѣ2283. бѣ бо тогда пожже1нъ мнcтрь2284, и плотомъ 
привеѕенымъ на1 брегъ на устроє4ние цр7кви і всѣмъ келиямъ. и и€возникомъ ная4тымъ воѕиҴтѶ 
на1 гору. Фео4до> же не хотя бы1ти инѣмь тя1жекъ, самъ на се2бѣ нача носи1ти древа2, і єже что 
во€зношаше Fео4до> строениz ради кэлиі своеі. бѣси же ємµ пакости творzще смета1ша с горы2, 
симъ хотяще прогна1ти бл7женнаго. Фео4дор же рече во имя Гдcа, Бг7а нашего повелѣвшагw 
вамъ во свиниі вни1ти, велиҴ вы мно1ю рабомъ своимъ да всяко древо иже на бреѕѣ на гору 
вознесите, да бµдуть беѕ труда работающиі бг7ови, и тѣмь устроя1єтъ домъ молитвєнныи, 
св7тѣі влdцы наше8 бцdы, и келиі себѣ уготовять, да преста1нете па1коcти iұ творя1ще, и увѣсте 
zко Гдcь єc на мѣстѣ сеұ. 

 

2281 Лк 10:17-21. 
2282 В рукописі написано над рядком. 
2283 Див. Коментар 225. 
2284 Див. Коментар 226. 
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В ту же нощъ не преста1ша бѣси носяща древеса t днѣпра2 на1 гору, дондеже не о4ста1ся ниеди1но 
древо до1лѣ. яко симъ воѕгради1ша цр7ковь, и келиі, покров же и помоcтъ, и елико доволно 
всему мнcтрю на потребу. заутра же воставше и€во1ѕницы, и эхати на бреg хотяще воѕити 
древа2, и ни единаго же обрѣтьше на бреѕѣ, но все суще на горѣ, то же все во единомъ мѣсте1 
кла1дено, но все ра€нощымъ комµ быти, вмѣсте покровъ и осоӣ помоҵ и особно и келе8ное дµбие, 
неудоӣ носимо за доӥгоҵ но все2 цѣло на1 горѣ обрътеся. се же ди1вно быҵ всѣмъ ви1дявшимъ, и 
слы1шащимъ, є4же сотворися выше чл7вческия силы; се иновѣрныұ мноѕѣмъ невѣрно мни1тсz 
величества ради чюдеси, но свидѣ1тели си1мъ просла1виша бг7а, творя1щаго преди1вная чюдеса свои< 
ради угоdниковъ. яко• рече гдcь, не радӅ1теся яко дуси вамъ повинуються. радуитежеся паче яко 
имена ваша напи1сана суть на небесѣхъ2285. но се убо содѣz Гдcь во славµ свою, мл7твъ ради 
стыхъ оц7ь нашихъ, Антония и Фєо4досия2286. бѣси же не тер>пzще укоризны иже иногда t 
невѣрныхъ чтомы и покланяемы, и мни1мы акі боѕі, нн7ѣ же угоdникъ Хртcовы< неӣрего1мы і 
µничижа1емы і бе€че1ствµемы2, іа4ки раби2 
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куплениі работаютъ, и древа2 но1сять на гору, и t чл7вкъ tгони1ми бываютъ, боящеся прещения 
прdпбны<; вся бо лсти и<, василиеұмъ и фео4доромъ обличи1шася. ви1дяше же бѣсъ себе чл7ки 
укоря1ема, і вопия1ше, Ҷ4 ѕлая и лютая ми супостата, не престаю ни почию, до смерти боря1сz 
с вами. не вѣдыи дияволъ яко болшµ вѣнцу и€ходатаі бuдеть има: и3 наводи2 на ня злыя 
чл7вки погµбити, ею иже напряго1ша лuкъ свои вещь горкu, и Ҷружие ихъ внидеть въ срdца 
ихъ, єже послѣди скажемъ. И на1имиты• и и€возницы воѕдвигоша крамолу на бл7женнаго 
просяще наіма своего гл7юще тако, не вѣмы какою ко€нию семµ древµ повелѣӥ еси на гору быти. 
и неправедныи же судия мзду вѕяҴ t тѣ< и повелѣ имъ на прпdбнѣмъ мѕдµ вѕя1ти тако 
рекъ да помогµт ти бѣси плати1ти, иже тебѣ служаҴ, не поминая на ся осµ•дения бж7иz, єже 
неправедно судяі самъ о3сӅ•де= бµдеҴ2287. И паки ратникъ диавоӥ во€двиѕаетъ бµрю на прdпбныя, 
оӣрѣтаетъ нѣкоего t княжи< совѣтникъ люта и свирѣпа и неподобна нравомъ и дѣломъ і 
всею ѕлобою. приходиҴ к семµ боля1ринµ бѣC во w4браѕѣ василиеве, понеже зна1емъ бѣ емµ василиі 
гл7тъ боляринµ си1це, иже пре1же мене рече2 бывыи в пеще1ре  

 

2285 Лк 10:20. 
2286 Див. Коментар 227. 
2287 Див. Коментар 228. 



 

 

560 
 

\Арк. 245\ 

фе4одоръ, се1і обрѣ1тъ сокро1вище ѕлата и4 сребра мно1жество, и сосµды многоцѣ=ниі и со всѣмъ 
тѣмъ хотя бѣжа1ти на инӅ3 странӅ2. а€ же удержа1хъ его, и се нн7ѣ юроdствµеть; бѣ1сомъ велить 
молоти, и€ берега дерева носи1ти на1 горµ, и быва1етъ тако, а сокровище храни1ть до1 времене, да 
мене не утаивсz, и с нимъ tидеть а4мо щ<еbтъ, вы же ничто же обря1щете. И то слы1шавъ 
боля1ринъ t бѣса, и мнѣвъ его василиz сµща, приведе его ко1 кн7ѕю мстиславµ ст7ополчичу2288. 
бѣC же сия и€глаӥ кн7ѕю и болша сихъ. и рече2; скоро сего ими1те, и сокровища во€митє. аще ли не 
даҵ то2 ра1нами попрѣти1те емµ, и мµками. а4ще ли и еще2 не даҵ, предади1те єго мµ1камъ многимъ. 
А4ще ли же и тако не даҵ, то мене2 призовите, і а€ обличю его преd всѣми вами, и мѣсто 
покажu, идѣже сокровенно єҵ сокро1вище. И сице и€гл7авъ бѣсъ к ниұ злое совѣщание, и иѕыде 
t очию ихъ. Рано же кн7ѕь аки на1 ловъ, или на нѣкоего воина крѣ1пка са1мъ ѣ4ха со 
множествомъ во1и, и ємь бл7же1ннаго фео4дора приведе2 єгw в домъ своі. И преже убо ласка1ниемъ 
вопроша1ше того глz; o7че повѣждь ми, а4ще сокро1вище оӣрѣ1те. Се бо рече2 раздѣлю съ тобо1ю и 
бµдеши о7ць tцу моұеӧ 
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и4 мнѣ. бяше бо ст7ополкъ в туровѣ2289. фео4до> же рече2 єи Ҷӣрѣтохъ, и нн7ѣ сокрове1нно єҵ в 
пеще1рѣ. Кнѕь же рече. много ли оч7е злата и сребра2 и сосудовъ, и кимъ слы1шитсz то сокрове1нно. 
фео4до> же рече. в житіи св7таго анто1ния повѣдаетъ варя•скиі покла1жеи єҵ поне1же сосu1ди 
латинстиіи сӅҴ, и сего ради варя•ская пеще1ра ѕовется и дон7нѣ, злата же и сребра бе€численное 
мно1жество2290. кн7ѕь же рече что ради не да1си мнѣ сну своему. себѣ же во€ми елико хощеши. 
Фєодо> же рече, а€ t сего не требµю ничто же, или вели1ши ми вѕяти, єже ми не на полѕу; не 
трѣбµю бо си<, яко свободну ми t сего бывшу; не помню бо, а все бы< ва1мъ повэдалъ, яко 
семµ рабо1таете. а€ же свобоdь си t сего. тогда кнz€ со гнѣвомь рече слугамъ; сего мниха не 
хотѣвша милости моея, велю окова1ти по рµцѣ и по ноѕѣ, и ѕ1а три дни2 не дати хлѣба и 
воды2, і па1ки вопрошенъ быҵ повѣждь сокровище. фео4до> же рече не вѣмь гдѣ сокрыхъ єҵ. Кня€ 
же повелѣ мµчити єго крэпко, яко oмочитися і влzсяницэ t крови. и по семъ повелѣ его 
во дымѣ велице повѣсҴиѶ и привzзҴаѶ є3го опаки и ogнь во€гнѣҴтиѶ. и тогда мно1ѕи удивишася 
те>пѣнию мµ1жа, кромэ пламене 

 

2288 Див. Коментар 229. 
2289 Див. Коментар 230. 
2290 Див. Коментар 231. 
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пребыва1ше, но ни власяницы єго ogнь прикоснӅ1ся, и нѣкто tтудµ преdстоящи< сказа о4 фео4доре, 
єже сотвори чюдо, і во ужасти бывъ кня€, и гл7а старцµ почто погубляеши себе; и не да1си 
сокровища єже намъ досто1ино. фео4до> же рече, истинну ти гл7ю млтвою брата моего василия 
тогда спасе= бывъ, єгда обрѣтохъ. и н7нѣ tятъ Гдcь памяҴ сребролюбия t мене2, и не вѣмь 
гдѣ скры< его. кнz€ же скоро посла в пеще1ру по ст7аго василиz. Семµ же не хотя1щу приити, 
нуждею привлекоша его ис пещеры. Кн7ѕь же рече ему все же повелѣлъ ми еси сотворити сему 
злому, и сотвори<. тебе же хощу во tц7а мѣсто имѣти. Василиі же рече что ти повелѣ< 
сотвори1ти. Кн7ѕь же рече. єже ми еси повѣдаӥ сокровище. Сеі же не повѣcть его и мӅ1чихъ его. 
И tвѣща василиі. по€на< ко€ни ѕлаго бѣса прельстившаго тя, а на мене соӥгавша, и на гcоӤ прпdбнаго, мене1 бо не видѣлъ 
еси никогда же и€ходяща и€ пещеры свое1я лѣҴ. єi7. Таже вси преdстоящиі рѣша. при наc еси гл7алъ кн7зю. василиі же рече 
всѣхъ ваc бѣc престиӥ (sic!) есть, и нѣсмь видѣлъ кн7ѕь ни ваc и ра€гнѣва+жеc кнz€ и повелѣ бити его бе€ млcти. и 
нестерпѣвъ o6бличения и шµме= бывъ t вина и во€ярився вѕеұ стрѣлµ, и уя€ви василия. И егда ѕастрѣли его. василии 
же иѕемъ стрелµ t утробы своея, и ве>же ко кн7ѕю, и рече. сею стрелою самъ уя€вень бµдеши, єже и събыcтьсz по прорече1нию 
его. И повелѣ кн7ѕь ра€но ѕатворити я, да утре мµчить єю ѕлѣ, і в тµ нощъ оба скончастася о Гд7ѣ. И се 
увѣдавше братия прешеdше вѕяша телеса ею мученѣи, и погребоша и< чтcно в пеще1рѣ варя€ко8, в неи же поdвиѕастася, 
тµ же и положена быста во Ҷдежди крова1вѣі. і власzница я• и дон7нѣ цѣла сущи, єя же бѣ постыдѣся огнь, 
како сия тлѣнию причаcтится2291. Не по мноѕѣ< же дне< в лэто ¤ѕх7а. самъ мстисла+ ст7ополковичь ѕастрѣленъ бысть 
въ володимирэ на забрале< по проречению василиевµ. биясz со дв7домъ игоревичемъ. И тогда по€навъ стрѣлу свою ею же 
ѕастрэли василия, и рече се умираю днеc прпdбны< ради василия и фео4дора; да б€µдется реченное Гдcемъ, всякъ взимая 
но1жъ, ножемь и3 Ӆ3м7раетъ2292 понеже бе€ѕаконно убивъ и сам беѕ€аконно убиенъ быcть2293. Сия• мчническиі вѣнеӨ прияша 
о хрcтѣ иicэ гдcѣ нашемъ, емµ же слава со tц7емь и со ст7ымъ дх7омъ нн7ѣ и присно і во вэки вэкомъ аминь. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.2294 
\Арк. 213\ 

FЕO4ДОРЪ зде єҵ o3гне1мъ и3скуше=но зла1то 
ВАСИЛІИ3 тw1жде стрѣ1лным8 копа1ніем8 взz1то. 

ЖИ1ТІЕ препоdбныхъ tц7ъ наши3хъ Fєо3одора и4 Ва3си4ліz2295. 
И3же пострада1ша t Кн7зz Мстисла1ва Свzтопо1лчича 

Ҷ3клеветаны сӅ1ще діа1воломъ Ҷ3 сокрwвище2296. 
 

2291 Див. Коментар 232. 
2292 Мт 26:52. 
2293 Див. Коментар 233. 
2294 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
2295 На берегах: Мцcа а+гӅҵ аi7 днz. 
2296 Див. Коментар 221. 
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\Арк. 213 зв.\ 

o1рень всѣ1мъ злымъ сребролю1біе є3ст8, Бжcтвє1нный А4пcтолъ Па1vелъ рече22297. И3сполни1сz 
рече1ніе то дѣ1лоұ в8 достохва1лнэмъ жи1тіи семъ, и3дѣ1же не и4ною ве1щію, ра1звэ сребролю1біемъ, 
врагъ злонача1лник8, зла1z дш7евнаz [гл7ю] на дш7у Бл7же1ннаg FеҶ1дора, страда1ніz же и3 
смерть на тѣ1ло не то1кмw тогw2, но и3 на совѣ1тника є3гҶ2 Бл7же1ннагҶ Васи1ліz. Ҷ3 ни1хъ 

же пи1шетсz си1це: 

л7же1нный FЕO3ДОРЪ и3мэz1ше в8 жи1тіи мi1рскомъ и3мѣ1ніе мнw1гw2298. Слы1шаже въ 
Е3vgліи Гдcа ре1кша2299: Всz1къ t ва1с и4же не tрече1тсz всегw2 свое1гw и3мѣ1ніz, не мо1жетъ 
бы1ти мой u3ч7ник8. и3 семӅ2 словеси2 послэдова2. W3ста1вль u4бw всz мi1рскаz, и3 бога1тство 
разда1въ ни1щиұ,2300 быст8 Чернори1зец8 в8 монастырэ2 Печерскоұ: и до1брѣ подвиза1сz на 
добродѣ1тел8. 

Повеле1ніемъ же И4гу1мен бы1сть жи1тель в8 Пеще1рѣ, я4же нарицаеҴсz Варz1жскаz2301: и3дѣ1же 
мнw1га лѣ1та пребыҵ воздержа1нію прилежа. 

Семu2 Бл7же1нному Fеo1дҶру принесе2 нѣ1кwгdа врагъ стuже1ніе и3 печаӥ нема1лu2302, и3мѣ1ніz 
ра1ди, разда1ннагw ни1щим8, приводz2 є3мӅ2 на мысль долготӅ2 лѣ1тъ, и3знеможе1ніе пло1ти, и 
Ҷ3скудѣ1ніе монасты1рскіz пи1ща. FеҶ1дoръ же 

\Арк. 214\  

не ра € суди 2 и 3 скуше 1ніz, ни 1же помzнӅ 2  Га 7 ре 1кша: Не пецѣ1тесz дш 7ею ва 1шею что 
я 3 сте 2 и 4ли что п i 1 ете  возри 1те на пти 1ца нб cныz, я 4кҶ ни сѣ 1ют 8 , ни жнут 8ъ, 
ни събира 1ютъ в 8  жи 1тница, и 3  Ҩцъ вш7ъ Нб cный пита 1 ет 8  z 5 2303. и 3 нача 1тъ t 
ско 1 рби къ tчаz 1нію приходи 1ти нищеты2 ра 1ди, въ мнw1ги дни помрача 1 емъ 
врагҶ1мъ: и 3 с ію скорб 8 я 4вэ другомъ свои 1мъ и 3 сповѣда 1ше .  

 

2297 На берегах: а7 тиұ: ѕ7 Див. Коментар 222. 
2298 На берегах: сҴ fеҶ1до> в8 мнозэ бога1тъ бэ. 
2299 На берегах: ЛуҲ: дi7. (Лк 14:26-27). 

2300 На берегах: ра€даде2 богаҴствb ніщiұ и3 поҵрыже1сz. 
2301 На берегах: живz1ше в8 пещерэ варӢжско8. 
2302 На берегах: Бѣc прѶнесе2 є3мӅ2 раскӢz1ніе Ҷ3 ра€дӢz1ниэм8 богатствэ. 
2303 На берегах: маӮ: ѕ7 (Мт 6:31-32). 

К 
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ыст8 же нѣ1кто того1жdе Монастыра2 Чернори1зеӨ, и4менеұ ВАСИЛІ4Й, t соверше=ны< є3ди=.2304 
Сей хотz2 u3тѣ1шити, и3 t рw1ва tчаz1ніz и3звлещи2 FеҶ1дора, гл7а є3мӅ2: Бра1те 
FеҶ1доре, мл7ю тz не погуби2 мзdы свое1z. а4ще бw и3мѣ1ніа разда1ннагw ни1щиұ, па1ки 
раска1всz жела1ешѶ, а4зъ тебэ всz возда1ти потщӅ1сz, то1кмо ты рци преd Бг7омъ, да 
млcтынz твоz2 мнэ в8мэни1тсz: и а4біе бе€печа1ленъ бu1деши, пріи1мъ и3мѣніе свое2. Но 
блюди2 а4ще стерпи1тъ ти Гдь; И4бо та1кожdе в8 Константи1нэ гра1дѣ, раскаzсz нэкто 

Ҷ3 зла1тэ въ млcтыню разда1ннємъ2305, и3 в8мэни то преd Бг7омъ дру1гому, t него1же взима1ше 
є4же разда2. но є3гда2 рече2: не а4зъ Ги7 сътвори1х8 млcтыню, но сегҶ2 є3стъ. а4біе падъ посре1дэ Цр7кве 
и3з8ше2, и3 Ҷ3бо1е купно погуби2, зла1то же и3 живо1тъ. 

Сіа слыша1въ FеҶ1доръ и3 въ u4мъ пріе1мъ, 

\Арк. 214 зв.\ 

Плака1ше свое1го согрѣше1ніz, и3 брата Ӆ3бл7жа1ше, возdви1гшагҶ и5 t тако1ваго не1дуга2306. Њ 
тако1выхъ бw рече2 Гд7ь: А4ще t лучи1ши че1стноє t недосто1йнагw, я4кw u3ста2 моz2 бӅ1деши. и3 
tтолѣ возрасте2 вели1ка любо+ между и4ма. 

Посе1мъ u4бҶ FеҶ1доръ до1брѣ преуспѣва1ше в8 заповѣде1хъ Гд7нихъ 2307 , и3 я4же првdна, 
блгuгодна, ст7а, и3 непоро1чна сӅ1ть, всz2 сіz соверша1ше. Тогда вели1ку я4зву пріе1мъ діа1волъ, 
я4кw не возмо1же тэм8 o4бразом8 на сребролю1біе прельсти1ти2308: па1ки въwружи1сz на1н8, и3 и4ну 
ко1зн8 тоz1жде поги1бели преdста1ви. Васи1лій бо є3диною tсла1н8 бы1сть И3гӅ1меном8 на нѣ1кое 
послуша1ніе, и3дѣ1же u3медли2 Мцcей три. Вра1гъ же Ҷ3брѣ1тъ сво1егw злохи1тріz вре1мz, 
преw3брази1сz въ подо1біе Васи1ліz2309, и3 прійде къ Пеще1рному, а3ки w3 поле1зны< с ни1м8 бесэдова1ти 
творz1сz: FеҶ1доре [рече] какҶ нн7ѣ спѣ1еши? преста2 ли2 u3 тебє2 бра1нь бѣсҶвскаz, и4ли є4ще ти 
па1кости тво1ритъ, приносz любле1ніе стzжа1ніz, и3 возбужdаz памzҴ разда=нагҶ ни1щиұ и3мѣ1ніz.  

FеҶ3дҶръ же не разумѣ1въ бѣ1са є3гw2 сӅ1ща, но мнѣ1въ я4кҶ бра1тъ є3мӅ2 сіz глеть, tвѣща: 
твои1ми tче мл7твами до1брѣ спѣ1ет8 ми сz: тобо1ю бw u3твержде1нъ непослуша1ю 

 

2304 На берегах: сҴ: васи1ліѶ бэ и4нокъ соверше= и3 Ӆ3твержа+шӤ fеbдорӢ. 
2305 На берегах: кедрi= в лҴ t ро•: фн7г прbлоg мцcа i3ануа fе7 днz. Див. Коментар 224. 
2306 На берегах: fеҶ1доръ ӅҴвержdенъ Васи1ліем8 прiйде въ чу1вство. 
2307 На берегах: поdвiза1сz fеҶ1доръ крѣ1пко. 
2308 На берегах: и3скуше1нiӤ Fеo1дору второе чре€ богаҴство. 
2309 На берегах: в8 небы1тіi Васi1лiұ бѣc въ o4бразэ є3го2 пріде къ Fеo1дору совэтӅӢ є3мӅ2. 

Б 
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\Арк. 215\ 

t бѣ1са наноси1мыхъ мы1слей. и3 нн7э а4ще чтw2 повели1ши съ u3се1рдіем8 сотворю2 не преслуша1z тебе2: 
зане1 же по1лзу вели1кую Ҷ3брѣто1хъ дш7и мое1й наказа1ніемъ твои1мъ. 

Бѣ1съ же, мни1мый бра1ть, пріи1мъ дерзнове1ніе, я4кw не помzнӅ2 FеҶ1доръ и4мени Гд7а Бг7а гл7а 
є3мӅ22310: є4ще дрӅ1гій совѣ1тъ даю ти, и4мъже поко1й w3брz1щеши, и3 воско1рѣ t Бг7а пріймешѶ 
воздая1ніе разда1ннагw тво1егw и3мѣ1ніz. Проси2 Ӆ3 Гд7а Бг7а да пода1сть ти зла1та и3 сре1бра 
мнw1жество, и3 не да1ждь в8ходи1ти ни є3ди1номґуже к8 себѣ2, ниже са1мъ и3сходи2 и3зъ Пеще1ры сеz2. 
Пеще1рный же Ҷ3бѣща1сz всz2 сi1z сотвори1ти. Тогда2 tи4де t негw пронирли1вый бѣ1съ, и3 
невиди1мо приносz2 є3му помышле1ніе Ҷ3 Ҷ3брэте1ніи сокро1вища, подвиза1ше є3гw2 на мл7тву Ҷ3 
се1м8. Молz1шесz Ӆ3бw FеҶ1дwръ къ Гд7у да полӅ1читъ t не1гw сокро1вище, Ҷ3бэща1zсz всz2 
въ ми1лостыню разда1ти2311. та1же Ӆ3снӅ2, и3 се видѣ1 въ снѣ2 бѣ1са, свѣ1тла же и3 u3краше1нна а3ки 
А4гг7ла, показу1юща є3мӅ2 сокро1вище в8 Пеще1рѣ2312, Се же виде1ніе не є3ди1ною но многа1жды 
FеҶ1дwру бы1сть. Ҷ4нъ же дне1мъ нѣ1коимъ мину1вшим8, прійде на показа1нное себэ въ снэ 
мѣсто, и наченъ копа1ти, Ҷ3брѣте2 сокро1вище2313 злата же  

\Арк. 215 зв.\ 

и3 сре1бра мно1жество, и3 сосӅ1ди многҶцѣ1нны. 

Посе1мъ прi1йде паки бѣ1с8 въ Ҷ4бразѣ Васи1ліz, и3 гл7а Пеще1рному: Гдѣ є4ст8 сокро1вище дан=ое 
тебѣ2? се1 бw я3ви1выѶсz тебѣ2, сказа и3 мнѣ2, я4кw мнw1жество злата и3 сре1бра да1ст8 ти сz по 
тво1ей мл7твѣ. FеҶ1дwръ же нехотэ є3мӅ2 показа1ти сокро1вища. И4 а3біе нача1тъ злохи1тры1 бѣсъ 
и3 явѣ Пеще1рному гл7ати, и3 в тайнѣ помышле1ніи є3мӅ2 влага1ти, да взе1м8 сокро1вище, tи3де1т8 
на и4ну стра1ну. Но пе1рвэе си1це рече2: Брате FеҶ1доре, не рѣ1хъ ли ти я4кҶ воско1рѣ пріймеши 
t Бг7а возда1ніе разда=наго тво1егw и3мѣ1ніz, то1й бw рече22314: Всz1къ иже Ҷ3ста1витъ до1мъ, 
и3ли се1ла, и4мени мое1гҶ ра1ди, стори1цею прi1йметь, и3 живо1т8 вѣ1чный наслѣ1дить. нн7э u3же2 в8 
рӅ1ку твое1ю бога1тство є4стъ. сътвори2 Ҷ3 не1мъ я4кw же хо1щеши. Tвэща2 є3мӅ2 Пеще1рный сегҶ 
ра1ди проси1хъ u3 Бг7а, да а4ще пода1стъ ми, все в8 млcты1ню разда1мъ: и3 мню2 я4кw тогw2 ради2 и 
дарова1 ми. Супоста1тъ же є3мӅ2 рече2: Блюди Брате FеҶ1доре, да не паки2 вра1гъ нанесе1тъ ти 

 

2310 На берегах: совэтова2 fеo1дҶру бѣc проси1 ти Ӆ3 Ба7 богаҴства. 
2311 На берегах: fеo1доръ преӥщенъ просz1ше Ӆ3 Бг7а бога1тства. 
2312 На берегах: бэсъ въ Ҷ4брӢзэ а3гглӢ показӢ fеҶ2дору сокро1вище. 
2313 На берегах: fеo1дор8 Ҷ3брэте сокро1вище. 
2314 На берегах: маf: fi7 (Мт 19:29-30). 
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ско1рбъ разdаz1ніz ра1ди, я4кҶже и пре1жде: се1 бw да1стъ ти сz в8 мѣ1сто Ҷ4ногw разда1ннагw 
тобо1ю u3бо1гимъ. А4зъ тебѣ2 совѣ1тъ даю, да взеұ сіе и3деши въ и4ну стра1ну2315, 

\Арк. 216\ 

и3 та1мо притz1жеши се1ла на потре1бу свою2: Мо1жеши бw и3 та1кw спcти1сz, и3 бѣсw1вских8 
и3збэгну1ти ко1зней. є4гда же tше1ствіе твое1 t мi1ра сегw2 приспѣ1етъ, подаси2 то є3мӅ1 же 
восхо1щеши: и3 та1кw па1мzҴ твоz2 пребӅ1дет8 по тебѣ2 FеҶ1до> же к8 не1му рече2: Не стыждӅ1лисz 
я4кw Ҷ3ставихъ ми1ръ, и3 всz2 я4же в не1м8, и3 Ҷ3бѣща1хсz живw1тъ сво1й сконча1ти в8 пеще1рѣ сей, 
а3 нн7ѣ бѣгӅ1нъ бӅ1ду и3 мi1рскій житель; Аще Ӆ3го1дно ти є4сть, в8 монастырѣ2 да живӅ2, и3 про1чаz 
всz2 є3ли1ка рече1ши ми сотворю22316. Tвэща є3мӅ2 бѣ1съ, не мо1жеши здэ u3таи1ти сокро1вища, 
u3вѣ1стъсz и3 взz1то t тебе2 бу1детъ: Но прійми2 мо1й совѣ1тъ, и3 є4же ти гл7ю1, воско1рэ сотвори22317. 
А4ще бо се не уго1днҶ бы бы1ло Бг7у да стzжа1ніе и4маши, не бы тебѣ2 дарова1лъ, ниже бы мнѣ 
и3звѣсти1лъ да u3твержду1 тz. 

Тогда2 Пеще1рный вѣрова1в8 бѣ1су а3ки бра1ту, нача1тъ приуготовлz1ти Ҷ3та1й Колесни1цы же и3 
сосу1ды, в8 нz1 же бы сокро1вище събра1лъ, да и3зыйдетъ и3з пещеры, а4може и3зведе1тъ є3гҶ2 
бѣ1съ2318, хотzө прелестію свое1ю tлучити того t мэста ст7го, Прпdбны< tц7ъ А3нтҶ1ніz и3 
FеҶ3дw1сіz, и3 самы1z Прcтыа Бц7ы, па1че же t Бг7а. 

Чл7колюби1вый же Гд7ь не хотz1й ни є3ди1ному  

\Арк. 216 зв.\ 

t мѣ1ста тогҶ2 ст7гw поги1бнути, спасе2 и3 сего2 раба2 свое1гw Fеo1дҶра мл7твами Прпdбных8 свои1х8. 
В то1 бw вре1мz возврати1сz t пути2 Васи1лій, сп7сы1й пре1жде Fеo1дҶра t помышле1ніz зла1гw, 
и3 прійде в8 Пеще1ру2319 хотz2 ви1дѣти живущагҶ в не1й бра1та, є3мӅ1 же гл7а: FеҶ1дҶре Бра1те, 
какw Ҷ3 Бз7ѣ нн7э пребыва1еши? многw бw вре1мz не видѣ1хъ тz. 

Uдиви1жесz FеҶ1доръ си1цевому цэлова1нію, tвэщӢ2320: что2 гл7ешѶ я4ко мно1го вре1мz не видѣ1 
мz, вчера2 и3 пре1жде тогҶ2 дне2, и3 всегда былъ є3си2 со мно1ю поуча1z мz, и3 се а4зъ Ӆ3же и3ду 
я4кwже повелэлъ ми є3си2. Васи1лій же паче Ӆ3диви1сz си1цевому tвѣ1ту, и3 въпроси2: Рци ми 
Бра1те FеҶдwре, что2 є4ст8 гл7ъ се1й, я4кw гл7еши мz вче1ра и3 пре•де тогw2 дне2, и3 все1гда бы1ти с8 

 

2315 На берегах: совэтова1 fеo1дҶру бѣc и3ти2 въ іну стра1ну с8 сокро1вищемъ. 
2316 На берегах: fеo1до> не хbтэ и3зыѶти2 в8 и4ну стра1ну. 
2317 На берегах: бѣ1с8 па1ки совэтова1 fеҶ1дору и2зыйти2. 
2318 На берегах: fео1до> прел8ще= готовӢшесz и€ пеще1ры и€и3ти2. 
2319 На берегах: васi1лiѶ во€втрати1сz t послушӢнiӢ. 
2320 На берегах: fеҶ1доръ Ӆ3диви1сz цэловӢнію васи1ліz. 



 

 

566 
 

тобо1ю и3 поуча1ти тz? И3ли камо и3дѣ1ши? А4зъ бw нн7э t пӅ1ти возврати1х8сz, и3 ничесо1же свѣ1м8. 
є3да2 нѣ1что бы1ст8 t бѣсо1вскагw дѣ1йства; молю тz не утаи2 мнэ Бг7а ра1ди2321. 

FеҶ1доръ же съ гнѣ1вомъ рече2 є3мӅ2: что1 мz искӅша1еши, и3 почто2 смуща1еши дш7у мою1, Ҷ3вогда 
си1це ми гл7z, Ҷ4вогда же и4накw, ко1ему словеси1 вѣровати и4мамъ? И3 та1ко досади1въ tгна2 є3гw2 
t себе2. Сi1z пріи1мъ Васи1лій tи1де в8 Монасты1ръ2322. бѣсъ же па1ки  

\Арк. 217\ 

въ o4бразѣ Васи1ліz прійде к8 не1му гл7z 22323: бра1те погуби1лъ є3см8 Ҷ3каz1нный u4мъ и4наz ти 
гл7z2, сегw2 ра1ди не въспомина1ю доса1ды ю4же t тебе2 пріz1хъ, но се гл7ю1 ти паки: и3зыйди2 ско1рw 
tсю1ду въ грzдӅ1щую но1щь, Ҷ3брѣте1нноє сокро1вище вземъ. и3 сi1z рекъ tи1де t не1гw. 

Посе1мъ па1ки Васи1лій к8 н1ему, пое1мъ съ собо1ю нѣ1кіz t ста1рец8, и3 гл7а Пеще1рному2324: сi1и сутъ 
свэди1тели, я4кҶ три Мцcы суть tне1лэ же ви1дѣх8 тz: tсла1н8 бw бѣ1х8 ИгӅ1меноұ потре1бы 
ра1ди монасты1рскіz, и3 се2 нн7э тре1тій дн7ь я4кҶ прійдо1хъ в8 Монасты1ръ: ты1 же є4два прише1дшу 
гл7а1лъ є3си2 мнэ, я4кw вче1ра и3 прежде тогw2 дн7е, и3 всегда2 бѣ1хъ u3 тебе1: тогw2 ра1ди непщӅ1ю 
я4ко бѣсо1вское здэ быст8 дѣ1йство въ o4бразэ мое1мъ. и3 а4ще хо1щеши и4стинну разумѣ1ти, си1це 
сотвори2: Не да1ждэ нико1му приходz1щему к8 тебэ бе1сѣдовати съ собо1ю, до1ндеже мл7тву 
сотво1ритъ2325: а4ще бw не восхо1щетъ, тогда2 разумѣ1еши я44ко бѣсъ є3сть. сi1z и3з8главъ Васи1лій, 
сотвори2 мл7тву запрэще1ніz, призва+ ст7ыz на по1моө: и3 до1брэ u3тверди1въ FеҶ1дора, tи1де къ 
монастырӅ2 в8 ке1лію свою2. И3 посе1мъ бѣсъ не дерзнӅ2 прҶ1чее я3ви1тисz Fеo1дwру. 

FеҶ1дор8 же разумѣ1 я4вэ пре1леҵ пронырли1вагw: 

\Арк. 217 зв.\ 

И3 tто1лѣ всz1кагw приходz1щаg к8 немӅ2, прежdе мл7тву Іс7ову сотвори1ти нудz11ше, таже 
бесѣдова1ше с ниұ. и3 та1ко u3крѣпи1сzся на врага2, и3 Гдcь и3зба1ви є3гw2 t u4ст8 лва и4щуща 
поглоти1тѶ: я4кwже и3 мнw1гиұ случа1етсz в8 пусты1нz< скита1ющимсz и3 въ пропастехъ зе1мныхъ, 
и3 в8 затво1рѣхъ бе€молству1ющимъ на є3ди1нэ, и3м8же ве1ліz крѣ1пости и3 Бж7iz по1мощѶ требэ є3ст8, 
да не бӅ1дут8 на бра1ни є3диномӅ1жной побэжdени, и3 поклощени t ѕвѣ1реѶ душегӅ1бны <. 

 

2321 На берегах: васи1лiѶ познӢ преӥще=нӢ fеҶdра. 
2322 На берегах: fео1дор8 tгнӢ вӢсi1ліа. 
2323 На берегах: бэсъ тре1тее въ o4брӢзэ васi1лiӢ преӥщаше fеo1дорӢ. 
2324 На берегах: васi1лiѶ съвэдiтели прiшеd и3збӢвi t пре1лести fео1дҶра. 
2325 На берегах: ка1ко познатi бѣ1са. 
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T толи1ка u4бw рw1ва погибели и3зба1вленъ сый Бл7женный Fеo1дҶръ, нача1тъ тща1тисz 
ѕѣ1ло, да па1че врагъ въпаде1т8сz въ я4му а4 не o4нъ: и3 въ пе1рвыхъ и3скопа2 зе1млю глубо1ко, и3 
та1мw враждӅ1юще на себе2 сокро1вище Ҷ3брэтенное вложи1въ засы1па. Сегw1же сокро1вища да 
поги1бнетъ и3 па1мzть съ шӅ1момъ, мл7zше Бл7же1нный Гдcа Бг7а непреста1нно, да бы2 дароваӥ є3му 
заб8ве1ніе мъ1ста тогw2 на не1м8же сокры2, и3 да бы2 tя4лъ t негw всz1ку страҵ сребролю1біz. я4кwже 
и и3спо1лни Гь7 мл7еніе є3гw2. и4бw tто1лэ нико1лиже свэдz1ше Ҷ3 мѣ1стэ Ҷ4номъ2326, и3 ниже 
помы1сли когда2 Ҷ3 стzжа1ніи: но злато и сре1бро а4ки бре1ніе вмэни1сz є3мӅ2. 

Про1чееже да не па1ки та1z жdе де1рзоҵ бӅ1дет8 нан8 бѣ1су, є3гда2 бы пра1зденэ сый пода1лъ мѣ1сто  

\Арк. 218\ 

лѣ1ности, t не1z же ро1дитсz бе€стра1шіе, в8даст8 себе2 Бл7же1нный сей FеҶ1доръ в8 работӅ2 ве1лію: 
Поста1ви бw в8 Пеще1рѣ жерно1вы, и3 нача2 работатѶ на бра1тію, носz t монастыра2 жи1то, и3 самъ 
своима рука1ма и3змилаz2327. и3 тогда2 по всz2 нощи бе€ сна пребыва1ше, тружа1zсz в8 дѣ1лѣ 
рӅ1чномъ и3 мл7твѣ: дни1 же приспѣ1вшу мукӅ2 tноша1ше, и3 па1кѶ жито приношашӤ. и3 сице мно1гӢ 
лѣ1та работаz, Ҷ3сла1бу нема1лу рабҶұ монасты1рскиұ творz1ше, не стыдz1сz Ҷ3 таковѣмъ дѣ1лэ.  

Времени же мнҶ1гу минӅ1вшу, ви1дѣв8 Кела1р8 Пеще1рнагw в8 тацѣѶ работэ и3 злострада1ніи 
тружда1ющагосz, u3мили1сz: и3 нѣ1когда приве1зену бы1вшу t сел8 житу в8 Монасты1ръ, посла к8 
не1му в8 Пещеру пzть возъ, да не всегdа приходz2 o4нъ самъ в8зима1ти, труд8 на трӅ1д8 себэ 
влагаетъ. FеҶ1доръ же с8сы1пав8 жи1то в8 сосӅ1ды2328, нача моло1ти поz pсалты> и3з8Ӆ4стъ: є3гда1 
же u3трудисz, хотz1ше ма1ло почи1ти, и3 се внезаа1пу гласъ бысть а4ки гро1ма, и начаша жорнw1вы 
са1ми моло1ти2329. Блже1нныѶ же разумѣ1в8 бѣсwвское дѣ1йство, въста2 и3 нача1т8 млитисz БгӅ7 
прилѣ1жно, та1же рече2 ве1ліимъ гла1сом: запреща1ет8 ти Гдcь вселука1выѶ бѣ1се. бѣ1с8 же не престаzше 
мелz2 в8 жернw1вах8. тогда2 FеҶ1доръ па1ки рече2: въ И3мz2 Tц7а и3 Сн7а и3  

\Арк. 218 зв.\ 

ст7аго Дх7а, с8ве1ргшагw тz с8 Нб7съ, и3 да1вшагw въ попра1ніе свои1м8 У4гw1дникwұ, Повелэва1ю ти 
а4зъ грѣшныѶ не преста1ти t дѣ1ла сего2, до1ндеже все и3зме1леши жи1то, да и3 ты поработа1еши на 
Ст7ую Бра1тію2330. Сіz ре1къ ста ст7ый на мл7твѣ, бѣсъ же не дерзнӅ1въ преслuша1ти запрэще1ніа, 
и3зме1ле все жито но1щи тоz2. въ u3тріе же FеҶ1доръ возвѣсти2 Келаре1ви да при1шлетъ по мукӅ2. 

 

2326 На берегах: Fеo1доръ сокро1вiще зӢкопӢ i3 молz1шеc да бы2 забыӥ. 
2327 На берегах: начӢ трӅ•да1тic fео1дo> мелz2 в8 жерно1ва<. 
2328 На берегах: fеҶ1доръ мӤлz2 поz1шӤ pаӥты> и€Ӆ4стъ. 
2329 На берегах: бѣc в8 глӢсэ гро1ма прiше1д8 молz1шӤ в8 же>нова< fеҶ1дора. 
2330 На берегах: fео1до> повелэ бэсу змоло1ти є7 во€ жита. 
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Кела1ръ же u3диви1сz чӅ1дному томӅ2 дѣ1лу, ка1ко пzҴ воз8 є3ди1ною но1щію и3зме1лено бысть! и3 шед8 
самъ в8 Пеще1ру, вы1везе и3з8 не1z пzҴ возъ муки2. И4 се паки друго1е быҵ чу1до и4бо t того1жде 
жи1та, и3 дрӅ1гое Ҷ3брэте1сz пzҴ возъ мӅ2ки2331. И4 събы1стсz здэ в8 дѣ1лехъ Бл7же1ннагҶ 
FеҶ1дора, сло1вw А3пcтолwв8 и4ногда гл7а1вшихъ: Гдcи и3 бѣ1сы повину1ютсz намъ Ҷ3 И4мени 
твое1мъ2332. та1кожде и3 рече1ніе сама1гw Сло1ва Бж7iz Іс7а, и4же рече2: Се даю2 вам8 власт8 наступа1ти 
на змію2 и3 на ско1рпію, и3 на всю2 си1лу вра1жію. хотѣ1ша бw вселука1выи бѣ1сы Ӆ3страши1ти сегw2 
раба2 Бж7iа, и3 себэ2 поработи1тѶ я4коже прелсти1ли тоg бѣ1шӢ: но пріw3брэтоша са1ми на себе2 u4зы 
работы2, я4кw и3 возопи1ти и3м8 тогда2 гл7ю1ще: u3же1 к томӅ2 здэ не Ҷ3брz1щеұсz. 

Та1же FеҶ1доръ и Васи1лій, совѣ1т8 БгоӅ3го1де= положи1ста ме•ду собо1ю2333, мы1сли свое1я нико1лиже  

\Арк. 219\ 

u3таи1ти t себе2, но сію разсужdати Ҷ3боиұ вкӅ1пэ, а3ще по Бж7iю u3гожде1нію є3ст8. По разсужdенію 
u4бw Ҷ3бо1ю, Васи1лiѶ в8 Пеще1ру безмолствова1ти внійде, FеҶдо> же ста1рости ра1ди и3с8 Пеще1ры 
и3зы1йде, да Ҷ3бита1ет8 въ ве1тсэм8 монастырѣ22334,2335. 

Быст8 же тогда2 сожже1нъ ве1тхій манасты1ръ2336, и дре1ва на Ӆ3строе1ніе Цр7кви и3 всѣ1мъ ке1ліzм8, 
на бре1гу днэпра плы1томъ привезе=наz лежа1ху, я4же на горӅ2 звози1ти зво1зники наz1ти бышӢ: 
FеҶ1доръ же хотz2 келію себэ поста1вити, самъ на себѣ нача2 носи1ти съ бре1га на горӅ2, не даz2 
и4нэмъ трӅ1да свое1гw2337. O3ба1че лжи1выи бѣ1си забы1ша, я4кw не u5 дре1вле принужде1ны t 
FеҶ1дора въ работӅ2, Ҷ3бэща1шасz не Ҷ3брэта1тисz Ӆ3 не1гw, и3 па1ки па1коҵ творz1ху. є3ли1ко бw 
FеҶ1доръ возноша1ше древъ на горӅ2, съ трӅ1домъ ве1ліимъ чрез8 дн7ь, стро1еніz ра1ди ке1ліи свое1z: 
бѣ1сы но1щію всz ты1z низ8верга1ху съ горы2, хотz1ще та1ко прогна1ти Бл7же1ннаго. FеҶ1доръ же 
позна1въ па1кость бѣ1сҶвъ, рече2 к нимъ: Въ И3мz2 Гдcа Бг7а нш7егw Іс7а Ха7, повелѣ1вшагw ваұ 
въ сви1ніz внiѶти2, повелэва1ю вамъ а4зъ грѣ1шный рабъ є3гw2, все дре1во є4же на бре1зѣ є3ст8, 
вознести2 на горӅ2, да бра1тіz, работа1ющаz Гдcеви, бе€ тру1да пребӅ1дутъ2338, и3 дом8 мл7тве= 
Прcтѣ1й Гпcжи2 Бц7и, и3 келіz себѣ 

 

2331 На берегах: з8 пzти2 во€ жи1та tдӢдӤ fео2до> i7 во€ муки2. 
2332 На берегах: ЛӅӨ: i7. (Лк 10:17-21). 

2333 На берегах: fеod: i3 ва€: мы1слѶ сӤбэ tкрывӢху. 
2334 На берегах: Fеo1доръ с8 пеще2ры и3зы1йде: Васи1ліи в8ни1йде. 
2335 Див. Коментар 225. 
2336 Див. Коментар 226. 
2337 На берегах: Fеo1доръ дре1ва на Ке1лію ношаше, бэсы низверга1ху. 
2338 На берегах: Пwвелэ Fеo1доръ бѣ1сомъ зноси1ти дре2ва на горӅ2 къ зdа1нію всегw монастыра. 
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\Арк. 219 зв.\ 

бе€ па1кости ва1шеz зда1ти возмогӅ1тъ: и3 да u3вѣ1сте я4кw Гдcь є3стъ на мѣ1стѣ семъ. И3 а4біе 
бэсы тоz1жdе но1щи вознесw1ша t бре1га на горӅ2 все дре1во, є3ли1ко дово1лно быҵ на u3строе1ніе всегw2 
Монастыра2, не то1кмо є3ди1ныz Ке1ліи Fеo1дwру. Въ u4тріе же и3зво1зницы въста1вше, эхаша 
на бре1гъ хотz1ще вози1ти на горӅ2 дре1во: и3 се ни є3ди1наго же Ҷ3брѣто1ша. съзерца1юще же сѣ1мw 
и3 та1мw, ви1дэша я4кw все u3же на горӅ2 вознесе1но бы1сть, ни1же вку1пэ на є3ди1номъ положе1но 
мѣ1стѣ, нw все2 ра1знw коємӅ2 с8 чи1мъ бы1ти, Ҷ3со1бъ покро1въ, Ҷ3со1бъ помо1стъ, Ҷ3со1бъ же вели1кое 
дӅ1біе неудо1бъ носи1мое за до1лгость. И3 бы1сть сіz ве1щъ u3диви1телна ѕѣ1лw, вы1шше бw члcчкіz 
си1лы содэz1сz. всѣмъ видѣвшим и слышащим, еже сътворися, выше человѣчъскыа силы 
содэz1сz. тѣ1мже просла1висz Бг7ъ въ Ӆ3го1дницэ своеұ Fеo1дорэ, кӅ1пно же и3 совѣ1тницэ сего2 
Васи1ліи, и4хъ же ра1ди по1двигwвъ бы1сть сіе преди1вное чӅ1до: Wба1че сіи є1динодӅ1шніи раби2 
Гдcни, не красова1стасz Ҷ3 повинове1ніи бэсо1встэмъ, по рече1нному: Не ра1дуйтесz я4кw дӅ1си 
ва1мъ повинӅ1ютъсz, ра1дуйтежесz я4кw и4мена ва1ша написа1на сӅ1ть на Нб7си2339,2340. 

Бѣ1сы же за пре1леҵ свою2, Fеo1дwром8 и3 Васілієұ я4вэ Ҷ3блича1еми сӅ1ще, не можа1ху стерпѣ1ти 
свое1z Ӆ3кори1зны: я4кw и4ногда t невѣ1рныхъ  

\Арк. 220\ 

что1мы, и3 покланz1емы бы1ша а3ки бо1зи, послѣ1ди же t вѣ1рныхъ си1хъ u3го1дникwвъ Бж7іихъ 
Fеo1дҶра и3 Васи1ліz, видѣ1ша себе2 небрего1мыхъ u3ничижа1емых8 безчествӅ1емых8, и3 а3ки2 рабо1въ 
купле1нныхъ работа1ющих8 тѣ1м8 Ҷ3вогда2 жи1то ме1люще, Ҷ3вогда2 дре1ва на горӅ2 носz1ще: к8 си1мже 
и3 t чл7къ tганz1еми сӅ1ще преще1німъ тѣ1х8. тогҶ ра1ди слы1шани быша въ вре1мz ноше1ніz дре1въ 
возопи1ти2341: Ҷ5 зла1z и3 лютаz на1м8 супоста1та Fеo1дор8 и Васи1лій! непреста1немъ ниже почi1емъ 
борӅ1щесz с ва1ми, до1ндеже см7рти преда1мы васъ. И3 tто1лэ злолука1выи бѣ1сы [невѣ1дуще я4кҶ 
чcтэйшему ВѣнцӅ2 ходата1и бӅ1дутъ Бл7же1ннымъ] нача1ша всz1кw поw3щрz1ти злы1z чл7вѣ1ки 
да погӅ1бzтъ и3хъ. Тогда2 бw а4біе по бы1вшемъ чудеси2, воздвигw1ша наважде1ніемъ бэсw1вскиұ 
крамолӅ2, наz1тыи и3зво€ницы, и3 рѣ1ша Бл7же1нному FеҶ1дору: даждъ наұ наи1мъ нш7ъ, не вѣ1мы 
мы бо ко1ею ко€нію, соглаша1zсz съ Васи1ліеұ соҴворилъ є3си2 семӅ1 дре1ву на горѣ2 бы1ти; мы1 же 
гото1вы бы1хомъ возвети22342. Еще1 же и3 судіz2 неправедный2343 зла1та да1ромъ побэжденъ, 

 

2339 На берегах: ЛӅҲ: i7. (Лк 10:20). 
2340 Див. Коментар 227. 
2341 На берегах: я4роҵ бэсов8 нӢ fео1дорӢ и3 васи1ліа. 
2342 На берегах: наустi1шӢ бѣ1сы наеұнико+ на fеҶ1дора. 
2343 На берегах: судiӢ о3бiдѶ fеҶ1дора. 
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(непомина1z на сz Ҷ3сужде1ніz Бж7iz, я4кw непрвdно судz1й саұ Ҷ3сужде1нъ будеҴ) присуди2 да 
FеҶ1дор8 тэмъ нае1мникwұ воздаст8 мзду, 

\Арк. 220 зв.\ 

та1ко и3зрещи2 дерзну1въ: да помогу1т8 ти бѣ1сы и3 плати1ти, и4же помого1ша вози1ти2344. 

Ли1то (sic!) быҵ ѕѣ1ло толи1ко наважде1ніе бэсо1вское на нестzжа1телнаго ста1рца FеҶ1дора, 
кӅ1пно же и3 совѣ1тника є3гw2 Васи1ліz2345. Nба1че семӅ2 не довлѣ1ющу къ Ӆ3бi1йству: И4ну 
см7ртоно1сную бӅ1рю, воспоминаz вещ8 пе1рвыz свое1z побѣ1ды ра1тниҲ діа1волъ воздви1же. Прійде въ 
o4бразэ Васи1ліz, безмол8ствӅ1ющагw тогда1 в8 Пеще1рэ Варz1жскоѶ, къ нѣ1коему t совѣ1тниҲ 
Кнж7их8 Болz1рину лю1ту ѕѣ1ло и3 сверѣ1пу, сло1вомъ и3 дѣ1ломъ злочести1ву сӅ1щу, є3мӅ1же зна1ем8 
бэ Васи1лій, и3 глагола2 томӅ2 пре1лестникъ си1це2346: FеҶ1доръ пре1жdе мене2 бы1выѶ в8 Пеще1рѣ, 
Ҷ3брѣте2 сокро1вище мнw1го, зла1та же и3 сре1бра сосуд8 многоцѣ1нны<, є4же взеұ хотѣ2 в и4ну бэжа1ти 
стра1ну, а4зъ же u3держа1хъ є3гw2. и3 се нн7ѣ ю4род8 сz бы1ти тво1риҴ, и3 съw3бща1етсz бѣ1сом8, повелэва1z 
и3мъ моло1ти, и3 дрова съ бре1га носи1ти на горӅ2: Ҷ3ба1че сокро1вище Ҷ3па1сно храниҴ до вре1мени 
бл7гополӅ1чна, да Ҷ3та1й мене2 с8 тѣ1мъ tи1детъ а4може восхо1щетъ. Кн7зь же ничто1же Ҷ3брz1щетъ 
t тогw2. Сi1е слы1шав8 болz1ринъ t бѣ1са мни1магw Васi1ліz, приведе2 є3гҶ къ Кнz1зю Мстисла1ву 
Свzтопо1лчичу2347. бѣ1съ же сiz всz Кн7зю и€гл7а1въ, приложи2 и3 то2: 

\Арк. 221\ 

ско1ро Ӆ4бw и3мѣ1те доне1лэже неи3збэже2, и сокро1вище прi1ймете. а4ще бы во1лею да1ти не восхотѣ1лъ, 
ра1ны доволны возложѣ1те нань, и3 tда1стъ: а4ще ли и3 та1ко не и3справи1тсz, преда1вше є3гw2 
мӅ1камъ мнw1гимъ; мене2 призовѣ1те, и3 а4зъ преd всѣ1ми ва1ми Ҷ3бличӅ2 є3гw2, и3 мѣ1сто и3дэже 
сокрове1нно єҵ сокро1вище покажӅ2: сi1ю пре1лесть в8сѣz1въ и3зы1йде t o4чію и3х8. 

Въu4тріе же Кнz€ а4ки на ло1въ и4ли на нѣ1коего воина крѣпка, сам8 ѣ4ха съ мнw1жествоұ вой, и3 
пое1мъ Бл7же1ннагҶ FеҶдора2348, приведе2 є3гw2 в8 домъ свой, и3дѣ1же пре1жде ласка1ніемъ начаҴ 
вопроша1ти є3гw2 гл7z: повѣ1ждъ ми tч7е а4ще Ҷ3брѣ1лъ є3си сокровище я4кw же слы1шахъ? Tвэща2 
є3му FеҶдор8 є4й Ҷ3брѣто1хъ, и3 нн7ѣ сокрове1нно є3стъ в8 Пеще1рѣ. Вопроси1 же є3гw2 па1ки Кнzзь: 
слы1шитсz ли Tч7е кто бz1ше съкры1вый то, и3 мнw1гw в немъ зла1та и3 сре1бра и3 сосӅ1дwвъ? 
tвэща2 Бл7же1нный: я4кw є3ще живӅ1щу Прпdбному tцу нш7ему А4нтҶнію, повэда1ху варz1жское 

 

2344 Див. Коментар 228. 
2345 На берегах: о3 стрcти см7ртноѶ Ст7ы1хъ. 
2346 На берегах: бѣ1съ въ o4брӢзэ Васи1лiӢ Ҷ3клевета2 fеo1дора къ Кнz1зю МстислӢву ст7опоӥччѶу o3 Ҷӣрэте1ніи сокро1вища. 
2347 Див. Коментар 229. 
2348 На берегах: кнz€ я4т8 fеo1дора и3 стzзӢ є• о3 сокрbвiщѶ. 
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бы1ти хранилище в8 той Пещерэ, я4же тогw2 ра1ди и Варzжескаz нарица1етсz и3 до ны1нѣ. Ҷ3ба1че 
зла1та и3 сре1бра бесчисле1нное ви1дэх ви1дэхъ мнw1жество, сосӅ1ды же сӅ1ть Лати1нскіи2349. Та1же 
рече2 є3мӅ2 Кнzзь: почто2 u4бw tч7е не даси2 

\Арк. 221 зв.\ 

тогw2 мнѣ, а4зъ бw раздэлю2 съ тобо1ю, и3 є3ли1ко ти тре1бэ во1змеши, к8 семӅ1 же бӅ1деши tцъ 
tц7у мое1му и3 мнѣ2. [бысть же тогда tц7ъ є3гw2 Кнz€ свzтопо1лк8 в8 ТӅ1ровэ2350]. Бл7женный 
же FеҶдоръ рече2: а4зъ ничто1же требу1ю пріz1ти t тогw є4же нѣ1ст8 ми на по1лзу, все быхъ 
вам8 tда1лъ, поне1же томӅ2 работа1ете, t не1гҶже а4зъ сво1бодъ є3смъ: но tz1ть t мене2 Гдcь 
па1мzҴ мѣ1ста тогw2 на не1м8 же сокры1хъ. 

Тогда2 Кнz1зъ съ гнѣ1вомъ гл7а2 слугамъ2351: сегw2 мни1ха по рукамъ и3 нога1мъ повелэва1ю 
Ҷ3кова1ти, ни1же за три1 дни2 хлѣба и3 воды2 да1ти є3мӅ2, поне1же ми1лости мое1z не восхотэ. 
Та1же Ҷ3кованъ сы1й па1ки вопрошен8 бы1сть: повѣжdъ гдэ є4стъ сокро1вище? Fеo1дwръ же tвэща2: 
не свѣ1мъ я4кwже гл7ахъ гдѣ сокры1х8. Повелэ u4бw Кнz1зь му1чити є3гц2 мнw1гими ра1ны, я4кw 
Ҷ3мочи1тисz все1й Власяни1ци t крови. Та1же повелѣ2 в8 ды1мѣ вели1цѣ повѣ1сити: И4 посе1мъ 
привzза1ти є3го2 Ҷ3па1ки, и3 Ҷ4гнь поd ни1м8 возгнѣти1ти, я4кw мно1гимъ диви1тисz терпе1нію 
мӅ1жа, я4кw вw пла1мени я4кw в8 росѣ2 пребыва1ше: Е3гw1же и3 власzни1ци не прикосну1сz Ҷ4гнь2352. 
И3 нѣ1кто t предстоz1щих8 сіе видэвъ, сказа2 Кн7зю: O4нъ же u3жа1сомъ содержи1мъ, гл7а къ 
ста1рцу: Почто2 погублz1еши себе2 

\Арк. 222\ 

не подаz2 сокро1вища, є4же на1мъ досто1итъ? Fеo1дҶръ же рече2: И4стинну ти гл7ю, я4кҶ мл7итва1ми 
Брата мое1гw Васи1ліz, и3 тогда сп7се1нъ бы1хъ t сребролю1біz, є3гда Ҷ3брѣто<, и3 нн7ѣ [я4кwже 
гл7ахъ] tя4ть t мене2 Гд7ь па1мzть мѣ1ста того2, на не1мъ же съкры1хъ. Кнz1зь же се слыша1въ, 
ско1ро посла2 в8 пещеру, по Бл7же1ннагц Васи1ліz: є3го1же не хотz1ща пріити, нӅ1ждею приведо1ша2353. 
Тогда гл7а томӅ2 Кнz1зь: Все є4же повелѣ1лъ ми є3си2 сотвори1ти, семӅ2 зло1му ста1рцу сътворих8, 
но ничто1же u3спэхъ. Тебе2 u4бw сама1гw, є3го1же во tц7а мѣ1сто и3мѣти хощӅ2, въ свэдите1льство 
призва1хъ. Васи1лій же u3сумнѣ1въсz рече2 къ не1му: Что1 ти а4зъ сътвори1ти повелѣ1хъ? Гл7а 
Кнz1зь: є4же и3звэсти1лъ ми є3си2 Ҷ3 сокро1вищи Ҷ3брэтеннэм t не1гw2, не хо1щетъ ми повѣ1сти 
Ҷ3 то1мъ, а4ще и3 му1чихъ є3гw2. Рече1 же Василій, позна1хъ ко1знь лука1вагw бѣ1са, прел8сти1вшагц 

 

2349 Див. Коментар 231. 
2350 Див. Коментар 230. 
2351 На берегах: Повелэ кнz€ му1читѶ fео1дора. 
2352 На берегах: Ҷgнь fеҶдорӢ не р+едѶ ни1же власzнi1ци єg. 
2353 На берегах: Васи1ліа я4ша къ Кнz1зю. 
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тz, а3 на мене2 солга1вша2354, и3 на сегw Прпdбнагw: мене1 бw никогда1же видѣ1л8 є3си2 и3сходz1ща 
и3зъ пеще1ры, t пzтна1десzти лѣ1тъ. И3 се вси2 предстоz1щіи рѣ1ша: при на1съ всѣ1хъ гл7алъ є3си 
Кн7зю. Васи1лій же рече2: всѣ1х8 ва1съ прелсти1лъ є4ст8 бѣ1съ: А4зъ ни1же Кнz1зz видѣ1хъ ни1же ва1съ. 
Разгнѣва1вжесz Кнz€, 

\Арк. 222 зв.\ 

повелѣ2 и3 сего2 мӅ11чити без млcти. И3 нестерпѣ1въ Ҷ3бличе1ніz свое1гw, воз8яри1сz па1че, шӅ1менъ 
сы1й t вина2, и3 взєұ стрѣлӅ2, u3zзви2 Бл7женнагҶ Васи1ліz2355. 

Васи1лій же изя1тъ стрѣлӅ2 t u3тро1бы свое1z, и3 верже1 ю5 къ Кнz1зю, глаголz2: се1ю стрѣло1ю 
непомно1зэ са1мъ u3я3звле1нъ бӅ1деши2356. Е3же и3 собы1стьсz по Прорече1нію ст7го. Но пре1жде тогw2, 
є3ли живы1мъ сӅ1щимъ t муче1ніz Ст7ы1мъ, повелѣ2 и4хъ Кнz1зь Ҷ3со1бъ въ темни1ци затвори1ти, 
да u4тріе го1ршим8 мӅ1камъ предастъ. 

И1 в тӅ2 нощъ u3снӅ1ста чтcною свое1ю предъ Гдcемъ см7ртію Ҷ4ба Прпdбныи, и3 и3зведе2 Гд7ь и3с 
темницы дш7а и4хъ и3сповэда1тисz и4мени є3гw2 ст7ому въ свѣ1тэ прcоснӅ1щнэмъ2357. 

У4вѣ1давше же Бра1тіz прійдоша, и3 в8зz1ша телеса2 Ст7ы1хъ страда1лецъ: И3хъ же погребо1ша 
чтcно въ Пеще1рѣ Варzжской, в не1и3 же трудолю1бнэ и3 Бг7оуго1днэ подвиза1стасz2358. 

W3ба1че пото1мъ пренесе1ны су1ть в8 пеще1ру ПрпdбнагҶ А4нтҶ1ніz: и3дѣ1же и3 до нн7ѣ1 лежаҴ 
нетлѣ1нно, въ Ҷ3де1ждахъ и3 власzни1цахъ Ҷ3кровавле1нныхъ, такожде пребыва1ющихъ не 
и3стлѣ1нно2359,2360. 

Не по мно1зѣ же t Бл7же1нныz и4хъ кончины, 

\Арк. 223\ 

събы1ст8сz прорече1ніє Прпdбнагw Василіz. 

И4бw Кнz1зь Мстисла1въ Свzтопо1лчичъ пострѣ1ленъ бы1сть въ гра1дэ Володи1мери на 
забра1лехъ, біz1сz съ Кнz1земъ Дв7домъ Ігоревичем82361, и3 тогда1 позна1въ стрѣлу свою, є3ю4 же 
u3zзви2 Бл7женагҶ Васи1ліz, рече: се Ӆ3мира1ю днеc Прпdбны< ра1ди Fеo1дҶра и Васи1ліz. И4 та1ко 

 

2354 На берегах: Васи1лій Ҷ3бличи2 бэсо+ское дѣѶство. 
2355 На берегах: Повелѣ2 кнz€ му1читѶ Васi1ліа и3 Ӆ3стрэли2 є3гw2. 
2356 На берегах: Васi1лiѶ прbречӤ кн7щю см7рт8 t тоz1жде стрэлы2. 
2357 На берегах: ско=чаcтаc Ҷ4ба ст7ыѶ в8 теұнi1ци в лҴ: t со€: ѕх7а. t ро•: ач7а. 
2358 На берегах: положе1ны бы1шӢ в8 пеще1рэ вӢрz1жеской. 
2359 На берегах: пренесе1ни сӅҴ въ пещӤру прпd: 
2360 Див. Коментар 232. 
2361 На берегах: кнz€ пораже= стрело1ю є3ю1жӤ пbразѶ сҴ Васи1ліа. 
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злы1й Ӆ3бійца tмще1ніе пріz1тъ по дѣ1ломъ свои1мъ2362. Прпdбныи же страда1лци а3ки побэди1тели 
сребролю1біем8 побэжdающагw діавола, не сре1бромъ тлѣ1нным8 и3 зла1томъ, Но сла1вою и3 Чтcію 
вѣ1чною вэнча1стасz, и3 получи1ста вэне1цъ t Ка1мене чтcна и4же є4ст8 Хс7ъ: є3му1же че1сть и3 сла1ва, 
съ Бг7омъ tц7ем8 и3 ст7ы1мъ Дх7омъ, нн7э и3 прcнҶ, и3 въ вѣ1ки вэкҶ1мъ А4ми1нь. 

Житіє прп. Спиридона і 
прп. Алімпія 

Основна редакція Патерика2363 
СЛОВО О СПИРИДОНѢ-ПРОСКУРНИЦѢ2364 

И О АЛИМПѢИ2365 ИКОННИЦЪ 

сяка душа проста свята есть, не имѣеть лукавства в собѣ, ни лести въ 
сердци2366. Таковый истиненъ есть къ Господу и человѣком, сицевый не 
может безумна творити, яко съсуд Божий есть и Духу Святому жилище 
бываеть, от того бо освящается тѣло же, и душа, и умъ, якоже рече 
Господь: «Азъ же и Отець к нему приидевѣ и обитель в нем створим»2367. 
«Вселю бо ся, — рече, — в ня, и похожу, и буду им Богъ, и ти будут ми 

людие»2368. Апостолъ же: «Вы есте церкы Бога жива, и Духъ Святый живет в 
васъ»2369 . Таковии на земли аггельскы пожиша, и на небесѣх с тѣми ввѣкы 
радуются: яко в жизни неразлучени от тѣхъ быша, и сии и по смерти с ними 
веселятся, еже и на конци слова скажем о сем2370. 
Блаженый Спиридон проскурам печецъ бываше повелѣнием игумена нашего 
Пимина Постника, и с ним Никодим2371. Сии единоумно и единонравно добрѣ 
послужиша в пекленици за лѣт, честно, непорочно свершивша 2372 . Сей убо 
селянин, невѣжа, не от града в чернечество прииде, извык весь Псалтирь 
изусть. В пекленицю прииде, руками свершаше работу со всяцѣм говѣнием, 
жертву чисту Богови принося от своего труда. Плод же устенный, — жива 
словеснаа жертва, — из того приношашеся от всѣх и за вся всемогущему Богу: 
беспрестани поя Псалтирь, ту на всяк день скончеваше; или дрова сѣка, или 
тѣсто мѣся, се въ устѣх имѣяше. 
И сему обычную работу творящу со всяцѣм говѣнием, лучися убо нѣкогда сему 
блаженому вжеши пещъ, якоже и всегда, на испечение проскурам, и от палениа 
огня зажже покров храму. И се, взем мантию свою, закры устие пещи; свитѣ же 
завязав рукава, сию взем, тече на кладязь, и ту налиав воды, скоро течаше, 

 

2362 Див. Коментар 233. 
2363 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
2364 Див. Коментар 234. 
2365 Див. Коментар 235. 
2366 Пс 31:2. 
2367 Iн 14:23. 
2368 2Кор 6:16. 
2369 Можливо, Дiї 14:14-18. 
2370 Див. Коментар 236. 
2371 Див. Коментар 238. 
2372 Див. Коментар 239. 
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зовый братию всю, да угасят пещъ и храм. Они же, притекше, видѣша дивную 
вещъ, како не истече от свиты вода, еюже угасиша силу огненую2373. 
Много тщание, еже воспомянути всѣх, и похвалити, и ублажити сдѣ о Господѣ 
скончавшихся, въ божественом манастыри Печерском. Давидьскы ркуще: 
«Радуйтеся, праведнии, о Господѣ, праведным подобаеть похвала! Добрѣ 
пѣвше ему со восклицанием в десятиструннѣй псалтири!»2374 Но 12 час Богу 
молившеся, тому угоднаа творяще, иже от уности себе Богу предавше; 
насажени бывше в дому Божиа Матере, ти во дворѣх процветут Бога нашего и 
еще умножатся в старости маститѣй, якоже сий2375. 

лаженый Алимпѣй предан бывает родителема своима на учение писания 
иконам. Егда бо греци-писци изо Царяграда Божиимъ изволением и его 
пречистыа Матере нужею приведени быша с лодиею писать церкве 
Печерскыа, во дьни благовѣрнаго князя Всеволода Ярославича, при 

игуменѣ Никонѣ, якоже о них сказано въ грамотѣ Симоновѣ2376, еже присла 
Богъ ко мнѣ чюдо страшно. 
Во церкви мастером олтарь мусиею кладущим, и образ пресвятѣй и пречистѣй 
владычици нашей Богородици, приснодевѣй Марьи сам вообразися, сим всѣм 
внутрь сущим олтаря, покладываху мусиею, Алимпѣй же бѣ помогаа и учася. И 
видѣвше вси дивно и страшно чюдо: зрящим им, просвѣтися Образ Владычица 
нашея Богородица и приснодевыя Мариа паче солнца, не могуще зрѣти, 
падоша ниць, ужасшеся. И мало возникоша, хотѣвше видѣти бывшее чюдо, и 
се изъ устъ Богородичен излетѣ голубь бѣл, и летяше горѣ, ко образу Спасову, 
и тамо скрыся. Си же вси смотраху, аще из церкве излетѣл есть, и всѣм зрящим, 
пакы голубь излетѣ от устъ Спасовъ и летяше по всей церкви. Коемуждо 
святому прилѣтаа, овому на руцѣ сѣдаа, иному же — на главѣ; слетѣв же долу, 
сѣде за иконою чюдною Богородичиною намѣстною. Долѣшнии же хотѣша яти 
голубь, приставиша Лѣствица, и се не обрѣтеся и за иконою, и за завѣсою. 
Смотривше всюду, не вѣдуще, гдѣ скрыся голубь, и стояще вси, зряще ко иконѣ, 
и се паки пред ними излетѣ голубь от устъ Богородичинъ, идяше на высоту, ко 
образу Спасову. Возпиша горѣ стоящим: «Имѣйте, имѣйте!» Они же простръше 
рукы, хотяху яти, голуб же летѣ во уста Спасова, отнюду же изиде. И се пакы 
свѣтъ тѣх осиа паче солнца, изимаа зракы человѣку. Си же, падше, 
поклонишася Господеви. С ними же бѣ блаженый Алимпѣй, видя дѣтель 
Святаго Духа, пребывающую в той святѣй честнѣй церкви Печерской. 
Егда скончаша ю пишуще, блаженый же Алимпѣй пострижен бысть при 
игуменѣ Никонѣ2377. Всему дѣлу изучився: иконы писати хытръ бѣ велми. Сему 
реместву не прибытка дѣля се творяше, еликоже доволно бысть всѣмъ, игумену 
и всей братии, от сего ничтоже взимая, писаше иконы. Аще ли не будяше дѣла 
сему, взаем взимая злато и сребро, еже иконам на потребу, и здѣлав же, имже 
бѣ длъженъ, се взем, отдаваа икону за таковый длъгъ. Многажды же моляше 
другы своя, да въ церкви видѣвше обетшавшиа иконы, да принесутъ к нему; 
сих обновив, поставляше на своих мѣстех. 

 

2373 Див. Коментар 240. 
2374 Пс 32:1-4. 
2375 Див. Коментар 242. 
2376 Див. Коментар 244. 
2377 Див. Коментар 245. 

Б 



 

 

575 
 

Все же се творяше, да не празден будет, понеже святии отьци рукодѣлие 
чернцю велѣли имѣти и велико се пред Богом положиша, якоже рече апостолъ 
Павел: «Мнѣ же и сущим со мною руцѣ мои послужиста, и ни у кого же туне 
хлѣба ядох»2378. Такоже и сий блаженый Алимпѣй на 3 части раздѣляше: 1-ю 
часть — на святыа иконы, 2-ю часть — въ милостыню нищим, а 3-ю часть — 
собѣ на потребу и своему тѣлу. Се творяше по вся лѣта, не дадый себѣ покоа по 
вся дьни: нощи же на пѣние и на молитву упражняася, дьни же приспѣвшу, на 
дѣло себе отлучаше, — праздна николиже себе видя, но и сбора церковнаго 
виною дѣля николиже не отлучашеся 2379 . Игуменъ же сего за многую его 
добродѣтель и чистое его житие постави и попом, и в таковом ряду 
святительства добрѣ и богоугодно пребысть. 
Нѣкто от Кыева богатых прокажен и много от волхвъ и от врачев лѣчим 
бываше, и от поганых человѣкъ искаше помощи и не получи, но и горшее собѣ 
приобрѣте. Понуди сего нѣкто от друг ити в Печерскы манастырь и молити от 
отець. Оному же приведену бывшу в манастырь, игуменъ же повелѣ напоити и 
губою от кладязя святаго Феодосиа; главу же и лице ему помазаша, — и тако 
въскыпѣ весь гноем за невѣрование его, якоже всѣм бѣгати смрада ради. И се 
возвратись в дом свой, плачася и сѣтуя, не исходя оттуду во многы дьни смрада 
дѣля. И глагола другом своимъ: «Покры срамота лице мое. Чюж бых братии 
моей и страненъ сыном матере моеа» 2380 , понеже не с вѣрою приидох къ 
святыма Антонию и Феодосию. Бѣ ожидаа смерти. 
Поздѣ нѣкогда сий, собравъ умъ, помыслив своа согрѣшениа, прииде ко 
Алимпию и покаяся к нему. Блаженый же рече к нему: «Чадо, добрѣ сотворил 
еси, исповѣдав Богови своа грѣхы пред моим недостоиньством, рече бо 
Давидъ: «Исповѣм на мя безакониа моа Господеви, и тъй отпустит нечестие 
сердца моего»2381. И много поучив его, еже о спасении души, взем вапницу и 
шаровными вапы, имиже иконы писаше, и лице ему украси, струпы гнойнаа 
замазав, сего на первое подобие, благообразие претвори2382. И приведе его въ 
церковь божественую Печерскую, и дает причастие Святых Тайнъ, повелѣ ему 
умытися от воды, еюже попове умываются, — ту абие спадоша ему струпи, 
исцелѣ. 
Вижь разума блаженаго! Христу подобится: якоже бо Господь, прокаженаго 
исцѣливъ, повелѣ показатися жрецем, принести дар за очищение его, сице убо 
и сий блаженый бѣгаа величаниа; якоже Христосъ слѣпаго исцѣливъ, не ту 
абие прозрѣ, но повелѣ ему ити в Силуамли купѣли и измытися2383, такоже и 
сий преже вапными шарами украшаеть образ, смердящий невѣрна ради, честь 
же творит служителем Божием, да обѣщници с ним чюдеси будут. Водою же 
того не токмо телесных проказ очисти, но и душевных. Егоже и правнукъ окова 
киот златом над святою трапезою за очищение того. Сего скорому исцѣлению 
вси удивишася. К ним же рече блаженый Алимпѣй: «Сему, братие, внимайте, 
рекшему: «Не может рабъ двѣма господинома работати»2384. Якоже и сий преже 

 

2378 2Сол 3:7-9. 
2379 Див. Коментар 246. 
2380 Пс 68:20-21. 
2381 Пс 31:5. 
2382 Див. Коментар 247. 
2383 Див. Коментар 248. 
2384 Мт 6:24; Лк 16:13. 
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поработися врагу чарованиа грѣхом, послѣдиже прииде къ Богу, отчаався 
своего дѣла, болма от прокаженѣи невѣрства ради. «Просите бо, — рече 
Господь, — и не просто просите, но с вѣрою просите, и приимите»2385. Егдаже 
покаяся къ Господу, мене постави послуха, и готовый милостию сего ущедри. 
Отъиде в дом свой, исцѣлев, славя Бога, и того рожшую Матерь, и святою 
отьцю нашею Антониа и Феодосиа, и блаженаго Алимпѣа, се новый нам 
Елесѣй, иже Немана Сурянина от проказы исцѣливъ2386. 
Инъ нѣкто христолюбец от того же града Кыева церковь постави и той на 
украшение великых иконъ: 5 дѣисуса и 2 намѣстнѣи2387 . Сий вдасть сребро 
чернцема 2-ма манастыря Печерскаго, да створита ряд со Алимпѣем, еже 
хощет, возмет от иконъ. Си же ничтоже рекше Алимпиеви, вземше от мужа, 
еже хотѣста. И пакы христолюбец возвѣсти чернцема, аще иконы кончаны 
суть. Сии же рѣста, яко и еще злата требует. И се взяста, и истеряста. Пакы 
нарѣчие воспущаета мужеви, глаголавша тако на блаженаго: «И еще просит 
толика же, елико же взять». Он же христолюбец с радостаю вдасть. Пакы рѣста 
чернца: «И еще Алимпий толика же требует». «Аще десятижды, — рече, — 
воспросит, се дам, токмо молитвы его хощу и дѣла руку его». От сего ничтоже 
вѣдущу Алимпиеви, еже чернца творяста. 
Присылает убо муж, хотя видѣти, аще иконы написаны суть, чернца же 
возвѣстиста ему о Алимпии: «Поимав товар, не хощет писати икон твоих». 
Христолюбець же тый прииде в манастырь ко игумену Никону со многою 
дружиною, входит тягатися съ блаженым Алимпѣем, и все сказа ему. И рече 
ему игумен: «Брате, что се неправда бысть от тебе къ сынови нашему? 
Многажды молив тя, дая, что хощеши, иногда туне пишеши». Блаженый рече: 
«Отче честный, вѣсть твоа святыни, яко не имѣхъ лѣности о сем дѣле николих. 
Ныне же не свѣмъ, еже глаголеши». Игумен рече, яко: «3 цѣны взем от семи 
иконъ». И се, яко на обличение тому, повелѣша принести доскы иконныя, 
чернца же призвати, имавшая товар, да ся тяжуть с ним. 
Послании же видѣша тыи, написаны велми хытры, принесоша пред игумена. 
Яже видѣвше, вси удивишася и ужасни бывше, с трепетом ници на земли 
падоша, поклонишяся нерукотвореному образу Господа нашего Исуса Христа, 
и его пречистыа Матере, и святых его, якоже о сих велика молва промчеся во 
всем градѣ Кыевѣ. Приидоста же она чернца, глаголавшая на блаженаго, не 
вѣдуща о сем ничтоже, стязаетася со Алимпием, глаголавша, яко: «3 цѣны взял 
еси, а икон не пишеши». Отвѣщавше тѣма вси, рѣша: «Се иконы Богом 
написаны суть». Си же, видѣвша, ужасостася о бывшем чюдеси. 
Си же чернца, обличена бывша, крадша манастырь, и вещий всѣх отпадша, и 
изгнана бывша от Печеры. Но ни тако своеа злобы не осташася, хулу творяще 
на блаженаго и глаголюще ко всѣм, яко: «Вѣ написаховѣ иконы, и господинъ 
тѣх, не хотя нама дата мзды, се замыслил есть, лишивъ наю найма», — и лгаста 
на иконы, яко сама сия сдѣласта, а не суть самы воображены. И тако устависта  
народ, притекающъ на позор, тѣм хотящим кланятися, си же возбраняста, сего 
ради людие вѣроваша чернцема, облыгающим блаженаго Алимпиа2388. 

 

2385 Мт 7:7-8. 
2386 Див. Коментар 249. 
2387 Див. Коментар 250. 
2388 Див. Коментар 251. 
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Но Богъ, прославляа святыа своа, якоже рече во Евангелии: «Не может град, 
верху горы стоя, укрытися, такоже ни свѣтилника, вжегше, подставляют под 
спудом, но на свѣтилнѣ, да свѣтит всѣм приходящим» 2389 . Такоже и сего 
блаженаго Алимпия не утаися добродѣтель. Доиде же до князя Володимера 
чюдо, бывшее о иконах. Бысть же волею Божиею от пожара изгорѣ Подолие 
все2390, и та церькы изгорѣ, в нейже иконы тыи.  
По пожарѣ обрѣтошяся иконы тѣ 7 цѣлых, а церькы изгорѣвше всей. Се 
слышав, князь идѣ видѣть бывшаго чюдеси, еже о иконах, како единою ночью 
написашася Божием манием, прослави Творца всѣх, сдѣвая преславнаа чюдеса 
молитвами угодникъ своих Антониа и Феодосиа. Взем же Володимер едину 
икону, святую Богородицю, посла в град в Ростовъ, в тамо сущую церковь, яже 
сам созда, иже и донынѣ есть, ейже самовидець бых. Се же при мнѣ сотворися 
в Ростовѣ: церкви той падшися, и икона та без вреда бысть; внесена бысть в 
деревяную церковь, яже изгорѣ от пожара, икона же та без вреда бысть, ни 
знамениа огненаго имущи2391. 
Приидем пакы ко иному сказанию, еже о Алимпии. Инъ нѣкто боголюбец 
дасть сему блаженому икону писати. По малех же днех разболѣся блаженый 
Алимпий, иконѣ же сущи не писанѣ. Боголюбець же пристужаше блаженому. 
Блаженый же рече к нему: «Чадо, не приходи ко мнѣ, не стужай ми, но возверзи 
на Господа печаль свою, еже о иконѣ, и тъй сотворить, якоже хощеть; икона ти 
въ свой праздник на своем мѣсте станеть». Порадовася муж, понеже икона до 
праздника напишется, вѣру емъ словесем блаженаго, иде въ свой дом, 
веселяся. Прииде же пакы боголюбец на канунъ Успениа, хотя взяти икону, и 
видѣ икону не писану, сего же Алимпиа велми болна суща. И досажаше ему, 
глаголя: «Почто нѣси ми возвѣстил своеа немощи, и аз бых дал иному икону 
писати, дабы праздник честенъ и свѣтел был, нынѣ же посрамил мя еси, 
удржав икону». К нему же блаженый кротцѣ отвѣща: «Брате, еда лѣностию се 
сотворих? Или невозможно Богу икону своеа Матере словом написати? Аз бо 
отхожю свѣта сего, якоже яви ми Господь, всяко утѣшить тя Богъ по моем 
отшествии». Негодуя же, муж отходит от него домови. 
И по сего отшествии вниде нѣкто уноша свѣтел, взем вапницю, нача писати 
икону. Алумпий же мнѣвъ, яко: «Разгнѣвася на мя господинъ иконы, писца 
иного прислалъ есть», — понеже исперва акы человѣкъ бѣяше, но скорость 
дѣла сего бесплотна показа. Овогда бо златом покладываше иконы, овогда же 
на камени вапы тряше, и всѣм писаніе, — въ 3 часы икону доспѣ и рече: 
«О калугере, еда что недостаточно или чѣм грѣших?» Блаженый же рече: 
«Добрѣ сотворил еси. Богъ, помогаяй тобѣ славно написати сию икону, се 
тобою сдѣлал ю есть». Вечеру же приспѣвшю, и се невидим бысть, и со иконою. 
Господинъ же иконы без сна пребысть всю нощъ от тугы, понеже иконы на 
праздник не бысть, недостойна сего и грѣшна нарицаа такоа благодати. Встав 
убо, иде въ церковь: «Да ся тамо поплачю своего согрѣшениа», — отвръзъ 
двери церкви, видѣ икону, сияющу на мѣсте своем, и паде от страха, мнѣв, яко 
видѣние нѣкое явися ему. Возбнув же от Страха мало и разумѣ: икона бысть. В 
трепетѣ и во ужасти мнозѣ текъ же и возбуди домашняя своя. Они же с 

 

2389 Мт 5:14-15. 
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радостию текоша въ церковь со свѣщами и с кадилы, и видѣша икону, сиящу 
паче солнца, падше и поклонишася ници на земли, и целоваша с веселием 
душа. Боголюбець же тый прииде ко игумену, нача повѣдати створившееся 
чюдо, еже о иконѣ. Вси купно идоша ко Алимпѣеви, видѣша сего уже отходяща 
свѣта сего. И вопроси его игуменъ: «Отче, како и кымъ написана бысть икона?» 
Он же повѣда им все, еже видѣ, яко: «Аггелъ есть, — рече, — написавъ ю, и се 
предостоит, пояти мя хотя». И се рек, предасть духъ. Сего опрятавше, несоша 
въ церковь, обычное пѣние над ним отпѣша, положиша и честно в печерѣ съ 
преподобными отци2392. 

 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.2393  

\Арк. 155 зв.\ 
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сему бл7жному въжещи пещь на и3спеченіе проскурамъ. и3 t паленіа3 Ҷ3гнz зажжесz покровъ 
храму. сеѶ же вземъ свою2 мантью2 закры u3стиє2 пещи. свитѣ же завzза рукава. сию3 вземъ тече 
на кладzзь. и3 ту наліа2 воды. скоро течаше. зовыи2 братию1 да u2гасzть храмину. Ҷ3ни же 
пришедше видѣша дивную2 вещь. како не и3стече t свиты вода. є2юже u3гасиша силу Ҷ3гненую3 2397. 

 

2392 Див. Коментар 254. 
2393 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
2394 Див. Коментар 234. 
2395 Див. Коментар 238. 
2396 Див. Коментар 239. 
2397 Див. Коментар 240. 
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Арсеніївська редакція Патерика2398 

\Арк. 146 зв.\ 

Q СпѶридҶ3нэ о проскuрникэ2399: 
л7жныи3 спіридҶ1нъ. проскuрамь печець быc. повелѣніе1мь и3гuменӢ  

\Арк. 147\ 

нашего, пvѶмина постника. и3 с ниұ никодимъ2400. сиѶ дваѶ є3диноӅ3мно и3 є3дино=равно. 
добрѣ послуживши< в пекленицэ. за л7 лѣҴ чcтно непорочно дэло съв8ршив8ша. сеѶ u3бо2401 
селzнинъ и3 невѣжа2402. и3зъ града в печерьство пріиде2403. и3 и3звыче плcтрь и3зусть2404. 
и3 в пекленицю на дэло и3сходz. рукама работу свершаше со всzцэмъ говѣніє3мъ. 

жертву чтcу приношөаӤ бв7и t своє3го труда. плодъ же u3стеныи3 и3 жива и3 словесна жертва t 
него. приношашеc o3 всѣ< и3 за всz. всемогущемu бг7ѫ. беспрестани поя3 плcтрь. ту на всzкъ дн7ь 
скончаваше. и3ли дрова сѣкыи3. и3ли тѣсто мѣсz. се въ uстѣ< и3мѣя3ше. и3 сему o3бычнuю работу 
творzщю. лuчисz u3бо1 нэкогда сему бл7жному вжещи печь на испеченіе проскураұъ. и3 t oпаленіа3 
o3гнz заж8жесz покро 

\Арк. 147 зв.\ 

въ храму. сьѶ же вземь свою монатию закры u3стьє печи. свитѣ же завzзавъ рукава. и3 сю3 взеұ 
тече на кладzзь. и3 ту налия воды. скоро течаше. зовыи3 браҴю да u3гасzть. o3ни же притекше 
видѣша дивнuю3 вещь. како не истече t свиты вода2405. є2ю3же u3гасиша силу o3гненuю32406. бг7у 
нашему слава. всег8да и нн7э и3 прcно и вэкы вэкоұ. аминь. 

ачало и3 конець. всzкому дэлу хъ. да ст7ии3 oц7и. а=тонеи, и3 fеҶdсеи2 и3 вси прпdбніи. Q х7э. 
Амінь2407. 

 

 

2398  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский с избранными житиями на месяц май. Собр. Троице-
Сергиевой лавры, № 712 (1824), 1497 г., в четверть, 504 л. 
2399 Див. Коментар 234. 
2400 Див. Коментар 238. 
2401 На верхньому березі дописано: пріде и града въ манастырь и чернечство пріа. 
2402 На берегах дописано: простъ чл7къ. 
2403 Закреслено в оригіналі (див. прим. 2401). 
2404 Див. Коментар 239. 
2405 Дописано на верхньому березі: а манатію t пламени не и3згорэвшу4 въ u3стьи2 пещномъ. 
2406 Див. Коментар 240. 
2407 Див. Коментар 241. 
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Касіянівська перша редакція Патерика2408 

Q препdбbнеұ Спиридо6нѣ проскu1р8ницѣ2409. и3 Ҷ3 А3ли1м8піи52410 
и3ко1н8ницѣ. 

\Арк. 312 зв.\ 

сz1ка дш7а1 проста2, ст7а е1сть не и3мѣ1z и5 лuка1вьства в себѣ3 ни льсти2 въ срdци. таковыи2  

\Арк. 313\ 

и4стиненъ єc къ бг7у и3 чл7комъ. си1цевыи5 не мо4жеть съгрѣшити къ бгу. па1че• не хо6щеть. 
я4ко сосӅd бж7іи5 е1сть. и3 стbмu дх7u жилище быва1е3тъ. t того6 бо Ҷ3сщ7а1етсz дш7а1. и3 
тѣ1ло и3 u4мъ я1ко же рече гь7. а4з же и3 Ҷ3ць к8 немu2 пріи1девѣ, и3 Ҷ3би1теӥ u3 него6 
сътвори1мъ2411. Вселю1 бҶc ре? в нz6, и3 пҶхожu1 и3 бu1дu иұ бъ7. и3 ти2 бu1дуть мнѣ6 

лю1діе2412. а3пcлъ же братіе вы2 е3сте цр7кви ба7 жи1ва. и3 дх7ъ ст7ы1и2 живе1ть в8 ваc. таковіи2 на1 земли2 
а1гг7льскыѶ пожи1шz и3 на нб7сѣ1хъ с тѣ1ми въ вѣкы2 сраdµю3тсz я4ко же бо в жи1зни неразлu1че1ни 
бы1ша t тѣ1х8. си1це и3 по см7рти с ни1ми веселz1тсz. є4же и3 на конци сло6ва ска1 

\Арк. 313 зв.\ 

жемъ Ҷ3 се1мъ2413. прпdбbныи3 же спиридо1нъ повелѣ1ніемъ и3гu1мена пи1мина по1стника. печz1ше 
просфи1ры, и3 с ни1мъ никоди1мъ. сіи5 е3ди1ноu4мно и3 едi1нwнра1вно. до1брѣ послuжи1ша в пе1ка1лници, 
за мно6га лѣ1та чcто1 и3 непоро6чно. се2 u4бо прdпоbбныи2 пvұминъ2414. бz1ше не вѣ1жа сло4вомъ, но6 не 
ра1зuмомъ не t града бw пріи1де в8 чер8не1чество но6 нэ t коего се1ла. и3 въспріа2 страхъ бж7іи3 срdци 
си2. и3 начz2 u3чи1тиc кни1гамъ. И3 и3зъвыче ве1сь pл7трь и€u4стъ2415. tнели в пе1кал8ницу пріи1де. и3 
свою2 работu сверша1ше. со всz1цѣмъ говѣ1ніемъ. и3 стра1хоұ бж7іи1мъ. 

\Арк. 314\ 

же1р8тву чтӅ1 t своего6 труда1 приносz2 бв7и. плоd же и1же t u4стъ его6 жи1ва и3 слове1сна же1ртвӢ t 
того6 приноша1шеc Ҷ3 всѣ< и3 за всz2. всz2могu1щемu бг7u. бес преста1ни бо пcлтрь поя4ше. и3 тu2 на 
всz1къ дн7ь скончzва1а. и3ли2 дрwва1 сѣкыи5. и3ли2 тѣ1сто мѣсz2. и3 си2 бес преста1ни въ u3стѣ< и3мѣ1аше. 

 

2408 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825), Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
2409 Див. Коментар 234. 
2410 Див. Коментар 235. 
2411 Iн 14:23. 
2412 2Кор 6:16. 
2413 Див. Коментар 236. 
2414 Описка. Насправді, йдеться про прп. Спиридона. 
2415 Див. Коментар 239. 
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и3 семu2 нѣ1когда Ҷ3бычнuю3 рабо4тu свер8шаю3шу. со всz1цѣмъ говѣ1ніемъ. прилuчи1сz нѣ1когда 
семu2 бл7же1н8номu. в8жещи2 пе1щь я4ко• и3 всегда2. на и3спече1ніе просфироұ. и3 t пламени o4гненаго 
загорѣ1сz покро6въ хра1мины. o4н8 же в8зе1мъ мантію2 сво2ю. и3 закры2 u4стіе пе1щи. сви1тѣ•  

\Арк. 314 зв.\ 

своей завzза1въ рuкава2. и3 сію2 взе1мъ течz1ше на кла1дzзь и3 тu2 наліа2 воды2. ско1ро течz1ше 
зовыи5 бра1тію2. да u3гасzҴ пе1щь. и3 хра1мъ. бра1тіи3 же прите1к8ши. видѣшz ди1вную ве1щь. ка1ко не 
истече2 вода1 t сви1ты. е3ю1 же u3гаси1шz си1лу o4гненuю 2416 . мно6га же т8ща1ніа тре1бѣ. є• 
въспомzнu1ти всѣ< и3 похвали1ти и3 u3бл7жа1ти. Ҷ3 o4 (sic!) гд7ѣ скончz1вших8сz здѣѶ. въ 
бл7же1н8немъ се1мъ манастыри2 пече1р8скомъ. дв7дьскы рекущи раdµтеc пра1ведніи5 o4 ги7, пра1вѣднымъ 
подоба1е3тъ похвала2. до1брѣ по1и3те е3мu2 съ восклица1ніемъ въ десzтострu1н8нѣи3 плcты1ри2417. не t 
перва1го на де 

\Арк. 315\ 

сzть чzc. гu7 помоли1вшесz. И3 томӅ2 u3го6днаа творz1ще. но6 t ю1ности себе2 бг7у преда1в8ше. и3 
мно6га лѣ1та пожи1шz. и3 в до4брѣи5 ста1рости къ гu7 tи3до6шz. и3 ни е3ди1наго дн7е и3 чс7а1 пра1вила 
своего6 и3змѣни1шz. насажде1ни бо бы1шz в8 домu2 бж7іа2 мт7ере. тіи5 процвѣ1тuҴ въ дворѣ1хъ б7а 
на1шего. І е3ще uмно6жатсz въ ста1рости мӢститѣ. я1ко• и3 сіи5 бл7же1нніи5. 

прdпбbныи• а3лvѶм8піи3. пре1данъ быва1е3тъ роди1телема свои4мӢ на u3че1ніе икон8наго піса1ніа2. є3гда2 бо 
гре1честіи5 писцы и3зъ цр7zгра1да. бж7іимъ и3зволе1ніемъ и3 прчcтыа2 его6 мт7ри приведе1ни бы1шz нu1жею 
писа1ти цр7кви  

\Арк. 31 зв.\ 

пече1рс8кіа. во1 дн7е бл7говѣ1рнаго кн7ѕz всево6лода z3росла1вичz. при прпdбbнѣмъ и3гuменэ никонѣ. 
Я1кw• w3 ни< ска1зано єc в пwсла1ніи си1моновѣ. є1же показа1лъ е4сть б7ъ. и3 сътвори2 чdюb стра1шно въ 
цр7кви своей. мастеро6мъ бо Ҷ3л8та1рь мuи4сіею кладu1щимъ. и3 прcнодвѣи2 мр7іи5. са1мъ въҶ3брази1сz. 
всѣмъ• си1мъ в8нu1трь сu1щимъ Ҷ3лтарz2. покла1дывахu мусіе1ю. а3лим8піи же бѣѶ помагаӢ и4 u3чz1сz. 
и3 видѣ1вше вси2 ди1вное и3 страшно6е чю1до: зрz и4мъ на1 Ҷ3бра€. И3 се2 внезаапu. прҶсвѣти1сz Ҷ4бра€ 
влdчца нш7еg бц7а. и прcнод7вы мр7іа. па1че 

\Арк. 316\ 

сл7нца, и3 не могu1ще зрѣ1ти падөоӢ ни1цъ u4жа1сни. и3 ма1ло възни1к8ше. хoтz1ху ви1дѣти бы1вшее2 
чю1до. и3 се2 и3зъ Ӆ4стъ прчcтыа2 бг7ом7тре. и3злетѣ2 го1лuбь бѣ1лъ. и3 летz1ше го1рѣ. къ Ҷ4бразу 

 

2416 Див. Коментар 240. 
2417 Пс 32:1-4. 
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сп7совu. и3 та1мъ скры1сz. сіа2 же вси2 смӢтрz1ху. а4ще и3зъ цр7кви и3зълетѣ1лъ єc. и3 всѣ1мъ зрz1щимъ. 
и3 па1кы го1лuбь и3злетѣ2 t u4стъ сп7совъ. и3 летаа1ше по все1и3 цр7кви. и3 к8 кое3мu1жdw стbмu 
прилета1z. Ҷ3во1му на рu2цѣ сѣда1z. и4но4мu же на главѣ2. слетѣ1в8 же долу сѣ1де за и3ко1ною 
чю1дною бгwро3дич=ою2. намѣ1стною2. до1лu• стwя4щіи5 хотѣ1шz 

\Арк. 316 зв.\ 

я4ти голuбь. И3 приста1вишӢ лѣ1ствицу. и3 се2 не Ҷ3брѣтесӭ за и3ко1ною, ни за за1вѣсою. смwтри1в8 
же всю1ду, не вѣдzхu гдѣ2 с8кры1сz голубь. и стwя4хu вси2 зрz1ще ко и3ко4нѣ и3 се2 па1кы преd 
ни1ми и3злетѣ2 го1лuбь, и3зъ u4стъ бг7wро4дичинъ. и3 и3дz1ше на высотu къо Ҷ4бразu сп7совu. и3 
възопи1шаz го1рѣ стоz4щиұ. и3мѣте. Ҷ3ни• прwстро4шz рu1кы. хwтz1ху я3ти его6. голuбь же па1кы 
влетѣ2 въ u3ста1 сп7сwвӢ tню1дуже и3зы1де. и3 се2 па1кы свѣҴ, па1че сл7нца Ҷ3сіа2 тѣ1хъ и3зима1а зра1кы 
чл7ческіа2. сіи5 падо6шz ни1цъ, и3 поклони1шаc гв7и. С ни1ми же бѣѶ и3 се1и бл7же 

\Арк. 317\ 

н8ныи5 а3ли1м8піи5. ви1дѣвъ дѣ1тель ст7го дх7а. пребыва1ю3щу в то6и ст7ѣи и3 чтcнѣи3 цр7кви пече1р8скои. 
є3гда• скопчzшz ю5 пишӅ1ще. тwгда2 бл7же1н8ныѶ а3ли1м8пии3 пwстриже1нъ быc прі и3гӅ1менэ ни1конѣ2418. 
до1брѣ и€вы1къ хы1трwсти и3кw1н8нѣи. и3 и3коны писа1ти хы1тръ бѣѶ ѕѣло6. Сіи• хы1трwсти въсхw2тѣ 
наuчи1тиc. не бога1тьства рdаѶ, но6 ба7 рdаѶ се творz1ше. рабо6таше бо. є3ли1ко• дово6лно бы1сть всѣ1мъ 
и3гӅ1мену и3 всеѶ бра1тіи5. писа1ше и3ко1ны. и3 t сего6 ничто6 же в8зима1а. а4ще ли• когда2 не и3мzа4ше 
дѣ1ла себѣ6, се1и прdбbныи5. тw2 взаи4мъ в8зима1а, зла1то и3 сребро6, є•  

\Арк. 317 зв.\ 

и3кw1намъ на потре1бu съдѣя4ше, и1м8 же бѣѶ до1лженъ. и3 се2 взима1z tдаваа4ше и3кw1ну за такwвыи5 
до6лгъ. мно6гажdы же молz3а1ше дрu1гы своӭ да въ цр7кви гдѣ2 видѣ1в8ше Ҷ3бетша1вшаz и3ко1ны. И3 
тыа к8 немu2 принесu1ть. и3 сіz2 Ҷбнови1въ пwставлz1ше на свои4хъ мѣ1стѣхъ. Все• се1 творz1ще 
да не празде= бu1деть. пwне1же ст7іи3 Ҷ3ц7и рукҶдѣ1ліе мнихоұ пwвелѣ1ша и3мѣ1ти. и3 вели1ко се2 преd 
бг7wмъ пwложи1шӢӢ. Я1кw• ре1че а3пcлъ па1велъ. мнѣ• и3 сu1щиұ съ мною2. пwслuжисте рuцѣ1 мои5. и3 
ни е3ди1ного• тu2не хлѣ1ба z3до6хомъ2419. та1ко• и3 сіи5 блж7е1н8ныи а3ли1м8піи. на1  

\Арк. 318\ 

г7. чz1сти раздѣлz1а3ше рuкодѣ1ліе своє2: е3ди1ну чz1сть на ст7ыz и3ко1ны. а3 вторu1ю чz1сть въ 
млcтыню ни1щимъ. а3 тре1тію1ю чz1сть на потре1бу тѣ1лu своемu2. и3 се2 творz1ше по всz2 лѣ1та. не 
дадz1ше се2бѣ пwко6z по всz2 дн7и2420. в нw6щь• на пѣ1ніе2 и3 мл7твэ u3пражнz1шеc. дн7и1 же 

 

2418 Див. Коментар 245. 
2419 2Сол 3:7-9. 
2420 Див. Коментар 246. 
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приспѣ1в8шӧ, tлuчz1ше сz на дѣ1ло пра€зднӢ же николи• бz1ше видѣти его6. но3 събо6ра цр7квнаго 
вины2 ра1ди дѣ1ланi2а tлучz1шеc николи же. и3гu1менъ• за мно6гuю его6 дwбро6дѣ1теӥ, и3 чтcо1є житіе2. 
пҶста1ви его6 сщ7е1н8ни1коұ. и3 в таково4мъ чи1нu2 сщ7е1н8ства добрэ и3 бг7w 

\Арк. 318 зв.\ 

u3го6дно пребыc. и3 нѣ1кто6 t кіе3ва бога1ты<. прwка1же1нъ• сыи5. и3 мно6го t во1лхвъ, и3 t враче1въ, 
врачю1е3мъ быва1шӤ и t и3новѣ1рны< чл7къ. и4ска1ше пw1мощи, и3 не полuчи2. но6 и3 го1ршее2 себѣ2 
приw3брѣте1. І нѣкто t дрu1гъ его6 понuди его и3ти в8 пече1рьскыи2 манасты> и3 моли1ти нѣ1кіа t 
o3ц7ь. да помо6лzтсz Ҷ3 не1мъ. Ҷ3номu• приведе1нu бы1в8шu, в8 манасты1рь. и3гu1менъ• пwвел2ѣ 
напwи4ти его6 гu1бою t кла1дzзz ст7го фео4до6сіа2. главу же и3 лице2 помаза1ша є3мu. и3 а1біе 
въскыпѣ2 ве1сь гно6е3мъ за невѣ1рьствіе его6. Я1ко• бѣгати его6 всѣмъ смра1да ра1ди. 

\Арк. 319\ 

o4нъ• въ€зврати c в до4мъ сво6и1. пла1чz и3 сѣ1тu1z. и3 не и3сходz2 tтu1ду въ мно3гы дн7и смрӢда р dаѶ. 
и3 гл7а къ друго4мъ своиұ. пҶкры2 срамҶта2 лице мое2 чю1жъ бы< бра1тіи5 моей. и стрӢненъ сн7ъ мт7ри 
моеz̆. пwне1же не с вѣ1рою пріидо6хъ, къ ст7ы1ма, а3нто6нію и3 феodдbосію. бѣѶ по всz2 дн7и Ҷ3жидаа1 
см7рти. и3 по1здѣ нѣ1когда пріи1де в себе2 помы1сли своz2 съгрѣше1ніа2. и3 пріи4де къ прпdбbномu а3лиұпію2. 
и3 покаz3сz к8 немu2. Бл7же1н8ныи• рече1 емu2. чz1до до1брѣ сътвори1лъ е4си. и3спwвѣдавъ бв7и грѣхы2 
своz2 преd мои4мъ недwсто4ин8ствомъ. ре? бо пррbкъ дв7дъ, и3сповѣ1мъ на сz беза 

\Арк. 319 зв.\ 

ко6ніа моz2 гв7и. И3 то1и tпuсти1лъ2421 срdца моего6. и3 мно6гw поu3чи1въ его6. є• Ҷ3 спcніи5 дш7и. и3 
взе1мъ ва1пницу. и3 шаров8ными ва1пы. и4ми• и3ко1ны писа1ше и3 си1мъ лице е3мu2 u3краси1. и1 стрu1пы 
гнои3иыz2 зама1за+ и3 сего6 на пръво6е пwдо6біе. и бл7гоw3бра1ѕіе претво2ри. и3 приведе1 его6 въ бжcтвенuю 
цр7квь пече1р8скuю. и3 да1стъ емu2 причz1стіе ст7ы1хъ та1и3нъ. и3 пwвелѣ1 емu2 u3мы1тиc водо6ю. е3ю1 же 
сщ7е1нницы u3мываю3тсz. И3 тu2 а1біе спадо4ша емӅ1 стрu1пы. и3 и1сцѣлѣ2. ви1жь ми ра1зuмъ 
бл7жен8наго. х7у бw u3подо6бисz. Я1ко• бо г7ь прwкаже1наго и3сцѣли1въ. и3 пwве 

\Арк. 320\ 

лѣ1 е3мu2 сщ7е1н8никоұ пwказа1тиc. принести2 дар1ъ за Ҷ3чище1ніе его6. и3 си1це u4бо и3 сеѶ ст7ыи2 бѣ1гаа 
величz1ніа2. я1ко• и3 х7с слѣпа1го и3сцѣли1въ. и3 не тu2 а1біе прозрѣѶ. и3 пwвелѣ1 е3мu2 и1ти к8 силuа1мли 
кuпѣ1ли и3змы1тиc2422. та1коже и3 сіи3 блже1н8ныи2 пре1же ва1пы u3краша1ти. и3 o4бразъ смер8дz1щіи5 
невѣ1рьа ра1ди чcть же твори1ть. и3 слuжи1телемъ бжіиұ. да и3ти2 w3бещ8ници с ни1мъ бu1дӅҴ чюдеси2. 

 

2421 Дописано на верхньому березі: нечестіе. 
2422 Див. Коментар 248. 
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Водою3 же того1 Ҷ3мы1въ. не то6кмо теле1сны< прока€ Ҷ3чисти. но6 и3 дш7е1вны<. тогw• и3сцѣлѣ1н8наго 
пра1внuкъ, Ҷкова2 киво4тъ зла1томъ. наd ст7ою трапе1зою. за Ҷ3чище1ніе2 того2. и3 сего6 ско6ромu 
и3сцѣле1нію 

\Арк. 320 зв.\ 

вси2 u3диви1шаc. ре? же к8 ни1мъ прdпbбныи5 а3ли1м8піи3. бра1тіе внима1и3те семu2 ре1к8шемu не мо6жетъ ра1бъ 
двѣма гнcома рабо4тати2423. я4ко же и3 сіи5 пре•. порабо1тиc врагu2. чzрҶва1ніа2 грѣхо6мъ. пwслѣ1ди• 
пріи1де къ бгu. tча1zвсz бо преже сп7се1ніа своего6. и3 болма2 прwка1за нападе2 на1 нь, невѣр8ствіа 
ра2ди его. прwси1те бо ре? г7ь. и3 не про6сто проси1те и3 пріи3мѣте2424. І егда• покаа4сz б7у и3 мене2 
по1слуха постави. и3 ско1рыи5 на млcть сего6 u3ще1дри. и3 tи1де и3сцэлѣ1въ в до6мъ свои сла1вz б7а. и3 
того2 ро1ж8шuю прчcтӅ1ю мт7рь. и3 прпdбbныхъ Ҷ2ц7ь на1ши< а3н8то6ніа. и3 феdоb 

\Арк. 321\ 

сіа. и3 бл7же1н8наго а3ли1м8піа2. се2 бо но6выи на1мъ, Іелисеи3. и4же неҶ3ма1на сvѶрzнина t прока1зы 
и3сцѣли2425. И и1нъ нѣ1кто мu1жь хрcтҶлю1бець, t того• гра1да ки1ева. цр7кви себѣ6 поста1ви. и3 
въсхотѣ2 сътвори1ти цр7кви на u3краше1ніе2. вели1кы< и3ко1нъ. є7. дѣ1и3суса. и3 двѣѶ намѣ1стнѣи5. сіи же 
хрcтwлю1бецъ. вда1сть сребро6 двѣма2 мни1хома. манастырz2 пече1р8скаго6. да сътворzҴ рzd, съ 
али1м8піемъ. и3 є• хо6щеть възметь t кѶо1нъ. сіи3 же мни1си ничто6 же реко6шz а3ли1м8піеви. а3 взz1ста 
t мужа е3ли1ко хотѣ1ста. и3 па1кы• хрcтолю1бець посла2 ко мни1хома. а4ще и3коны 

\Арк. 321 зв.\ 

съдѣ1ланы сuҴ. Ҷ3ни1 же рѣ1ста. я4ко е3ще2 зла1та требu1е3тъ. И3 па1кы в8зz1ша u3 хрcтҶлюбца 
зла1то, и3 и3стерz1ста. и3 па1кы нарѣ1чіе2 въспuсти1ста мӧжеви. гл7ав8ше на ст7го си1це. я4ко и3 е3ще 
про6си1тъ толи1кҶ• е3ли1ко взz1то. o4н8 же хрcтолюбець с ра1достію вдаc. и3 по ма1лѣ па1кы чер8нориз8цы 
реко6стӢ І е3ще2 а3ли1м8піи3 тwли1ка же требuе3тъ. хрcтwлю1бець• рече2. а4ще и3 десzти1жdы въпро6си1ть то2 
да1мъ. то1к8мо блcве1ніа2 его6 хощu2 и3 мл7твы. и3 дѣ1ла рu1ку его6. а3лимпие3ви• ничто6 же вѣдu1щу Ҷ3 
се1мъ. є• мни1си ти сътвори1ста. присыла1е3тъ u3бо мu1жь хwтz2 ви1дѣти, а4ще 

\Арк. 322\ 

и3кw1ны напи1саны сu1ть: Ҷ3на• чер8нори1з8ца възвѣсти1ста е3мu2. тако гл7ще. я1ко а3лим8пиѶ пои3мавъ 
зла1то и3 сребро6. и3 с лихвою2. и3 не хо6щеть писа1ти и3ко6нъ твои<. хрcтолю1бець же то6и пріиде в 
манасты1рь съ многою дружи1ною. и3 въсхо6диҴ къ и3гu1мену никону. хwтz2 възdви1гиuти крамолu1 
на препdбbнаго а3ли1м8піа2. и3гu1менъ• призва1въ его6, и3 ре? е3мu2 бра1те, что6 се непра1вда сіа быc t тебе2 

 

2423 Мт 6:24; Лк 16:13. 
2424 Мт 7:7-8. 
2425 Див. Коментар 249. 
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сн7ви на1шемu, мно6гажdы бо моли1въ тz даz1ти чт6о хо6щеши. и3ногда• тu1не пи1шеши. Бл7же1н8ныи1 
же рече2. Ҷ4ч7е чтcныи5 вѣ1сть твоz2 ст7ни. я1кw никогд•а1 и3мѣ1хъ лѣ1ности Ҷ3 дѣ1 

\Арк. 32  зв.\ 

лѣ се1мъ. нн7ѣ же не свѣ1мъ Ҷ3 че1мъ гл7еши. и3гu1менъ• рече2 я1ко триѶ цены2 взz1лъ е3си. t седми2 
и3ко1нъ. и3 се2 я1ко на Ҷ3бличе1ніе томu пwвелѣ1шz принести2 дъски2 и3ко1н8ныz2. мии1хы• призва1ти 
и3ма1в8шіа цѣ1ну на Ҷ3бличе1ніе его6, да прz1тсz с ни1мъ. пwсла1нніи• видѣ1ша ты1а и3ко1ны напи1саны, 
ѕило6 хитри2, и3 принесо6ша преd и3гu1мена. я4же видѣ1в8ше вси2 u3диви1шzc. и3 u3жасни бы1шz. с тре1петоұ 
ни1ць падо6шz. и3 поклони1шzсz нерукотворе1н8ному o4бразu г7а на1шего іс7а х7а. и3 пречcтои его3 мт7ре, 
и3 ст7ы1хъ его. и3 прҶмчеc велик1а сла1ва Ҷ3 се1мъ въ все1мъ гра1дѣ ки1е3вѣ. пріи 

\Арк. 323\ 

до3шz• же Ҷ3на2 мни1ха. гл6авшаz2 на бл7же1н8наго. не вѣ1дӪӪuӤ Ҷ3 сеұ ничто6 же. И3 на?шz стzза1тиc 
съ а3ли1м8піемъ та1ко гл7щи. яҲ триѶ цѣны2 взz1лъ е3си. И3 и3ко1нъ не пи1шеши. tвѣща1вше• вси тѣ1ма 
рѣ1шz. и3 се2 н7нѣ и3кw1ны бг7w1мъ напи1саны сu1т8. Сіи3 же ви1дѣ1в8ше. и3 u3жасо6шzсz Ҷ3 бы1в8шемъ 
чюдеси2. Сіи3 же чер8нори€ца. крdа1шаа2 мӢнасты1рь Ҷ3бличе1на быв1ша. и3 t всѣ1хъ ве1щеи3 tпа1д8ша. и3 
и3згна1на бы1ста t манастырz2 пече1р8скаго. но6 и3 тако своеz̆ зло6бы не Ҷ3ста1стасz. гл7ще хулu2 на 
бл7же1н8наго. и3 всѣұ гл7ще. я1ко мы2 е3смы2 написа1ли и3коны. гн7ъ же не тz2426 тѣ<  

\Арк. 323 зв.\ 

не хотz2 да1ти н1амъ мъзды2. и3 се2 замы1слилъ єc лиши1въ на1ю наи1ма2. и3 солга1ста на1 ны. яҲ бг7омъ 
напи1санz сuҴ. а3 не сu1ть са1мы въw3браженz2. И3 та1ко u3ста1виста нарwd притѣкӢю3щь на пwзо1ръ 
тѣ1хъ. и3 хwтz1щимъ и4мъ пwклонz1тиc сіи3 же възбранz1ста. и3 сего2 рdаѶ лю1діе вѣ1ровашz мни1хомъ. 
Ҷ3блыга1ю3щимъ а3лим8піа бл7женнаго2427. но6 бъ7 прославлz1е3тъ ст7ы1z своz2. я1ко• ре1че гь7 въ є3vgа1ліи5. 
не мо6жетъ граd u3крытиc верхu2 го1ры2 стоz2. ни1же в8жигаю4ть свѣти1л8ника, и поставлz1ю3ть пwd 
сосu1домъ но6 на свѣ1щьницѣ да свѣ1ти1т8 всѣ1мъ приходz1щиұ2428. та1кw•  

\Арк. 324\ 

и1 сего пр dп bбнаго а3ли1м8піа2. не u3таи1тсz добродѣ1тел8ное житіе2. до1и3де же и до1 кн7ѕz влади1мера, 
чю1до бы1вшее2 Ҷ4 и3кw1на<. бы1сть• нѣ1когда си1цево волею бж7іею̆. t пожа1ра згорѣ2 пwдо6ліе все22429. и3 
та2 цр7кви згорѣ2 в не1и же zӣхu и3коны ст7ыz2. и3 пw пожа1рѣ Ҷ3брѣто6шzсz. з7. и3ко1нъ тѣхъ 
цѣлы. а3 цр7квь всz2 изго1рѣ6. И3 се2 слы1шавъ кнz€, и4де ви1дети бы1вшаго та1мо чюдеси2, є< Ҷ3 и3ко1на<. 

 

2426 Закреслено в оригіналі. 
2427 Див. Коментар 251. 
2428 Мт 5:14-15. 
2429 Див. Коментар 252. 
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ка1ко е3ди1ною но6щію2 писа1шzcся б7жіимъ манове1ніемъ. и3 прwсла1ви всѣ< творца1, съдѣва1ю3щаго 
преди1внаа2 чюдеса. мл7твӢми u3го1дникъ п2430 свои<, а3нто6ніа, и3 феҶ3досіа. Взе1м8 же влӢ 

\Арк. 324 зв.\ 

ди1меръ е3ди1нu и3ко1нu ст7u1ю бц7у. и3 посла1 въ граd росто6въ. в та1мо сu1щую цр7квь ю1же саұ създа2. 
и3же и3 дон7нѣ стои4ть си1 же а1зъ самъ ви1децъ бы<. се• при мнѣ6 сътвори1сz в ростовѣ. цр7кви 
паdшисz. И3 та2 ико1на без вре1дна пребы1сть. и3 внесена2 быc въ древzнuю цер8ковь. я1же и3з8гҶрѣ2 t 
пожара2. и3кҶ1на• та2 без вреда1 пребыc. ни зна1мени• o3гненаго на себѣ2 имu1щи2431. и3 пріи1де ко 
иномu сказа1нію2. є4же Ҷ бл7же1н8немъ а3ли1м8піи5. и3нъ нѣ1кто хрcтҶлю1бець. да1стъ сему бл7же1н8номu 
и3ко1нu писа1ти. по ма1лѣхъ• дн7е1хъ. разбwлѣсz бл7же1н8ныи2 а3ли1м8піи3. и3 

\Арк. 325\ 

кw1нѣ же сu1ще и5 не напи1санѣ. Бг7wлю1бець притужа1ше бл7же1н8ному. рече• к8 немu2 бл7же1н8ныи и5 
чz1до не приходи2 ко мнѣ6, ни стuжа1и3 ми. но6 възве1рзи на га7 печz1ль свою2. є4же Ҷ3 и3ко4нѣѶ тоѶ 
сътвориҴ, я4ко же хw6щеть. и3кw1на ти въ сво6и прӢаздниҲ на свое1мъ мѣ1стѣ ста1неть. и3 пwра1довасz 
мu1жъ. пwне1же и3ко1на дw пра1здника напи1шетсz. и3 вѣ1рuєұ словеси1 бл7же1н8наго. иде в доұ сво3и 
раӥuя1сz. и3 пріи1де па1кы бг7wлю1бець o4нъ наканu1нъ u3спе1ніа2. хотz2 взzти2 и3ко1нu и3 ви1дѣ и5 не 
непи1санu. блажен8наго а3ли1м8піа вел8ми бо3льнӢ сu1ща. и3 дwсажdа1а е3мu гл7z. 

\Арк. 325 зв.\ 

почто6 не възвѣсти1л8 ми е3си своеz̆ не1мwщи. и3 а1зъ бы< да1лъ и3но1мu и3ко1нu писа1ти. дабы2 
праз dникъ свѣ1телъ и3 чт cнъ бы1лъ. н7нѣ же пwсрами1л8 мz еси. u3дръжа1въ и3ко1нu. къ немu1 же 
блаже1н8ныѶ и5 крw3тцѣ tвѣща2. бра1те. е3гда2 се лѣ1ностію2 сътвори<. и3ли2 невъзмо6жно б7у и3конu 
своеz мт7ре сло6вомъ написа1ти. а€ бо tхожӅ2 свѣ1та сего6. я4ко• я3ви1 ми г7ь. и3 по мое1мъ tшествіи 
всz1ко u3тѣ1шит8 тz б7ъ. мӅ• то6и tи1де t него6 печzлuz в8 доұ сво6и. по tше1ствіи же егw6 вни1де 
нѣ1кто ю1ношz свѣ1теӥ и3 взе1мъ ва1пницу, начz2 писати и3ко1нu. а3гапіи3 (sic!) же мнѣ6въ 

\Арк. 326\ 

я4кҶ разгнѣ1васz на1нь гн7ъ и3ко1ны. и3 писца2 и3ного прислӢлъ єc. поне• и3спръва1. а3кы чл7къ бz1ше но6 
и3 ско1рwсть дѣ1лӢ. сего2 беспло6тна показа2. Ҷ3вогда2 бw зла1тоұ покла1дывашӤ и3ко1нu. Ҷ3вогда• на 
ка1мени ва1пы творz1ше и3 всѣ1мъ писа1ше. и3 въ. г7. чс7ы и3конu написа1. и3 ре? Ҷ5 калuге1ре е3да2 что2 
недwста1точно. и3ли2 чи1мъ грѣши<. прпdбbныи• рече2. до1брѣ сътвори1лъ е5си. бъ7 помо6жет тебѣ2. ѕѣло6 

 

2430 Закреслено в оригіналі. 
2431 Див. Коментар 253. 
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хитро2 написа1ти, сію2 и3ко1нu, се2 тобою2 съ дѣ1лалъ ю2 єc. Ве1черу же приспѣ1вшу. и3 се2 невидимъ 
бы1сть съ и3ко1ною. гн7ъ же и3кҶ1ны бе€ сна2 пребыc всю2 но1щь 

\Арк. 326 зв.\ 

t печz1ли. поне1же не быc и3коны на пра1зdникъ. недос6тои3на себе2 и3 грѣ1шна нарица1z таковыz 
блгdти. и3 въста1въ u4бо и4де въ цр7квь. да та1мо пла1четсz своего6 съгрѣшеніа2. І tверзе две1рь 
цр7кви. и видѣ2 и3ко1нu сіа1ющу на мѣстѣ свое4мъ. и3 паде2 t страха. и3 мнѣ6въ я4ко привидѣніе 
нѣ1кое z3виc е3мu2. въ€бнув8 же ма1ло t страха. разuмѣ1въ яҲ икона єc. въ тре1петѣ и3 u4жасти 
мно6ѕѣ бы1въ помzнuвъ гл7ы прпdбbнагw и3 те1къ и3 възбuди2 дома1шняа своz2. Ҷ3ни1 же с ра1достію 
текөоӢ въ цр7квь съ свѣща1ми и с канди1лы. и3 видѣ1ша и3ко1 

\Арк. 327\ 

нu сіа1ющу па1че сл7нца. и3 падо6шz ни1ць на земли2, пwклонишzся и3ко1нѣ. и3 лобыза1шz с8 
весе1ліемъ дш7а. бг7олю6бець• то1и3 пріи3де къ и3гu1менu. и3 начz2 повѣ1дати сътвори1в8шӤсz чю1до. є3же 
Ҷ3 и3ко1нѣ. и3 вси22432 и3до1шz къ прпdбbномu а3ли1м8пію. и3 ви1дѣшz е3го6. и3 въпроси2 его6 и3гu1менъ, 
o4ч7е. ка1ко и3 кы1мъ напи1сана быc и3ко1на. o4н8 же повѣ1да и4мъ все2 є4же видѣ2. я4кw а4гг7лъ єc рече1 
написа+ ю2. и3 се2 преdстwи1тъ поzти мz хотz2. и3 сіа2 рекъ преда1стъ дх7ъ. и3 сего2 wпрzтав8ше несо6шz 
въ цр7квъ. w3бы1чное пѣ1ніе наd ни1м8 сътво6р8ше. полҶжи1шz егw6 

\Арк. 327 зв.\ 

чтcно в8 печерѣ съ прпdбbными Ҷ4ц7ы2433. да и3 на1съ сподо6бить гь7 м---2434 ми и1хъ и3 иба1витисz 
t сѣ1тей ловz1щаго на1съ діа1вола. и3 Ҷ3брэсти1сz в8 мѣ1сте o3ц7а а3нто6ніа2 и3 феҶ3до6сіа2. и3 призове1мъ 
бра1тіе2 бл7же1н8ны2z тыа2 Ҷ3ц7а и3 чюдотво6рца. помо6щьникы. и3 мл7твеникы ты2а Ҷ3брэсти2 къ гu7 
бг7у. є4же не tлuче1номъ на1мъ бы1ти. прпdбbны< тѣ1хъ чер8нори1зець. ни tвер8женомъ t бл7же1н8наго, 
и3 ст7ого мѣ1ста. и3 пренепорҶ6ч8ныа2 и3 прчcтыа2 дв7ыz2 жили1---2435 не лише1номъ бы1ти. є4же с----
ма12436 Ҷ3бэща1сz. но6 пот8щи1мсz и3 про6чzа дн7и своz2 в8 пwкаа4ніи5 препроводи1ти и3 u3годи1ти 

\Арк. 328\ 

хӅ7 бг7у. е3мu• сла1ва съ Ҷ3це1мъ, и3 съ ст7ы1мъ дх7омъ. нн7э и3 при1сно и3 въ вэкы2 вэкы2 (sic!) 
вѣ1комъ а3ми1нь. 

 

2432 Дописано на берегах: въкупѣ. 
2433 Див. Коментар 254. 
2434 Втрата тексту. 
2435 Втрата тексту. 
2436 Втрата тексту. 
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Стишний пролог. Список середини XVI ст.2437 

\Арк. 136\ 

В то• дн7ь2438 прпdбны< w3ц7ь наши< Спиридона12439. и3 Никодима. 

поdвизав_ши<сz в печар_скомь монастыри: 
іи µ3бо6 прпdбныи3 спиридонъ бzше невѣжdа словоұ. но не разµ3момъ не t града бо приде в 
чернечьство2 но t нѣкое3го2 се1ла. въспріать стра< бж7іи2 въ срdці си. нача3 u3читиC книгамъ. и3 
и3звыче веC псал_ты> и3зu6сть2440. повелѣніемь и3гu6мена пvѶміна постника. печzше просфуры. 
и3 с нимь брать нѣкто1 ниѶкодимь и3менемь2441. е3мu6 е4диноu6мень. и3 е3динонравень. и3же добрѣ 
послужиша2. и3 въ пекалници за м8нога лѣта. чисто и3 непорочно све1ръшивше свою3 служ8бу. 

бл7жныи3 же спиридонь. tнележе пріиде в пекалницю3. и3 не и3змѣни свое3го2 поdвига и3 труда 
духовнаго2. но свою3 работu3 свер8шаше съ всzцѣмь. го2вѣніемь. и3 съ страхомь бж7іим. жер8тву 
чисту свое3го1 труда1 приносz бв7и. пло d же и3же жер8тву t того2 п8риношаше c. o3 всѣ< и3 за всz 
всемогu3щемu3 бu7 бесъ престани псӑлтырь поz̆ше. и3 ту на всzкь дн7ь скончаваӑ. и3ли дрова 
сѣкыѶ. и3ли тѣсто мѣсz. и3 сіе бес8 престани въ u3стѣ< и3мѣz2ша. и3 с2емu3 нѣкогdа Ҷ3бычную 
работu3 съвръшаю3шю3. съ всzцѣмь го3вѣніемь. прилu3чисz нѣкогdа семu3 бл7жномu3 в8жещи пещь, 
я3ко же и3 всегdа. на и3спеченіе просфо1рамь. и3 t пламени Ҷ4гненаго2 заго2рѣсz покровь хра1мu. Ҷ4н 
же вземь мантию3 свою3 и3 закры u3стіе пещи. и3 свитѣ же своей завzзавь рu3кава. и3 сію3 вземь 
течаше на кладzзь и3 тu3 наливь водыѶ 

\Арк. 136 зв.\ 

скоро течаше. зовыи2 братію2 да u3гасzть пещь. и3 храмь братіа же притекше видѣвша дивну 
вещь. како не и3згоре2 риза. и3 не и3стече въда t свиты сю же u3гасиша силу Ҷ4гнену2442. многа 
же т8щаніа требѣ. е3же въспомzнӅ3ти всѣ< добродэтелии<. и3 похвалити и3 Ӆ3блажити и<. не t 
пръваго2 u1бо2 на десzть ча c. гu7 помол8ше сz и3 томu3 u3годнаӑ творzше. но t u3ности бг7µ се2бе. 
предаша. и3 многа лэта пожиша1. и3 въ добрэ старосҴи къ гu7 tидоша и3 ні единого2 дн7е и3 ча c 
правила свое3гҶ2 и3змѣниша насажdени бо2 быша. в домu3 бж7іа мт7ре. тіи процвѣтu1ть въ двоѶрѣ< 
ба7 нашего2. и3 еще u3множатьсz въ старости маститѣ. 

 

2437 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
2438 31 жовтня. 
2439 Див. Коментар 234. 
2440 Див. Коментар 239. 
2441 Див. Коментар 238. 
2442 Див. Коментар 240. 

С 
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Стишний пролог. Список середини XVI ст.2443 

\Арк. 437\ 

Въ то• дн7ь прпdбнаg Ҷ3ц7а нш7еg Алиұпіа2444. Нко=ника. 
ъѶ бл7жныѶ а3лѫұпіи3 постриже1нь бы?. при1 и3гѫ1менэ ни3конѣ2445. добрѣ и3звыкъ хи1трости3 
и3кон8нои2. и3 и3коны писа1ти хи1тръ бѣѶ ѕѣло6. сіи2 же хи1трости2 научити1сz въсхотѣ. не 
богаҴства рdаѶ, нѫ2 ба7 рdаѶ сътво3рzше2. работаше2 бо є3лико2 до1влъно быc всѣұ. и3гѫме3нѫ и3 всеѶй 
бра1тіи2 

\Арк. 437 зв.\ 

пи3са1ше и6ко3ны. и3 t сего3 ничто• възимаше. и3 t сего ничто• възимаше2. а3ще ли3 когdа не и3мzше3 
дѣла со1бѣ сіи3 прпdбныи3. тоѶ възимаа3 възаиұ зла1то и3 срѣбро3. и3 є4же и3ко1наұ на потре3бѫ2. и3 дѣлаше 
и3м же3 длъжень бѣѶ. и3 tдаваше2 и3коны2 за1 тако1выи2 д8лъгъ. многа1жды• молz1ше2 други3 своа3. да 
въ ц7ркви2 гдѣѶ ввдѣвши3. Ҷ3бе1тъша1вшаа и3коныѶ. и3 ты2а3 къ немu принесѫҴ. и3 сіа Ҷ3бнови1вь 
поставлz1ше3 на свои< мѣстѣ<. все• то3 тво1рz3ше2. да не3 пра1здень бѫ1деҴ. поне• ст7іи Ҷ3ц7и рѫко2дѣліеұ 
мнихоұ поле3ша2 (sic!) имѣти2. и3 велико сеѶ преd бгwұ положиша2. я3ко же ре? а3пcль павелъ. мнiѶ же 
сѫщиұ съ мно6ю3. послѫ1жи1сте рѫцѣ мои2 и3 ни є3диного• тѫ1не хлѣба3 z3до<2446. тако• и3 сіи2 бл7ж8нныи2 
а3лѫұпіи2 на триѶ ча3сти2 ра3здѣлzше рѫкодѣліе свое3. е3ди1нѫ чаc на ст7ыz3 и3ко1ныѶ. а3 вто3рѫю3 чаc въ 
млcтыню3 ни3щиұ. а3 третію3 чаc на потре1бѫ тѣлѫ2 свое3му. и3 сеѶ тво3рz1ше2 в8сz лѣта2. не дадz1ше2 
собѣ u3покоа1 по всz1 д7ни12447. въ нощи• на пѣнi1е и3 м7лтвѫ3 u3пра•нъа3шеc. дн7и же при1спѣв8шу 
tлуѫ1чаше себе1 на1 дѣло. праздна• николи• бz1ше2 ви1дѣти єg. нѫ3 и3 събора цр7ко1внаго2 ви1ныѶ рdаѶ 
дѣ1ла не2 tлучашеc николи•. и3гѫ1мен же2 за мно6гѫю3 є3го2 до1бро3дѣтелъ чтcное3 є3го2 житіе. поста1ви2 
є3го2 сщ7е1нникwұ. и3 въ та1ковоұ чи3нѫ сщ7е1н8ничества до1брэ и3 бг7оu3гҶdнэ пребыc. и3 нѣкто3 t кіе3ва 
бога1ты<. прокаженъ сыѶ. и3 мно3го2 t влъхw+. и3 t врачевь врачюеұ бz1ше2. t и3новѣрны< чл7къ и33ска1ше2 
помо1щи 

\Арк. 438\ 

и3 не1 полѫчи. но3 и3 горшее3 се1бѣ при1o3брѣте. и3 нѣкто3 t дрѫg понѫди6 є3го2, и3ти2 въ1 пече>скыиѶ 
мона3сты>. и3 моли1ти нѣкыа3 t oц7ь да1 помолz1тсz2я Ҷ3 неұ. Ҷ3номu• при1веденѫ бы1вшѫ3 въ 
мо1насты>. и3гѫмен8 же повелѣ напои1ти3 є3го2 t кладz3зz2 ст7го2 fеҶdсbіа. главѫ• и3 ли1це е3мѫ2 

 

2443  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. з 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
2444 Див. Коментар 235. 
2445 Див. Коментар 245. 
2446 2Сол 3:7-9. 
2447 Див. Коментар 246. 

С 
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помазаша2. и3 а3біе въски3пѣ веc г8ноеұ за невѣр8ствіе е3го2. я1ко• бѣгати2 всѣұ смрада ради1. Ҷ3н же3 
възвратисz3 въ дwұ свои3 пла1часz2 и3 сѣтѫа3. и3 не и3схожdаше2 tтѫдѫ въ многы2 дн7и смра1да ради1. 
и3 гл7а къ другwұ своиұ. покрыи3 срамота2 лице1 мое3. чю• бы< бра1тіи3 мое3я2. и3 стра1не3нъ сн7Ҷұ мт7ре мо1еа. 
поне• къ ст7ыұ пріи3до< не съ вѣрою3, а3нто1нію3 и3 fеҶdсію3. бѣѶ по всz2 дн7и Ҷ3жи1даz3 съмр7ти. и3 поздеѶ 
нѣкогда2 пріи3деъ в себе3, помы3сли своz1 съгрѣшеніа3, пріиде къ пре1пwdбномѫ2 а3лѫұпію3. и3 покаа3сz 
къ не3му. блже1н8ныи• ре? къ не3му. чzd до1брѣ сътво3риӥ е3си и3сповѣдавь бu7 грѣхы2 своz3. преd моиұұъ 
недcҶҴи3н8ствҶұ. ре? бо3 пррbкь двdъ. и3сповѣұ на1 сz3 бе3за1коніа3 моz гв7и. и3 тъѶ tпѫ1стиҴ нечъстіа3 срdца1 
моє3го2. и3 мно3го поu3чивь є3го е3же2 Ҷ3 сп7се1ніи2 дш7и. и3 възеұ ва1пницю2, и3 ша3ровными2 ва3пы2, и3ми же1 
и3ко1ны2 пи3саө. и3 сиұ ли1це е3му u3краси2. и3 струпы2 гнои2иы3а зама3завь. и3 се3го на пръвое3 поdбіе и3 
бг7оo3бразіе претво1ри2. и3 при1веде е3го въ бжcтъвнѫю3 цр7квъ пече>скѫю3, даc е3мӅ2 причасті1е3 ст7ы< та1и3нъ. 
и3 пове1лѣ е3мѫ u3мы1тисz3 вwdюb. 

\Арк. 438 зв.\ 

є3ю• сщ7енници3 u3мываютсz3. и3 тѫ3 а3біе и3спа1доша е3мѫ стрѫпи и и3сцѣлѣ. ви• бл7женна2го2 ра1зѫұ2448 
ра1зѫұ хѫ7 бu7 пҶdбz3сz2. и3 я3ко бъ прока1женна3го и3сцѣливъ. и3 повелѣ е3му сщ7е3нникоұ пока3за1тиc. 
и3 прине3сти3 да> за Ҷ3цэщеніе єg. сице3 u3бо3 ст7ыи бѣгаа3 величаніа3. я3ко• і іс7 слѣпа3 и3сцѣ1ливь. и3 не 
тѫ3а6 прозиѶ. и3 пове1лѣ е3мѫ и3ти къ си1лѫа3мли кѫпели22449, и3 и3змы1тиc. тако• и3 сеѶ бл7же3н8ныи2. пре• 
ва1пы2 u3кра1шаеҴ. Ҷ3бра€ смръдzщіи2 невѣріа рdаѶ чтcь же1 творить. и3 слѫ3жи3телеұ бж7іиұ. да и3 ти3 
Ҷ3бэщници съ ниұ бѫ1дѫҴ чюдеси2. водою• то1го2 Ҷ3мы1въ, не1 тъкмо2 телесны< прока€ Ҷ3чи1сти. нѫ3 и3 
дш7евны<. то1го• и3сцѣле3наго3 пра1в8нукъ. Ҷ3кова1 ки1вwҴ златwұ наd ст7ою3 трапезою3. за Ҷ3чищеніе того2. 
и3 сего2 ско1рому и3сцѣленію3, въси2 u3ди1вишаc. ре2че• къ ниұ бл7женныи3 а3лиұпіи3. браҴе2 въ1нимаѶте2 семѫ 
рек8шему. не можеҴ ра1бь двѣѶма2 госпwdнома3 работа1ти22450. я3ко• и3 сеѶ порабо1тисz ̆вра1гѫ2. чарова1ніа3 
грѣхҶұ. послѣди• пріи2де къ бu7. tчаа3вся пре• сп cніа3 сво1є3го, и3 больми3 прока1за на3паде3 на1 нь, 
невѣр8ьствіа3 ради3 є3го2. проси1те2 бо3 рече3 г7ь. и3 не1 про3сто2 просите3. нѫ3 съ вѣрою3 проси1те2 и3 прiѶмете22451. 
є3гда• покаа3всz2 къ бu7. и3 мене3 по1слуха поста1ви2. и1 ско1рыи3 на1 млcть є3го2 u3щеdри2 и3 сцэли2. и3 tи3де 
и3сцэливыи3 въ доұ свои3 сла1вz ба7. и3 того2 рожdьшѫю3 прчcтѫю3 мрҴь. и3 прdпбны< tц7ь наши< а3нто1ніа3 
и3 fеwdсіа3. 

\Арк. 439\ 

и3 бл7же3ннаго2 а3лиұпіа3. сеѶ бо3 новыи3 наұ и1е3ли1сеи3. и3же неw3ма си1ріа3нина2 t про1казы3 и3сцѣли22452. и3 и3нъ 
нѣкто3 мѫ• хо7любець t того же града кvѶе3ва2. цр7квь со1бѣ по1стави2. и3 въсхотѣ сътвори1ти2 цр7кви3 

 

2448 Закреслено в оригіналі. 
2449 Див. Коментар 248. 
2450 Мт 6:24; Лк 16:13. 
2451 Мт 7:7-8. 
2452 Див. Коментар 249. 
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на u3кра1шеніє вели1кы< иконъ. є7 дѣи3сѫса2. и3 двѣѶ намѣ1стніи. сіи3 же хо7любе1ць вдаc сребро двѣма 
мни3хо1ма мо1насты1рz2 пече>скаго2. и1 доски1 икон8ніыz3: да сътворzҴ рzd съ а3лиұпіем, и3 є3же хощеҴ 
въ3змеҴ t и3конъ. сіи2 же1 мниси3. ни3что2 же ре1коша2 а3лиұпіеви2. а3 възz1ста t мужа3 е3лико хотѣста. 
и3 пакы3 хо7лю1бе3цъ посла2 къ мни3хwұ. а3ще2 и2ко1ныѶ є3го2 съдѣланыѶ сѫҴ. Ҷ3ни же1 рѣста2. я3ко2 є3ще2 
зла1та тре1бѫеҴ. и3 пакы2 възz3ша2 u хо7лю3бца зла1то3. и3 исте1рz1ста2. и3 пакz3 наречіе1 въпѫсти1ста 
мѫ1жеви. гл7а1в8ше на с8т7го сице, я3ко є3ще2 про1сиҴ. то1ли3ко• є3лико възzҴ. oн8 же2 хо7лю3бець. съ 
ра1до3стію3, и3 по малѣ па1ки2 чръноризц7и рекоста3. є3ще• а3лиұпіе то1лико• тре3бѫеҴ. хо7лю1бец же ре? а3ще 
до десz1ти3жdы въпросиҴ тоѶ даұ. тъ1кмо2 блcвніа3 є3го2 хощѫ3 и3 мл7твы3 и3 дѣ1ла2 руку є3го2. а3лиұпіеви• 
ни3что• вѣдѫщѫ Ҷ3 сеұ. є3же3 мни3си3 тіи2 сътвориша2. при3сылаеҴ u3бо6 мѫ• хо1тzѶ ви3дѣти. а3ще2 и3коныѶ 
сѫҴ напи3саныѶ. Ҷ3на• чрънори€ца. въ1звѣсти1ста2 є3му тако1 гл7юще. я3ко2 а3лиұпіи пои2мавъ злато2 и1 
сре1бро2 съ лихвою2, и3 не1 хо1щеҴ пи3сати2 и3кҶ= твои<. хо7любец8 же тъѶ. пріи3де въ мона1сты>  

\Арк. 439 зв.\ 

съ мно1гою3 дрѫ1жиною3. и3 въхо1диҴ къ и3гѫмену никонӅ2. хотzѶ и3 възdвигиѫти2 крамолu2 на1 
прпdбнаго3, а3лиұпіа3. и3гѫ1мен же6 при2зва1 а3лиұпіа3 и3 ре? е3мӅ2. бра1те что3 сеѶ не1прав8да сіа3 быc t тебе сн7ови3 
наше3му. мно3гаж•ы бо3 мо1лив тz. да въмеши2 что3 хоще3ши2, и3ногда• тѫ3не пишеши3. бл7же1н8ныи• ре?. 
Ҷ3ч7е чтcныѶ вѣc твоz3 ст7ни2. я3ко ни3когда• и3мѣ< лѣ1ности Ҷ3 дѣлѣ сеұ. ни3нѣ не съвѣұ Ҷ3 чеұ 
гл7е1ши3. и3гѫ1мен же ре?. я3ко г7 цены2 възz3ль е3си t з7 и3конъ. а3 и3ко1нь не1 пише3ши2. и3 се я3ко на 
о3бличеніе тому. пове3лѣша2 при1нести до1ски и3кон8ныz3. мии3хы• призва1ти и3мавъшаа3 цѣну на1 
Ҷ3бличе3ніе є3го2. да прz1т8сz съ ниұ. посланіи3 же видѣша3 ты3z3 и3коны2 напи3са11ныѶ. ѕѣло хи1тры, и3 
при3несоша2 преd и3гѫмена2. z3же видѣ+ша2 вси2 и3 u3дивишаc. и3 u3жасни2 бы1вше2, съ стра1хwұ на3 земли 
ниӨ па1доша. и3 поклони3шаc нерѫкотворе3н8номӧ Ҷ3бр7u г7а наше3го2 іv7 ха7. и3 прчcтои3 є3го2 мт7ери и3 ст7ы< 
є3го2. и3 проұчесz ве3лика2 слава Ҷ3 неұъ. въ всеұ гра1дѣ кие3вѣ. пріи3доша• Ҷ3на2 мниха2. гл7яв8шаа3 на 
бл7жен8наго2. не вѣдѫ1ща2 w3 сеұ ни1что•, и3 нача1ша2 стz̏зати1ся2 съ а3лиұпіеұ, та1ко гл7ю1ще2 я3ко три̏ 
цѣ1ны възzлъ є3си2. и3конъ не пишеши2. tвѣща1в•ше вси рѣша2. и3 се̏ нинѣ и3ко1ны2 бг7ом напи3саны̏ 
сѫҴ. сіа• видѣвше2 и3 u3жа1соша C Ҷ3 бы1в_шеұ чюде3си2. сіа• чръно3ри1зца кра1в_шаа3 мо1насты>ю Ҷ3бличена 
быв_ша. и t всѣ< вещіи3 tпаша2. и3 

\Арк. 440\ 

згна3на2 бы1ста2 t мо3на3сты3рz2 пе3че>ска1го3. но3 и1 такои3 свое1а3 не Ҷ3стави1ста C. гл7ще2 хѫлѫ на3 
бл7же3н_наго2, и3 всѣұ гл7ю1щиұ. я1ко мы̏ написали2 и1коны̏. гн dь же тѣ< не3 хотzш̏е да1ти наұ м_з dы. се̏ 
замы1сливь єc лиши1всz2 наю3 наи1ма2. и3 сълга1ста2 на и3коныѶ. я3ко1 бг7wұ напи3саны сѫҴ. а3 не1 сѫҴ сими2 
въw3бра1же1ны2. и3 та1ко u3стави3ста наро d, притѣкаю3щь на1 позw> тѣ< и3конъ. и3 хотzѶщиұ иұ 
покло1нити c. сіи же3 въз8бранzста2. и3 се3го р dаѶ людіе вѣрова3ста2 мни1хw ұ. Ҷ3блъгаю3щиұ бл7жен8наго2 
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а3лиұпіа2453. нѫ3 просла1влэеұ ст7ыа3 своz3. я3ко• ре? г7ь въ є3vgліи2. не можеҴ граd u1крыти3сz3 връхѫ1 горы3 
стоz3. ни• въжигаюҴ свѣ1ти3лни3ка2454. и3 поставляюҴ пwd съсѫ1доұ. нѫ3 на свѣщницѣ, да свѣти1тсz2. 
всѣұ при1ходz3щиұұ. тако3 и2 сего2 прпdбнаго а3лиұпіа3. не u3таисz2 до1бродѣтел8ное3 ж1итіе3. до1иде• до 
кнz2ѕz влаdмирz2. чюd бы1в8шее2 о3 и3конахь. быc же нѣ1когdа си1це воле1ю3 бж7іею2, t пожара32455 и3зго1рѣ 
пwdлbіе все22456. и3 та3 цр7кви2 и3згорѣв8ши2. въ неи• бz1хю2 и3коныѶ тыѶz3. и3 по пожа1рѣ Ҷ3брѣтоша2 сеdмь 
и3ко1нъ тѣ<х цѣ1лы2. а3 цр7кви2 в8сz и3зго1рѣ. и3 сеѶ слышавъ кнz€ и3де2 ви3дѣ1ти2 бы1в8шаго2 чюде3си1. є• Ҷ3 
и3ко1на<. како не и3згорэ. и3 ка3ко написашаc бж7іиұ ма3новеніеұ. и3 прослави всѣұ твор8ца2. съдѣваю3щаго2 
пресла1внаа3 чюдеса2. млҴвами2 u3гwdникь свои<. а3нтоніа2, и fеwdсіа. възеұ же влdаѶми> є3динѫ и3конѫ2 
ст7ѫю3 бц7ю. 

\Арк. 440 зв.\ 

и3 посла2 въ граd росто1въ. въ тамо сѫ1щѫю3 цр7ко+ ю3же саұ създа2. и3же и2 донинѣ стоиҴ. є3иже а€ 
самовидецъь бы<. сеѶ при1 м8нѣ сътво1рисz2я въ ро3стовѣ. цр7квиѶ тъѶ паdшиc. и3 та3 и3кона2 бе€ вре1да 
пребыc. и3 вънесе1на быc въ древz1ную3 цр7квь2. и3 z3же и3зго1рѣ t по3жа1ра, и3кона• таѶ бе€ вреда2 быc. ни 
зна1меніа3 Ҷ3гне1на на собѣ1 и3муще22457. и3 пріидеұ u3бо2 къ и3ному ска1занію3, є4же Ҷ3 бл7же1нноұ а3лиұпіи2. 
и3нъ нѣкто3 хо7любе1цъ. даc сему бл7же1н8ному, и3ко1нѫ намѣстнѫю3 на1писати2. помалѣх же6 дн7е<. 
раз8болѣвсz2 бл7же1нныи2 а3лиұпіе3. и3ко1нѣ• сѫ1щи не на1писанѣ. бг7олюбец8 же при1тѫжаше2 бл7же1нно2му. 
рече• къ не1му бл7же1н8ныи2. чzd не при1хdwѶ къ мнѣ. не3 стѫ1жаи2 ми3. нѫ възвръзи на2 г7а печаль твою3, 
є3же Ҷ3 и3конѣ. и3 тъѶ сътвориҴ яко• хощеҴ. и3кона ти2 въ свои2 пра1зdникь на своеұ мѣстѣ2 ста1неҴ. и3 
порадовасz2 мѫ• поне• и3кона2 до празdника2 пишеҴтсz2. и3 вѣрӅ3е1мъ словеси бл7жен8наго2. и3 tи3де въ 
дҶұ свои2 раduz3сz2. и3 пріи2де паки бг7олюбе1ць Ҷ3нъ. нака3нw= u3спеніа3. хо1тzѶ и2 възzти2 и3конӅ2. и3 
ви1дѣ и3ко1ну не написан8ну. бл7же1н8наго3 же1 алиұпіа3 ве1л8ми бо3лна2 сѫ1ща2. и3 досажdаше2 е3мӅ2 гл7z. почто 
не възвѣстиль ми є3си сво1е3z2 не1мощи. и3 а2зь бы< далъ и3конѫ2 и3ному на3пи1сати2. дабы1 празdникъ 
быӥ свѣте1лъ и3 чтcнъ. ни1нѣ же посрами1л мz е3си2 u3дръжа1вь и3ко1ну. къ немѫ• бл7жныѶ кроҴцѣ 
tвѣща3. 

\Арк. 441\ 

Ҷ4 чzd є3гdа лѣно1стію3 сеѶ сътво1ри<. и3ли2 невъзмо•но бu7 свое6а3 мт7ре сло1воұ написа1ти. а3з бо6 tхо1жѫ 
свѣ1та се3го2 я3ко• z3ви1 ми г7ь. и3 по моеұ tшесҴвіи1 всzко3 uтѣшиҴ тzѶ бъ7. мѫ• тъѶ tи3де пе1чале= въ 
дwұ свои3. по Ҷ3шествіи же є3го2 въниде нѣкто2 ю1ноша2 свѣте3лъ. и3 възеұ ва1пницю2, нача пи1са3ти2 

 

2453 Див. Коментар 251. 
2454 Мт 5:14-15. 
2455 В оригіналі описка: поража3. 
2456 Див. Коментар 252. 
2457 Див. Коментар 253. 
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и3конѫ. а3лиұпіи3 же м8нѣвь я3ко ра1з8гнѣвасz3 на1 нь гнdъ и3коныѶ. и3 писца2 и3ного2 прислаль єc. поне• 
и3спръва2 я3ки чл7къ бz1ше2. на ско1рwc дѣ1ла се1го2 бесҴплънаго3 показавь1. Ҷ3вогда• бо3 златоұ и3кону 
покла1доваше3. Ҷ3вогда• на камени3 ва1пы2 творzше3. и3 всѣұ пи3саше2. и3 въ г7 чаc и3кону на1писа2. и3 ре? 
Ҷ3 калѫ1ги1ре є3гда2 что1 недо1ста1точно. и3ли2 чиұ грѣши<. прпdбныи• ре? до1брѣ сътвориль3 є3си. бъ7 
поможе те3бѣ ѕѣ2ло3 хитро2 на1писати2 и3конѫ2 сіѫ3. сеѶ то1бою3 съ дѣ1лаль ю3 єc. вече1рѫ2 приспѣв8шу. и3 
сеѶ не3ви1диұ быc съ и3ко1ною3. гнdь же и3коны2 бе€ сна пре1быc всю2 но1щь t пе1чали2. поне• не3 быc и3ко2ныѶ на 
пра1зdникъ. недҶcи3на себе и3 грѣшна2 се3бє1 нарицаше2 таковы2z3 блгdти. и3 въста1вь u3бо и3де въ цр7квъ. 
да1 таұ пла3че1тсz3 своє3его2 съгрѣшеніа3. и3 tв7ръ€ двери1 цр7кви. и3 ви1дѣ и3кону сіа2ю3щѫ2 на3 мѣ1стѣ 
своеұ. и3 па1д2е t страха. м8нѣвъ я3ко1 при1виденіе нѣкое3 zви1сz2 е3му. възб8нѫвъ же2 ма1ло3 t страха2. 
разѫ1мѣвъ я3ко и3кона2 єc. въ тре1пе1тѣ и3 u3жа1стѣ2 мно2зѣ бы+ помz1нѫвъ гл7ы прпdбнаго2. и3 те1къ 
възбdѫѶ домашнэа3 своz. Ҷ3ни• съ радостію3 текоша въ цр7квъ съ свѣща1ми3, и3 с кади1лы2. и3 
видѣша2 

\Арк. 441 зв.\ 

и3ко1нѫ2 сіа3ю3щѫ2 па? сл7нца2. и3 паdше ницъ на зе1мли покло1нишаc и3ко1нѣ лобызаю6ще3 съ веселіеұ дш7а. 
бг7олю1бец8 же тъѶ пріиде къ и1гѫ1ме3нѫ2. и3 нача3 по1вѣдати2 сътво1рив8шеcе чюd, Ҷ3 иконѣ. и3 вси3 
въкѫпѣ и3доша къ прпdб8ному алиұпію3. и3 видѣша2 є3го u3же2 tхо1дz1ща3 свѣта3 се1го2. и4 въпроси 
и3гѫменъ Ҷ2ч7е. како1 и3 киұ напи1сана1 и3кона быc. Ҷ3н8 же2 по1вѣда иұ все2 є3же видѣ. я3ко а3гг7лъ єc 
напи1савыи ю3 ре?. съѶ преdстоиҴ поz3ти мz хотzѶ. и3 сіа3 рекъ предcаҴ дх7ъ. се3го2 Ҷ3прz1тавше2 не1соша2 въ 
цр7квъ. Ҷ4бычное3 пѣніе наd ниұ сътвори3ша. положиша є3го въ пещерѣ съ прпdбными3 Ҷ3ц7и2458. бѫ7 
нашему: 

Патерик Йосифа Тризни2459 

\Арк. 252 зв.\ 

W3 преподо1бнѣмъ Спирид=оэ проскӅ>никµ2460 и3 Никоди1мэ. 
сяка душа проста ст7а есть, не и3мѣzа лука1вства в себѣ ни ле1сти въ срdцы, таковыи 
исти1ненъ есть к бг7у и чело2вѣкомъ, сицевыи не можеҴ согрѣшити къ бг7µ, паче же не 
хощетъ, яко сосӅd бж7иі есть, и ст7ому дх7µ жили1ще бываеҴ, t того1 бо освщ7ается дш7а, 

 

2458 Див. Коментар 254. 
2459  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
2460 Див. Коментар 234. 
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тѣло и умъ яко же рече гдcь. а€ и оц7ь к нему при1дема. И обителъ у него сотворимъ2461. в8селю 
бо ся рече2 в ня и похожу и бµдµ имъ бг7ъ, и ти3і бµдӅҴ мнѣ лю1дие2462. апcль же, бра1тіе вы 
есте цр7кви бг7а жива, и дх7ъ ст7ыи живеть во ваc. Тако вси на земли анг7льски пожи1ша и на1 
небесѣ< с тѣми во1 вѣки ра1дӅюҴся, я4ко же бо въ жи€ни нера€лµчени быша t тѣхъ, сице и по 
сме>ти с ни1ми веселится. єже и на концы сло1ва скажемъ о се1мъ2463. сеи убо преподобныи 
спиридонъ бя1ше невѣжа словомь не не раѕµмомъ. не t града бо прии4де в че>нечество2, но t 
нѣкое8 ве1си, і восприяҴ стра< бж7иі в срdдцы си8, и нача2 учитися кни1гамъ и и€вы1че веc pаӥтырь 
и€Ӆ6сть2464. повелѣниемъ же игумена пи1мина посника печа1ше просфиры, и с ниұ браҴ нѣкто именеұ 
никоди1мъ2465 единоуме= ємµ и еди1нонра1ве=, иже до1брѣ послµжи1ша в пекленицы за нұога лѣ1та. 
чтcо и непоро?но 

\Арк. 253\ 

соверши+ше свою слµ•бу. бл7женныі же спирид=о8 tнелэже в пеклницу прии1де, не и€мѣни своего 
поdвига, и труда дх7овнаго, но свою работµ сове>шаше со всzцѣмь говѣниемъ, и со страхомъ 
бж8иімъ, же>твµ чи1сту принося t своего2 труда2 бг7ови. плоd же t устъ его2, жива и словесна 
же1ртва t того приноша1шеся t всѣхъ и за вся всемогӅ1щему бг7у. бе€ преста1ни бо pаӥты> 
поя1ше, и ту на всяҲ де1нь ско=чавая, или дрова сѣкиі, или тѣ1сто мѣсz2, и се бе€ престани во 
устѣхъ имѣzше. и семӅ2 нѣ1когда обы1чнµю рабҴоӧ совершаюшу со всяцѣмъ говѣниемъ. прилучися 
нѣкогда2 сему бл7же1нному вжещи2 пещь яко же і всегда2, на испече1ние просфирамъ. и t пламене 
огненаго загорѣся покровь хра1мины. Ҷ= же вѕеұ мантию свою, и ѕакры устие пещеры (sic!) 
сви1тѣ же свое1и8 завяза+ рукова, и сию вѕе1мь течаше на клядя€, и тµ налия воды ско1ро теча1ше 
зовыи бра1тию. да угасяҴ пещъ и хра1мъ. Братия же прите1кше, ви1дѣша дивнµю ве1щъ како не 
истече вода2 t свиты, сю же угасиша силу о4гненµ 2466 . многа же тща1ния требѣ, єже 
воспомянµ1ти всѣхъ, и по<валити и ублажи1ти о4 гcдѣ сконча+ши<ся здѣ, 

\Арк. 253 зв.\ 

во бж7е1ственнэмъ мнcтри пече>скомъ. дв7дски рекӅ1щи. ра1дӅ8теся правеdниі o4 гдcѣ, пра1выұ подоба1еть 
похвала. добрѣ пои1те є3му со восклица1ниемъ, в десятоструинѣмъ псаӥты1ри2467. не t перваго 
убо на десяҴ часа2 гcду потруди1шася, и тому угоdная творя1ще, но t юности себе бг7µ себе 

 

2461 Iн 14:23. 
2462 2Кор 6:16. 
2463 Див. Коментар 236. 
2464 Див. Коментар 239. 
2465 Див. Коментар 238. 
2466 Див. Коментар 240. 
2467 Пс 32:1-4. 
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преда1вше, и много лѣта пожиша і в до1брѣ ста1рости ко гдcу tидо1ша. и ни еди1наго дне и часа2 
правила своего и€мѣни1ша. насажде1ни бо бы1ша в дому бж7ия мт7ре, тиі процвѣтµҴ во дво1рѣхъ 
бг7а на1шегw єму же слава нн7э и прcно і во вэки вэкомъ ами1нь. 

\Арк. 215 зв.\ 

Житие прdпbбнаго tц7а нш7го Алимпиа2468 иконописца и1 чудоҴво>ца 
гда приидоша и€ цр7яграда1 и3коннии писцы Грецы волею бж7иею и прcчтыя є4го мт7ре. во нdи 
блг7овѣ>наго Кнѕя Всеволода Я4рославича, и преподоӣномµ никонµ игµменµ, реда бываеҴ 
родительма своима, ка наӅ4чени1ю иконнаго писания, онже с ины и алимпиі и4же быти 
самовидець страшұноӧ оному чудеси є1же соҴвори бг7ъ въ церкви свое8, мастероұ бо оӥта> мусиею 
кладущимь, и4 оӣра€ претcыя вл7дчца нш7ея Бцdы и3 прcнодѣвѣи марии. саұ вооӣразися, всѣұ же 

симъ внµ1трь сӅ1щимъ оӥтаря, покладоваху мусиею. а1лимпии же бѣ помагая и4мъ и4 Ӆ4чася, и4 
видѣ+ше вси ди+ное и4 страшное чюдо, р€ящиұ иұ на оӣра€. и4 се внеѕаапу просвѣтиc оӣра€ вл7дчцы нш7ея 
бцdы и4 пр7снодвы мариі паче сл7нца, и4 не могуща зрѣ1ти, падоша ницъ Ӆ4жаcни и3 мало во€нише, 
хотяху видэти бывшее чюдо2469. И1 се иѕо устъ пре?тыя бг7оматере и€летѣ голубъ бѣлъ, и4 
лѣтяше горѣ ко образу спасителеву, и4 тамо сокрыся. Сии же вси смотряху аще и€ цр7кви, 
и€летѣлъ есть. И4 всѣмъ зрящимъ. и4 паки голубъ и€летѣ и3ѕо Ӆ1стъ, сп7совы< и летяше по все8 
цр7кви и коем•удо св7тому прилетая Ӆ4ному на руцѣ сѣдаа, и4ному же на главѣ, сле 

\Арк. 216\ 

тѣ1вже до1лу сѣде за и3ко1ною чю1дною бг7ородичною намѣ1стною, до1лу же стоя1щии хотѣша я4ти 
го1лубz и4 приста1виша лѣ1ствицу, и4 се2 не оӣрѣ1теся за ико1ною, ни ѕа ѕавѣсою. СмоҴри1вше же 
всюду не вѣдяхµ гдѣ сокрыся голµӣ, и4 стояхµ вси ѕряще ко иконе, и3 се па1кы преd ними и€летѣ 
голӅӣ, иѕ Ӆ4стъ боgродичи=. и3 и3дяше на высотµ ко оӣр€аӧ сп7сову, і возопи1ша горѣ стоящиұ и4мѣт, 
о4ни же простро1ша рӅ1ки хотяху яти его, голӅӣъ же пакы влетѣ во Ӆcта сп7сова, tнюдуже и4зdыӤ. 
и4 се паки свѣҴ паче соӥнца осиz тѣ<, и4ѕи4мая зраки чл7веския. сии• паdше ницъ, и4 поклонишася 
гдcви, с ними же бѣ и се8 бл7женныи, а4лимпии видѣ+ дѣтеӥ ст7аго дх7а, пребывающµ в то8 сто8 и 
е?ст8но8 цр7кви печерско8. є4гда же скопчөаӢся пи1шµще, тогда2 бл7женныи а4лимпии постриже= бысть, 
при игумене ни1коне, в лэто ¤ѕфч7е2470. доӣре и€вы1къ хитрости и3ко1нне8, и3ко1ны писаҴ хитръ бѣ 
ѕѣло се8 же хитрости восхотѣ2 научитисz не богаҴства ради, но бг7а ради се творяше, работаше 

 

2468 Див. Коментар 235. 
2469 На берегах дописано: Зри чуда великаго. 
2470 Див. Коментар 245. 
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бо, елико же довоӥно бысть всѣұ, игуменµ и все8 братии писаше иконы, и4 t сего ничто• воѕимая. 
а4ще ли же когда не и3мяше дѣла собѣ се8 преподоӣныи то вѕимая в ѕаиұ ѕлато и4 срѣбро,  

\Арк. 216 зв.\ 

е4же иконамъ на поҴребу, и4 дѣлаше, ни4же бѣ доӥже=, и tдаваша иконµ ѕа таковыи доӥгъ. 
многа•ды же моляше други своя, да+ цр7кви гдcѣ видѣвше o4бѣтша1вша и3к1оны и2471 сты1я к 
нему принесӅҴ. и4 сия обнови1въ поставля1ше на своихъ мѣсте<. во єже се творяше, да не пра€де= 
будеть, понеже ст7іи tц7ы рукодӥѣӢние мнихоұ повелѣша имѣти, и4 велико се преd бгоұ полwжиша 
и4мэти, и велико се преd бг7омъ положиша, я4ко же рече а4птcлъ павелъ мнѣ же и сµщиұ со нұою 
послµжи1сте рӅ1це мои2, и ни у є3динаго же тµне хлѣба ядох2472. тако же се8 бл7женныи, алиұпии 
на три части ра€деляше рукодѣлие свое, едину чаcть на ст7ыя иконы, і вторую часть в милостину 
нищиұ, а4 треҴюю часть на поҴребу тѣлµ своему, и4 се творяше по вся лѣта, и4 не дадяше себѣ 
покоя по с+я дни2473. в нощи же на пѣние и4 мл7тву. упра•няшеся, дню же приспѣвшу tлµчаше 
себє2 на дѣло пра€дна же николи же бэ видѣти є4го; но и собора црк+онаго вины ради дѣла не 
tлµчашеся николи•. и4гумен же ѕа многµю є3го доӣродѣтеӥ и4 чтcое житие, постави є4го св7щенникоұ, 
и4 в таковоұ чину св7щенства доӣрэ и3 бг7оугоdно пребысть и нѣҲто t ки1ева богаты< прокаже= сыи, 
и4 много t воӥхо+ и4 t враче+ врачӅеұ бываше и4 t и4новѣрны< человѣкъ чело 

\Арк. 217\ 

вэкъ и4ска1ша по1мощи, и4 не почи (sic!), но и го>ше себѣ приобрѣте, и4 нѣкто t другъ є4го, 
понµди его иҴти в печерскии мнcтрь, и молити нѣкия t tц7ъ, да помолиҴся o4 неұ. o4номµ же 
приведенµ быв7шу в мнcтрь. и4гуме= же повелѣ напоити е4го гµбою t кладяѕя ст7аго Fеодо1сия, 
главӅ1 же и1 лице2 е4го пома1ѕаша, и4 абие воскипѣ весь гное4мъ, ѕа невѣрствие е4го, я4ко же бѣгати 
е4го всѣмъ смрада ради. о= же во€вратисz в доұ сво8, плачася и сѣтµя и4 не и4сходя tтуду во 
мно1гі дні смра1да ради, и4 гл7а другоұ свои4мъ, покры срамота лице мое, чюждь бы< братии мое8, 
и4 стране= сыноұ матере моея, понеже не с вѣрою приидо< ко ст7ыма, а4нтонию и4 fеодосию. и4 бѣ 
по вся дни1 о3жидая сме>ти. и4 по€дѣ нѣкогда прииде в себє2, помысли с+оа согрешения, прииде 
къ препdоbбнұоӧ алиұпию, и покаяся к нѣмµ2. бл7женныи же рече є ұу чадо, добрѣ соҴвориӥ є4си, исповѣда+ 
грѣх8 своя бг7ви, преd мои1мъ недосто1инствоұ рече2 бо пророкъ дв7дъ и4сповѣұ на ся2 беѕ€аконя моя 
гдcви, и то8 tпустиҴ нечестие ср7дца мое4го. и много поучивъ е4го еже о4 спасении дш7и, и вѕеұ 

 

2471 Закреслено в оригіналі. 
2472 2Сол 3:7-9. 
2473 Див. Коментар 246. 
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вапницу и шаровными вапы и4мі же иконы писаше, и4 симъ лице є4го украси и4 струпы гно8иыя 
ѕамазавъ, и сего 

\Арк. 217 зв.\ 

на пе>вое подобие и блgорӣаѕие претвори2, привdеӤ его в божественнµю црк+ов8 пече>скµю, дасть є4му 
причcтие св7ты< таи= повелѣ2 емӅ2 у4мытиc водою, ею же св7ще=ници умываюҴя, и тµ4 абие спdаbша ему 
струпы и исцєлѣ22474. вижд ми раѕӅұ бл7женнаго, хрcтӣµb подобисz, яко же бо гдcь прокажен=ого 
и4сцѣли+, и4 повелѣ2 е4мӅ2 покаѕа1тися св7ще=никоұ. и4 принести да> ѕа очищение е4го. си1це Ӆ5бо и5 се8 
ст7ыи бѣгая величания, яко же и4 хрcтоc слѣпаго ицcели, но повелѣ е3мµ2 и1ти2 к силуямли купели 
и€мҴыѶсz2475. тогдаже и4 се8 бл7женныи, преже ва1пы украшаеҴ оӣразъ смердящии невѣрия ради честь 
же твориҴ и4 служителеұ бж7иимъ, да и тии о4бещеницэ будӅҴ с ниұ чюдеси, водою же того о4мывъ, 
не токмо тэлесны< прока€ очисти, но и дш7евныхъ. того же и4сцѣленнаго правнукъ, о4кова2 кивоҴ 
златоұ наd ст7ою трапеѕою, ѕа очищение того, и4 сего скорому и4сцѣле1нию вси удиви1шаc. рече к 
нимъ преподобныи а4лимпии3. братие внима8те сему рекшему, не можеҴ раӣ двѣма гдcнама 
работати2476. я4ко же и4 се8 пре•де поработися врагу, чарование грѣхо+, послѣди же при1иде къ бг7у 
tчаявсz бо пре•де сп7сения свое4го, болма прbказа нападе на= невѣ>ствия ради1 є3го просите бо рече 
гдcь и4 не просто просите, но с вѣрою про1сите, и4 приимѣте2477, и егда же покая+сz к бг7µ, и4 мене 
поcлуха поcтави 

\Арк. 218\ 

и скорыі на млcть є4го2 Ӆ4щеdри, и tи4де и€целѣ+ в доұ сво8 славя бг7а, и того ро•дьшую пре?тµю 
матерь, и преподобны< tцъ нш7и< а3нтония и4 fео4досия, и4 бл7женнаго а4лимпия, се бо новыи 
намъ є1лисе8, иже неемана сириянина t прокаѕы и€цӥеѶ2478. и= нѣкто мӅ• хрcтолюбець t того же 
грdаӢ кие3ва црк+о себѣ постави, и4 воcхотѣ соҴворити цр7кві на Ӆ4крашение велики< ико=. є7 дѣисусо+, и 
д+ѣ намѣстнии. се8 же хрcтолюбець вдаcть среӣро двѣма мнихома мнcтря пече>ского, да соҴворяҴ 
ряdдъ со а4лимпиеұ, и4же хощеҴ во€меҴ t иконъ, сии же мниси ничто же реко11ша а4лиұпиеви, а вѕя€та 
t му1жа є4лико хотѣста, и та1ко хрcтолюбецъ посла ко мни1хома, а4ще ико1ны его содѣ1ланы сӅҴ, 
о4ни же рѣcта, яко еще2 зла1та тре1бӅеҴ и 2паки взя1ста Ӆ4 хрcтолю1бца злато и истеряста и4 паки 
наречие воспµстиста, мужеви гла+ше, на ст7аго сице, я4ко и еще про1сить толи1ко же, е4лико вѕяҴ, 
о= же христолю1бець с радостию вда1сть. и по ма1ле паки че>нори€ци реко1ша, и4 е4ще а3лимпии толи1ко 
же трѣбуетъ. хрcтолюбець же рече, а4ще и до десяти•ды вопросиҴ то даұ токмо бл7гословения є4го 

 

2474 Див. Коментар 247. 
2475 Див. Коментар 248. 
2476 Мт 6:24; Лк 16:13. 
2477 Мт. 7:7-8. 
2478 Див. Коментар 249. 
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хощу, и молиҴвы и4 дѣла руку его. а4лимпиеви же ничто же вѣдущу о сеұ, еже мниси ти4и3 
сотвориста. При 

\Арк. 218 зв.\ 

сылаеҴ Ӆ4бо мӅ•, хотя видѣти, а4ще иконы написаны сӅҴ. о4на же че>нори€ца во€вестиста емµ, тако 
гл7юще, я4ко алимпии поима+ злато и4 среӣро с ли<вою и1 не хощеҴ писати и4ко= твои<. христолюбеӨ же 
то8 прииде в мнcтрь со многою дрӧжиною, и х+одить ко и4гумену ни1кону, хотя во€двигнути 
крамолу на преподоӣнаго а4лиұпиz, и3гуменъ же при€зва+ е4го и4 рече е4му, брате что се непра+да сия2479 
бысть t тебе сн7ови нұшеӧ, многа•ды бо моли+ тя даяти хощеши, и4ногда же туне пишеши. 
Бл7женныи же рече tче чтcнu вѣсть твоя св7тыни, яко никогда же имѣ< лѣности о4 дѣле сеұ, 
нн7е же не свѣұ о4 чемь гл7еши. и4гуме= же рече. яко три цены вѕяӥ е4си t сеdми и4конъ, и4 се я4ко на 
оӣличение тому повелѣша принести доскы и4конныz, мии1хи же при€ва1ти, и4мавшая цѣну, на 
оӣличеніе его, да пряҴся с ниұ. послании же видѣша тыя и4коны, написаны ѕѣло хитры и4 
принесо1ша предъ игумена, я4же видѣвше, вси Ӆ4дивишася и4 Ӆ4жасни бы+ша, с трепетоұ на ѕемли 
лицы падоша, и4 поклонишася нерукотворенному o4бразу гд7а нш7его ис7а хрcта и пре?тcыя еg 
матере, и4 св7ты< его, и4 проұчеся велика слава о сеұ во всѣұ градѣ ки1еве. приидоша же о4на мниха, 
гл7а 

\Арк. 219\ 

вш7ая на бл7женнаго, не вѣдуще о сеұ ничто же, и4 начаша стzзатися со алимпиұ, тако глоgще 
яко три цѣны вѕяӥ еси, и4ко= не пишеши tвѣщавше же вси тѣмъ рѣша, и4 се нн7ѣ иконы бgомь 
написаны, сӅ1тъ сіи• видѣвше и ужасошасz. о4 бывшеұ чюдеси, сия• че>нори€ца, краdшая мнтcръ, 
оӣличе1на бы+ша, и4 t всѣ< веще8 tпадоша, и€гнана быста t мнтcря пече>скаго, но и4 тако своея 
злобы не остастася, гл7юще хулу на блаженнаго, и4 всѣұ гл7юще, я4ко мы є4смы написа1ли иконы, 
гдcнъ же тѣ< не хотя дати наұ мѕды2, и4 се ѕамы1слиӥ є4сть, лишивъ наю наи4ма, и3 соӥга1ста на 
ико1ны, я4ко бг7омъ написани бысть, а не сӅҴ нами вооӣражены, и4 тако1 Ӆ4стависта нароd притѣкающиұ 
на поѕо> тѣхъ, и4 хотящиұ и4мъ поклонитися, си1и же во€бранcта и4 сего ради людие вѣроваша 
мни1хома, о4боӥгающиұ бл7женнаго а4лимпия2480, но богъ прославляеть св7тыя своz, я4ко же рече 
гдcь во єvgлиі, не можеҴ граd укрытиc ве>хµ горы стоz, ниже вжигають светилника и поставляюҴ 
поd сосудоұ, но на свѣщнице да свѣтиҴ всѣұ приходящимъ2481, тако же и сего преподоӣнаго 

 

2479 У рукописі дописано над рядком. 
2480 Див. Коментар 251. 
2481 Мт 5:14-15. 
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а4лимпия, не Ӆ4таися добродѣтелное житие, доіде же и3 до кн7ѕя владимира чю1до бывшее о 
икона<. 

Бысть же нѣкогда сице волею бж7ие4ю, t пожара изгорѣ подоліе все в киеве2482,2483 и4 та црковь 
згорѣ в не8 же бяху иконы 

\Арк. 219  зв.\ 

тыя, и по пожа1ре оӣрѣто1шаc сеdмь ико= тѣ< цѣлы, а цр7ковъ вся ѕгорѣ, и3 се слыша+ кн7ѕь и4де 
видэти бывшаго тамо чюдеси, є4же о и4кона<, како є4диною нощию написашася бж7ииұ мановениеұ 
и4 прослави всѣ< тво>ца, содѣявшаго преславная чюдеса, мл7твами Ӆ4гоdникъ свои< а4нтония и4 
fео4досия. вѕеұ же владиме> е4дину и4кону св7тыя бцdы и4 посла въ граd росто+ в тамо сущµю цр7ковь, 
ю4же саұ со€да и4же и4 донн7ѣ стоиҴ. є8 же а€ самовидецъ бы< и се при нұѣ сотвориc в ростове цр7кви то8 
паdшися и4 та и4кона бе€ вреда пребысть, и внесена бысть в древяную цр7ко+ я1же и€згорѣ t пожара 
и4кона же та бе€ вреда пребысть, ни н€амения о4гненнаго на себѣ имущи2484. и4 приидемъ Ӆ4бо ко 
и3ному скаѕа1нію, єже о бл7женнемъ а3лимпиі. и4нъ нѣкто хрcтолюбецъ даетъ сұеӧ бл7женному икону 
намѣстную писати. по малѣ< же дне1хъ ра€болѣся бл7женныи4 а4лиұпие ико1не же сущи не написане 
бг7олюбецъ же притужаше блаженному, рече же к нұеӧ бл7женныи, ча1до, не приходи ко мнѣ, ни 
стµжа8 ми, но во€ве>ѕи на гд7а печаӥ твою, е4же о и4конѣ и то8 соҴвориҴ я4ко же хощеҴ, икона ти во 
сво8 пра€дникъ на своемъ мѣсте станетъ и4 порадоваc мужь, понеже икона до пра€дника напишеҴся, 
и4 вѣруеұ словеси бл7жен=аго 

\Арк. 220\ 

и4 tиде в доұ сво8 радуяся. прииде же паки бг7олюбецъ о= наканӅ= успения прcтия бцdы2485, хотя 
взяти ико1ну, и4 ви1дѣ икону не написану, бл7женнаго• алимпия веӥми боӥна суща и4 доса•даше е4му 
гл7я, почто не во€вѣсти1л ми е4си своея немощи, и4 а€ бы< даӥ икону и4ному писа1ти, дабы пра€никъ 
свѣтеӥ и че1стенъ былъ, нн7ѣ же посрамилъ мя ес4и Ӆ4де>жати икону. К сему же бл7женныи кроҴце 
tвѣща, Ҷ5 чадо е4гда2 лѣ1ностию се сотворихъ, и4ли нево€можно бг7у и4кону своея мт7ре словоұ 
написати, а€ бо tхожµ свѣта сего, я4ко же я4ви ми гдcь, и4 по мое1мъ tше1ствиі всяко утѣшиҴ 
тя бг7ъ». мӅ• же то8 tиде t него печалуя в доұ сво8. по tшествіи же є4го, внdиӤ нѣкто уноша 
свѣтеӥ, и4 вѕеұ вапницу нача писати1 ико1ну. алимпии же мнѣвъ, z3ко ра€гнѣваc на= гдcи= ико1ны, и4 
писца2 и4ного присла1лъ є4сть, понеже и€перва а3ки чл7вкъ бяше, но скороcть дѣла сего бесплоҴна 
показа. о4вогда убо ѕлатоұ покладываше и4кону, о4вогда же на камени вапы тряше, и взеұ 

 

2482 На берегах: в лэто ¤ѕf7і. 
2483 Див. Коментар 252. 
2484 Див. Коментар 253. 
2485 Дописано над рядком. 
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писаша, и4 в три часа1 и4кону доспѣ1, и4 рече, Ҷ4 калугѣре, е4да что недостаточно, или чимъ 
грѣши<. препdоbбныі же рече доӣрѣ соҴвориӥ еси о бг7ъ поможет тебѣ ѕѣло хитро сию и4конµ написати, 
и4 се тобою содѣлаӥ ю4 е4сть». вечеру же приспѣвшу, и4 се невидимъ 

\Арк. 220 зв.\ 

бысть со иконою. гдcинъ же бе€ сна пребысть всю нощь t печали, понеже не бысть и4коны на 
пра€дникъ, недосто8на себе и4 грѣшна нарицая таковыя бл7годати, и4 воставъ Ӆ4бо и3де во це>ковь, 
да тамо плачеҴся своего согрѣшения, и4 tве>зе двери цр7кви, и4 вdиӤ икону сияющу на мѣсте 
своемъ, и4 паде t страха, мнѣвъ я4ко превидѣние нѣкое, явиc ему, и во€бнӅ+ же мало t страха. 
разумѣ+ яко икона есть, в пещере2486 Ӆ+жbасті мнозѣ бывъ помянӅ+ гл7ы преподоӣнаго, и теҲ вѕбdµѶ 
домашниz. о4ни же с радостию текоша во це>ковъ со свѣщами и4 с кандилы, и4 видѣша и4кону 
сиzющу паче сл7нца, и4 паdше ниць на ѕемли, поклонишаc и4коне и ло3бызаша с веселіеұ дш7а. Бг7олюбеӨ 
же то8 прииде ко игумену, и1 нача повѣдҴаѶ сотворившееся чюдо, е4же о4 иконѣ, и4 вси вкµпѣ 
и4доша к преподоӣнұоӧ алимпию, и4 видѣша е4го3 уже tходяща свѣта се4го, и вопроси его игуме=, 
tче како и4 кимъ написана бы3сть икона, о= же повѣда иұ все е3же видѣ1, z3ко анг7елъ есть рече, 
написавыі ю5, и се преdстоиҴ пояти мя хотя, и1 сия рекъ предасть дх7ъ, и4 сего о4прята+ше несоша 
в цр7ко+, обычное пѣние наd нимъ сотво>ше, положиша его в пещерѣ съ пр7подоӣными tци2487 o4 
хрcтѣ исcе гдcѣ нш7еұ ему же слава со tц7еұ и со ст7ыұ дхоұ, и нн7э и3 приcно i4 во вэки векоұ. аминь. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.2488 
\Арк. 229 зв.\ 

СПІРИ3ДОНЪ И3 НІКОДИ3МЪ 
з8 pа1лмы готова1ста Хлѣ1бъ Хв7ъ: з8 гла1сомъ А4гг7лъ снѣ1дь сла1вы пріz1ста. 

Жи1тiе прпdбныхъ tцъ на1ши3хъ 
Спiри3дҶ3нѣ и3 Нiкоди4ма3 ПроскӅ1рникҶвъ2489 Пече1рскихъ2490. 

И4же на всz1къ дн7ь съверша1ху и3з8 u4стъ весъ pалты1ръ. є3гда1 же t пе1щи зажже1сz храмина2, 
Спіридо1нъ Ма1нтіею пещ8 закры+, Власzни1цею же воды2 прине1с8 Пла1мен8 u3гаси2. 

\Арк. 230\ 

 

2486 Закреслено в оригіналі, натомість на берегах дописано: во трепэте. 
2487 Див. Коментар 254. 
2488 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
2489 Див. Коментар 234. 
2490 На берегах: Мцcа ҶҲто+: ла7 днz2. 
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сz1ка дш7а блcве1нна про1ста є3стъ2491, не и3мѣ1z в8 себѣ2 лука1вства ни ле1сти, я4кw сосӅ1дъ 
и3 жи1лище сама1гw Ба7: зане2 Бъ7 Дх7ъ простъ є3стъ. тѣ1м8же и3 А4пcтолъ гл7етъ: бӅ1zz 
мi1ра и3збра2 Бг7ъ, да премdрыz пострамиҴ2492,2493. T сице1выхъ и3збра1нных8 быҵ Прпdбный 
tц7ъ нш7ъ Спiридwнъ, w3 не1м8же намъ здэ преdле1житъ слов1о. 

Сей бw Бл7женный2494 рw1домъ сый не t гра1да, но t нѣ1кіz ве1си, простъ бz1ше tню1дъ 
хи1тростію кни1жною, и3 невѣ1жа сло1вомъ: но не ра1зумомъ дх7о1внымъ, и3 не дѣ1лы Бг7оӅ3го1дными. 
И3бw страхъ Бж7ій, и4же є3стъ зача1ло премdрости, въ срdцы своеұ и3мыѶ, прi1йде въ Монасты1ръ 
Пече1рскій2495 и3 воспріz1тъ жи1тіе И4ноческое жесто1ко. Не вэды1й же писа1ніz, нача2 uчи1тисz 
кни1гамъ2496, а4ще и3 лѣ1ты немла1дъ сыѶ: И3 и3звыче весъ pалты1ръ и3з8u4стъ. и3 та1ко тружда1шесz 
Ҷ3 спcніи дш7а свое1z крѣ1пко, бе€престани pалтыръ поz2, и3 весъ на кійждо дн7ь скончева1z2497,2498 

Видz1 же И3гӅ1менъ тогда2 сый Пи1минъ по1стниҲ, бы1ти є3гw2 мӅ1жа смире1нна и трудолюби1ва, 
мл7твэ и3 по1сту прилежа1ща прcнw, и3 всz1ко непоро1чна, мл7твэ и3 по1сту прилежа1ща прcнw, и3 
всz1ко непоро1чна, вручи2 є3мӅ2 послуша1ніе Бг7опріz1тнw2499, да пече1тъ хлэбъ приносный 

\Арк. 230 зв.\ 

къ Бжcтве1нной ЛvтӅ1ргіи, на Та1йну Тѣ2ла Хрcто1ва: Про1сфоры гл7ю2. 

Бл7же1нный же СпiридҶ1нъ, u3се1рднэ в8 Пека1рню вшеd, не и3змѣни2 свое1гw по1двига и3 трӅ1да 
дх7овнаго2500, но вруче1нную себэ работӅ2 совершаше съ всzкиұ бл7гоговѣ1ніемъ, и3 стра1хоұ Бж7iим8. 
ТрӅ1дъ бw рӅ1къ є3гw2 бz1ше пріӅ3готова1ніе чи1сто и3 непоро1чно, же1ртвы приноси1мыz t Іере1z2501: 
Пло1дъ же u3сте1нъ приноша1шесz2 t не1гw, жертва хвале1ніz вы1ну Бг7у. и4бw и4ли дрова1 сэкiй, 
и4ли тѣ1сто мэсz, непреста1нно въ u3стѣ1хъ свои1х8 pалмы2 Двdовы и3мэz1ше, да на всz1къ дн7ь 
по Ҷ3бы1чаю свое1му скончаеҴ веc pалты>: я4коже и3 быҵ. 

Нѣ1когда же соверша1z сей Бл7же1нный Ҷ3бы1чную свою2 работӅ2, вожже2 пещъ на и3спече1ніе просфо>: 
и3 се2 t пла1мени и3сходz1ща, во€горѣ1сz покро1въ храмины2. тогда2 Бл7женный вземъ Мантію 

 

2491 На берегах: ПриҴ: аi7. (Пр 11:25). 

2492 На берегах: а7 Ко> а7 (1Кор 1:19). 

2493 Див. Коментар 236. 
2494 На берегах: сҴ спиридо= не кнѶже= бэ. 
2495 На берегах: поҵрыжесz в лҴ: t со€ ѕхмз. t ро•. ал7f. Див. Коментар 237. 
2496 На берегах: научic кнig в8 i4ночеҵвэ. 
2497 На берегах: прӢвілb бэ вес8 pаӥты> нӢ всzҲ де=. 
2498 Див. Коментар 239. 
2499 На берегах: послушӢнiӤ єg бэ пече1ніе проcфо>. 
2500 На берегах: ка1ко поdвиза1сz?. 
2501 На берегах: євр: гi7 (Євр 13:15-16). 

В 
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свою22502, закры2 є3ю2 Ӆ4стіе пе1щи: власzни1цѶ же свое1й завzза1въ рукава2, къ кла1дzзю с не1ю пече2, и3 
наполни2 ю5 воды2: и3 ско1ро возвраща1zсz с8 водо1ю, зва1ше бра1тію да помогӅ1тъ є3мӅ2 u3гаси1ти. 
Бра1тіz же прите1кше ви1дѣша ди1вную вещъ, ка1кw не и3згорѣ2 Ма1нтіz, є4юже закры Бл7же1нный 
Ӆ4стіе пе1щи! и3 ка1кw не и3стече2 t Власzни1ци вода2, є4юже u3гаси1ша вожже1ніе храмины2! и3 
просла1виша Бг7а ѕѣ1ло2503. 

\Арк. 231\ 

Бы1ст8 же семӅ2 Бл7же1нному СпiридҶ1ну споспѣ1шникъ, бра1тъ нѣ1кто, и4менем8 Нiкодиұ2504, и4же 
въ все1мъ є3диноу1менъ є3мӅ2 бэ, и3 є3динонра1венъ, в8 мл7твэ же и3 дѣ1лэ рӅ1чномъ. 

Сіи Ӆ4бw Ҷ4ба до1брэ и3 Бг7оуго1днэ послужи1ста в8 пече1ніи Про1сфоръ три1десzтъ лѣ1тъ2505: чи1сто 
и3 непоро1чно соверша1юще свое2 дѣ1лw. 

Тѣ1мже и3 в8 до1брэмъ и3сповэда1ніи преста1вл8шєсz, насыща1ютсz сла1вы Бж7іz, ю4же зрz1т8 не к 
томӅ2 под8 ви1домъ прино1снагw Хлѣ1ба, но лице1мъ къ лицу. 

И3х8же ст7ы1ми мл7тва1ми, да насытиұсz досто1йно и3 мы2 Хлѣ1ба живо1т8нагw, Блгdти и3 сла1вы 
Хрcта Іс7а: є3мӅ1же съ Бг7омъ tц7емъ, и3 ст7ы1мъ Дх7омъ, подоба1етъ че1ст8 сла1ва, и3 покло1нъ, нн7э 
и3 прcнw, и3 въ вѣ1ки вэкw1мъ, А4ми1нь. 

\Арк. 160 зв.\ 

А4ЛVМПІЙ писа2 ва1пы зракъ ст7ы<, жизн8 дэлы: 

O3бразъ неwпи1санный зритъ Бж7іа си1лы 

Житіе прdпб: tц7а нш7еg Алvмпіа2506 и3кw3нопи3сца2507, 
И4же бе€ мзды И4коны къ цр7кваұ писа1ше, и3 быҵ вра? чудотво1рныѶ и3конопi1снымѶ Ва1пы: а него1же 
написа1шасz невидѶмо И3кwны Чудотво>ныz: послэди же и3 види1мо А4гг7лъ И4кwну написа2. 

 

2502 На берегах: ма=тіи сҴ: спiридо1нӢ Ҷgнь н8 вреди2: влӢсz нi1цѶ жӤ водӢ не претече2. 
2503 Див. Коментар 240. 
2504 На берегах: сҴ Нікодiұ друг8 бэ спiрiдо1ну є3дiнbнра1вный Див. Коментар 238. 
2505 На берегах: л7 лѣҴ про1сфоры печа1ху. 
2506 Див. Коментар 235. 
2507 На берегах: мцcа а+нӅҵ зi7 днz. 
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\Арк. 161\ 

одража1тель я3ви1сz Бжcтвє1нному Луцэ Е3vgли1сту ПрпdбныѶ сеѶ tц7ъ нш7ъ А4лvмпій 
Пече1рскi. И4бw сотво1ршему ны по Ҷ4бразу свое1му и3 по подо1бію Гдcеви2508, та1кожде 
работа1ше, и3з8o3бразу1z чудотво1рнэ нето1чію лица2 ст7ы1хъ на И3конахъ, но и3 добродѣ1тели 
тэх8же на дш7и свое1й: к8 семӅ1 же и3 врачъ показа1сz чӅ1денъ. є3гҶ1же бл7гоче1стное жи1тіе 
и3з8Ҷ3брази1сz намъ сице: 

Въ дни2 Бл7говэрнагw Кнz1зz Кiевскагw Всево1лода Я4госла1вича, при и3гӅ1менэ Прпdбнѣұ 
Нi1конэ, по строе1нію Бж7iю, и3 совэща1нію Прпdбныхъ Tц7ъ АнтҶ1ніz и3 FеҶдо1сіz, 
я4вл8шихъсz в8 де1сzть лѣ1тъ t Преставле1ніz сво1его в8 Константи1нэ гра1дэ, Прише1дшим8 на 
u3краше1ніе ст7ы1z Пече1рскіz Цр7кви Греческиұ И3конопи1сцемъ2509, преда1нъ бы1сть Роди1телема 
свои1ма в8 науче1ніе И4коннагw и3з8ображеніz, Бл7же1нный сеѶ Алv1мпій. И3 бысть самови1дец 8 
преди1вному томӅ2 чудеси2, є4же пи1шетсz в8 сказа1ніи Ҷ3 Цр7кви ст7ѣ1й Пече1рстэй2510, є3гда2 
u3краша1ющимъ И4конопи1сцемъ му1сіею o4лта>, сама2 в нем8 И4кона Прcты1z Бц7и и3зобрази1сz, та1же 
просвэти1сz па1че сл7нца, и3 посе1м8 го1луб8 и3з8 u4стъ є3z2 и3злетѣ2, и3 посе1мъ го1луб8 и3з8 u4стъ є3z2 
и3злетѣ2, и3 по мнw1гом8 лэта1ніи въ u3ста2 И4коны спcи1телевы го1рэ сӅ1щiӢ в8летѣ2: 

\Арк. 161 зв.\ 

тогда1 бо сей А4лv1мпій u3ча1сz, ма1йстерwұ своиұ помага1ше: и3 до1брэ написа2 въ u4мэ своем8, я4кw 
дѣ1йствw Прcта1гw Дх7а пребыва1етъ в8 той ст7ой Црк7ви Пече1рской2511. 

Сконча1вшиұ u4бw дѣ1ло свое И3конопи1сцем и3 u3краси1вшим8 o4бразы написа1нными ст7Ӆ1ю Цр7ковъ: 
u3краше1нъ бысть А4лv1мпій добродѣ1телнымъ o4бразомъ ст7а1гw А4гг7лскагw И3ноческагw чи1на, 
t Прпdбнаg И3гӅ1мена Нi1кона2512,2513 И3 нача1тъ Ҷ3буча1тисz добродѣ1тели дх7о1вныz ст7ы1хъ 
и3з8oбражати, и4же до1брэ и€ображе1ніе веществе1ннаg лица2 и4хъ Ӆ3же свэдz1ше. 

Тогда2 та1ко премdръ бэ въ своеұ дѣ1лэ худо1жниҲ, я4ко и3 t веществе1нны< И3ко=, блгdтію Бж7iею, 
дх7о1вныz добродэтелныz o4бразы преdста1витѶ можа1ше2514. И4бw худо1жества И3коннагw писа1ніz 

 

2508 На берегах: быҴ: а7 (Бт 1:1-31). 
2509 На берегах: сҴ:а3лiұпій Іконопicце+ пе>: греко+ Ӆ4чиниҲ бэ. 
2510 На берегах: ви1дэ чӅ1дb прѶ укрӢше1ніи цр7квѶ пе?: Ҷ3 Ікbнэ прҵ: бц7и и3 Ҷ3 го1лубэ. 
2511 Див. Коментар 243. 
2512 На берегах: поҵрыжеc сҴ: в лѣҴ: t со€ ¤ѕФч7е. t ро•: ап7з. 
2513 Див. Коментар 245.  
2514 На берегах: ДобрbэтелѶ єg прi i4конноұ писа1ніи. 

П 
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и3звы1че, собра1ніz рdаѶ не бога1тства ради, но добродѣ1телеѶ: Работа1ше бо и3зобразӅ1z И3коны є3ли1ко 
тре1бэ бысть всѣмъ, и4гу1мену же и бра1тіи, ничто1же за трӅ1дъ свой взима1z2515. 

Найпа1че же молz1ше мнw1ги<, да ви1дѣвше в8 кое1й Цр7кви Ҷб8ветша1вшіz И3коны, возвэстzҴ 
є3мӅ2: o4н8 же нико1еz же мзdы на земли2 требӅ1z, рукодѣ1ліемъ свои1мъ u3краша1ше. 

А4ще ли когда2 неи3мэz1ше комӅ2 дѣ1ла твори1ти, тогда2 зла1то и сре1бро є4же на потре1бу И4конаұ, 
взаи1м8 

\Арк. 162\ 

взима1z на тру1ды своz2 u3празнz1шесz, и3 и4мже до1лъженъ бысть, И3конами tдава1ше. Се1 же 
творz1ше да непра1зденъ бӅ1дет8 2516 : поне1же дре1вніи ст7ы1и tц7ы И3нока рукодѣ2лію прcнw 
прилежа1ща, вели1ка бы1ти преd Бг7ом8 нарекw1ша, и3 ра1вна Верхо1вному А4пcлу Па1vлу, и4же Ҷ1 себѣ2 
рече22517: я4кw требова1нію мое1му, и3 сӅ1щиұ со мно1ю послужи1тэ рӅ1цѣ мои2 сi1и. 

А4ще па1кѶ случи1сz когда2 приwбрэте1ніе є3мӅ2, нѣ1кое t рукодѣ1ліz, тогда2 на три ча1сти 
раздѣлz1ше2518: пе1рвую ча1сть tлуча1ше на нӅ1жднаz И3кҶнам8, вто1рую в8 млcтыню ни1щиұ, тре1тюю 
на потре1бу Монасты>скую2519. Си1це u4бw творz2 по всz2 лѣ1та, и не даzше себѣ2 поко1z дн7ь и3 
ноө. В8 но1щи бо на бдѣ1ніе и3 мл7твы и3 покло1нґі Ӆ3пра•нz1шесz2520: Дни1 же приспѣ+шу, съ всz1киұ 
смире1нiеұ, нестzжанiеұ, чcтото1ю, терпе1нiеұ, любо1вію, Бг7омышле1нiеұ, прилежа1шӤ рукодѣ1лію: пра1зdна же 
нико1ли же бэ ви1дѣти є3го. Nба1че и3 собо1ра Цр7ко1внаg дѣ1ла ради нико1лиже tлуча1шесz2521. 

Видz1 же И3гу1менъ толи1кое Прпdбнагw сегw2 И3конwпи1сца добродѣ1телное худо1жество, я4кw 
досто1нъ (sic!) бы1сть при oбразэ А4гг7лскwмъ И4ноческwмъ, и3з8w3бража1ти на себэ дѣ1йствіе и3 
є3диносӅ1щнагҶ o4браза Бж7iz Іс7а, Іере1z по чи1ну Мелхиседе1кову2522: возведе2 є3гw2 

\Арк. 162 зв.\ 

тща1ніем8 свои1м8 на сте1пень Іере1v°ства. Тогда2 Прпdбный а4ки свѣ1щниҲ поставле= на свѣ1щницѶ, 
ближа1еже рекӅ2 а4ки o4бразъ на высо1коұ мѣ1стэ, бо1лшею сугу1бых8 добродѣ1телей И4ноческих8 же и3 

 

2515 На берегах: писӢше сҴ: i4кҶны бе€ мзды. 
2516 На берегах: пiсӢше i4коны да не пра€де= бӅ1детъ. 
2517 На берегах: Дэz=: к7 (2Сол 3:7-9). 
2518 На берегах: прѶwбрэтӤніе на три2 ча1сти ра€дэлz1ше. 
2519 Див. Коментар 246. 
2520 На берегах: в8 нощi молz1шесz въ дни дэла1ше. 
2521 На берегах: в8 Цр7квэ бэ вы1ну. 
2522 На берегах: ПостӢваеҴ Іере1емъ. 
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Іере1v°скихъ красото1ю просіz2, я4кw показа1тисz є3мӅ2 o4бразу непро1сту но чудотво1рну2523. t є3го1же 
мнw1ги< чудотворе1ній воспомzнӅти нѣ1каz лѣ1по є4стъ здѣ2. 

Бы1сть нѣ1кто t бога1ты< гра1да Кi1ева прокаже=2524, и3 мно1гw t вра1чевъ, во1лхвwв8 же и3 
иновѣ1рныхъ люде1й врачӅ1емъ по1мощи и3ска1ше: но не получи2, па1че же го1ршее себѣ2 пріw3брѣте2. 
Тогда2 нѣ1кто t дрӅ1гwвъ понуди2 є3гw2 и3ти2 в8 Пече1рскій Монасты1ръ, и моли1ти Oц7ъ тѣ< 
да помл7zт8сz Ҷ3 не1мъ: o4н8же є4два и3зволи2. Та1же є3гда2 приве1денъ бы1сть, повелѣ2 И3гӅ1менъ 
водо1ю t кла1дzзz2 Прпdбнагw FеодҶ1сіz, напои1ти є3гw, и3 пома1зати є3мӅ2 главӅ1 же и3 лице2. 
и3 а4біе воскипѣ ве1сь гно1емъ за невѣ1рствіе свое22525, я4кw всѣ1мъ смра1да ради бѣ1гати t негw2. 
возврати1сz u4бw в8 до1мъ сво1й плача1сz и3 сѣту1z: ни1же и3схода1ше на свѣ1тъ мнw1ги дни2, 
засту1дъ смра1да, гл7z2 къ другw1мъ свои1мъ: Покры срамота2 лице2 мое, чӅ1жdъ бы1хъ бра1тіи мое1й, 
и3 стра1ненъ сынw1мъ мт7ре мое1z2526, я4кw не съ вѣ1рою прииди1хъ къ Прпdбнымъ tц7емъ 

\Арк. 163\ 

А4нтҶ1нію и3 FеҶдҶ1сію: и3 по всz2 дни2 смрти Ҷ3жида1ше. W3ба1че прише1дъ нѣ1когда в8 себе2, 
помы1сли и3сповѣ1да1ти всz2 согрѣше1ніz своz2: тѣ1м8же прійде па1ки в8 Пече1рскій монастыръ къ 
Прпdбному семӅ2 А4лvұпію, и3 и3сповэда1сz преd ни1мъ. Прпdбный же є3мӅ2 рече1: до1брѣ сотвори1лъ є3си2 
ча1до и3сповѣда1въ Бг7у грѣхи3 своz2 преd мои1м8 недосто1инством8, та1кw бо и3 Прbро1къ Ҷ3 себэ2 
свэдителству1ет8, къ Гд7у гл7z2: Рѣ1х8 и3 исповѣ1м8 на мz беззако1ніе мое2 Гдcви, и3 ты tпусти1лъ 
є3си2 нече1стіе ср7ца мое1гw2527. Поучи1 же є3гw2 мнw1го Ҷ3 спcніи дш7и, и3 взе1мъ И3конопис1сныz ва1пы 
лице2 є3гw2 Ӆ3краси2, стрӅ1пы гно1йиыz пома1завъ2528. таже въве1дъ въ Цр7ковъ, дасть є3мӅ2 прича1стіе 
Бжcтве1нных8 та1инъ, и3 повелѣ2 u3мыва1тисz по Прича1стіи: и3 ту а4біе спадо1ша є3мӅ2 стрӅ1пы, и3 
пе1рвое здра1віа бл7гоw4бразіе возврати1сz. И3 та1кw съo4бразе= бысть в8 чудотворе1ніи се1м8 ПрпdбныѶ 
tц7ь А3лv1мпій Хрcту само1му2529. я4коже бо Хс7 и3сцэлzz прокаже1ннагw повелѣ2 є3му1 да 
пока1жетсz Іере1wви, и3 принесеҴ даръ за Ҷ3чище1ніе свое22530: си1це и3 се1й Прпdбны повелѣ2 прокаже=ному 
свое1му, да пока1жет8сz пре d ниұ в8 чи1ну Іере1v̆скаго служе1ніz сӅ1щимъ, и3 принесе1тъ даръ то1й, 

 

2523 На берегах: На Іерействэ поdвiзӢшеc творiтi чудесӢ. 
2524 На берегах: Чу1до сҴ: Ҷ3 и3сцэле1ніи прокаже1ннаго. 
2525 На берегах: прокӢже=ныѶ за невэрҵвіе в8 печ>: монаҵ: не и3сцэлэ но пӢче нӢкӢза=. 
2526 На берегах: pаӥ: xи7 (Пс 68:20-21). 
2527 На берегах: pалоұ, ла7 (Пс 31:5). 

2528 На берегах: сҴ: АлvұпiѶ нӢмазӢ прокаженнаg ва1пы. 
2529 На берегах: Ӆ3подобиѶсz ХӅ7 прокӢженнагw i3сцэлi+шу. 
2530 На берегах: маӮ: и7 (Мт 8:1-4). 
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\Арк. 163 зв.\ 

Ҷ3 не1м8 же Прbркъ гл7етъ: Что возда1мъ Гдcви Ҷ3 всѣ1х8 я4же возда1ст8 ми? Что возда1мъ Гдcви 
Ҷ3 всѣ1х8 я4же возда1ст8 ми? Чашу спcніа прійму2531. 

Воспомzнеұ же здѣ2 дар8 и3 се1й, я4кw пра1внукъ сегw3 прокаже1ннагw, за Ҷ3чище1ніе є3гw2, Ҷ3кова2 
КvwҴ зла1тоұ наd сҴ: Прcто1лоұ в Цр7кви Пече1рскоѶ. К8 семӅ1 же соw4бразенъ бысть Прпdбный па1ки ХрcтӅ2 
и3 слэпорожде1ннагw и3сцэли1вшу2532. я4кw же бw Хс7 и3сцэлz1z тогw2, пе1рвэе помаза2 ємӅ2 o4чѶ 
бре1ніем8, та1же повелѣ2 Ӆ3мы1тисz в8 ку1пелѶ сілуа1мъ, є4же ска1зуетсz Посла1н82533: си1це и3 сей ПрпdбныѶ 
пе1рвэе помаза2 стрӅ1пы прокаже1ннагw своегw И3конопи1сными ва1пы, послѣ1диже повелѣ2 u3мыьтсz 
є3мӅ2 водо1ю Ҷ3бы1чною по прича1стіи посла1нникwмъ Бж7iимъ, Іерє1wмъ. и3 симъ o4бразомъ и3сцэли2 
є3гw2 t прока1зы теле1сныz, кӅ1пно же и3 слэпоты2 грэхо1вныz: Е3гwже ско1рому и3сцэле1нію вси 
тогdа прише1дшіи в8кӅ1пэ t гра1да, зѣ1ло u3диви1шасz. 

Но Прпdбный А3лv1мпій глагола2 к нимъ: Бра1тіе, в8нимайте рече1нному: Никто1 же мо1жеҴ двома2 
Гдcи1нома работа1ти2534. сей бw чл7вѣ1къ прежде поработилсz бz1ше врагӅ2 чарова1ніz грѣхо1м82535, 
послѣ1ди же сѣ1мо прихожdаше къ БӅ7 tча1zвсz свое1гw спcніz по совѣ1ту вра1жію, ниже вѣ1рова+ 
є3диному спcніz по совѣ1ту вра1жію, ниже вэрова+ є3ди1ному спcти2 могӅ1щему Гдcеви, тѣ1м8 же 
болма прока1за нападе2 на=, невѣрствіz ра1ди є3го2: 

\Арк. 164\ 

Проси1те бw рече2 Гдcь, и3 не про1сто просѣ1те, но вѣ1рующе, и3 даст8сz вамъ2536. Е3гда1 же нн7э 
Ҷ3брz1щсz то1йже, ка1zсz тогw2 преd Бго7мъ, послуша1ющу мнэ: Бъ7 бога1тъ сый въ млcти, 
и3сцэли є3гw22537. Сi1z слы1шавше поклони1шасz лю1діе, и3 tи3дҶ1ша съ и3сцѣ1леннымъ воспzҴ, 
славz1ще Бг7а, и3 тогw2 ро1жшую, Прпdбных8 же tц7ъ АнтҶ1ніz и3 FеoдҶ1сіz, и3 тѣ1х8 u3ч7ника 
Прпdбнаго сего2 tц7а нш7его А4лv1мпіz: Ҷ3 нем8 же гл7а1ху, я4кw вои1стинну се єҵ но1выѶ наұ Елiсе1й, 
и4же а4ки Неема1на сvріани1на t прока1зы мӅжа сегw2 и3сцѣли22538. 

 

2531 На берегах: pалоұ рєi7 (Пс 115:3-7). 

2532 На берегах: Ӆ3подобиc па1ки ХӅc слэпоро•де=наго i3сцэли1вшу. 
2533 На берегах: ІҶ7: f7. (Див. Коментар 248). 

2534 На берегах: маӮ: ѕ7 (Мт 6:24). 

2535 На берегах: почто2 прокаженныѶ пе>вэе в8 пе? мо=: не иcцэлэ потом8 и3сцэлэ2. 
2536 На берегах: маӮ: з7. (Мт. 7:7-8). 

2537 На берегах: є3феc, в7. (Еф 2:4). 

2538 На берегах: д7 царҵ: є7 Див. Коментар 249. 
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Быҵ же и3 дру1гiѶ нѣ1кто t того•де гра1да Кi1евӢ мӅ• Хрcтолюби1вый, и4же постави Цр7ко+2539, и3 
въсхотѣ2 сотвори1ти на Ӆ3краше1ніе є3z2 вели1ки< Икон8 седм82540 : тогда2 вдасть сре1бро двомъ 
зна1емымъ Монастыра Пече1рскагw мни1хwмъ, и3 до1ски и4конныz, молz2 да совэща1ют8 Ҷ3 
написа1ніи тэхъ И3конъ съ А4лv1мпіемъ. мни1си же ты1и ничто1же рекw1ста А4лv1мпіеви, а3 сре1бро 
присвои1ста2541. Вре1мени же нѣ1коему минувшу, послӢ мӅ1ж8 къ мни1хоұ, а4ще и4коны є3го2 напи1саны 
сӅ1ть? Ҷ3ни же tвэащ1ста, я4кw вz1щше сре1бра требует8 А3лvмпій. и3 па1ки взz1ста присла1нное t 
мӅ1жа сре1бро, є4же та1кожде присвои1ста. та1же са1ми бе€стӅ1дны сӅ1ще, посла1ста к8 мӅ1жевѶ, 

\Арк. 164 зв.\ 

непра1вжу гл7ю1ще на ст7го, я4кw и3 є3ще2 требӅ1ет8 толи1коже є3ли1ко взzҴ. мӅ1ж8 же Хрcтолюби1выѶ и3 
трети1цею дасть гл7z2: я4кw то1кмw мл7твы хощӅ2 и3 блcве1ніz t дѣ1ла рӅ1ку є3гw2. А4лv1мпiѶ же 
ничто1же вѣ1даше, є4же мни1си ты1и творz1ху. Посе1мъ u4бw присла2 мужъ, хотz2 и3звѣ1стно 
uвѣ1дѣти а4ще И4коны є3гҶ2 напи1саны Ӆ3же сӅ1т8? мни1си же Ҷ4ны неҶ3брѣ1тше что tвэща1ти, 
возвѣсти1ста є3мӅ2: я4кw А4лv1мпій взzҴ сребро твое2 въ три цэны, нн7э же не хо1щет8 писа1ти 
И4кон8. тѣ1м8же Хрcтолюби1вый той мӅ•, прi1иде в8 монасты1ръ Пече1рскій съ мнw1гою дружи1ною къ 
Прпdб: И3гӅ11мену Нi1кону, и3 повэда2 є3мӅ2 винӅ2 печа1ли свое1z t А4лv1импіz. И3гӅ1менъ же тогw2 
призва1въ рече2 є3му: почто2 бра1те тако1ва непра1вда бысть t тебе2 сы1нови семӅ2 на1шему? я4кw 
мнw1гажды моли1 тz даz2 є3ли1ко хотѣ1л8 є3си2, ты1же Ҷ3бэща1всz, и3 толи1ко сре1бра взе1м8 И4кон8 
є3мӅ2 не пи1шеши, и4ногда1 же и3 тӅ1не пи1шеши. tвэща2 є3мӅ2 А4лv1мпій: tч7е чcтный, вѣсть твоz2 
ст7ы1ни, я4кw никогда1 же и3мѣ1хъ лѣ1ность в8 дѣ1лѣ сеұ; нн7ѣ же не свѣ1мъ Ҷ че1мъ гл7еши. 
И4гӅ1мен8 же є3мӅ2 па1ки рече2: я4кw три цэны2 взzӥ є3си2 t седми2 Икон8, и3 є3ще2 досе1лэ не писа1лъ 
є3си1 и3хъ. и3 а4біе на Ҷ3бличе1ніе ст7агw посла2 да принесӅ1тъ Иконъ 

\Арк. 165\ 

тэхъ до1ски, я4же преd то1ею но1щію ви1дэны бы1ша ненапи1саны в8 є3ди1ной храминѣ2 Монасты1рской. 
та1кожd и3 мни1ховъ тѣ< чре€ ни1хже мужъ дава1ше цѣнӅ2 ст7о1му, повелѣ2 прива1ти, да нань 
воз8гл7ю1тъ. Посла1нніи u4бw по до1ски прійдw1ша: И3 се2 Ҷ3брэто1ша на ни1х8 и4коны напи1саны ѕэло 
хи1трэ, и3 принесо1ша и4х8 преd И4гӅ1мена и3 сӅ1щи< с ним8: я4же ви1дѣвше вси u3диви1шасz. и3 Ӆ3жа1сни 
бы1вше, съ тре1петоұ ницъ на земли2 падw1ша, и3 поклони1шасz нерукотворе1ннымъ тэмъ o4бразо1м8, 
Гдcню, Прчcтыz Бг7ом7тере, и3 ст7ы1хъ є3гw22542. Посе1м8 и3 o4ны два мни1си солга1вшіи на А4лv1мпіа 

 

2539 На берегах: Чу1до сҴ Ҷ3 i4конахъ невидѶмw напi1саны< за негw2. 
2540 Див. Коментар 250. 
2541 На берегах: напаҵ на сҴ Алvұпіа.  
2542 На берегах: сеdм8 и4кw= напi1саны Бг7ом8 на Ҷ3пра+да1нiӤ сҴ: а3лvұпіа. 
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прійдҶ1ста. и3 невѣ1дуще Ҷ3 бы1вшемъ чудеси2, нача1ша стzза1тисz съ ст7ы1мъ, гл7ю1ще: я4кw три 
цѣны2 взzл8 є3си1, а3 И3конъ не пи1шеши. Слы1шавше же сi1ю на1пасть та1мо сӅ1щіи вси, показа1ша 
и3мъ И3коны, гл7ю1ще: я4кw се нн7ѣ И3коны ты1z напи1саны суть самы1мъ Бг7омъ 
свэдителствӅ1ющимъ неѕло1біе А4лv1мпіz. o3ни1же ви1дѣвше Ӆ3жасо1стасz Ҷ3 бы1вшеұ чудеси2. тогда2 
а4біе за дѣ1ло та1т8бы и3 лжи2 сво1еz И3гӅ1меномъ Ҷ3бличе1ни бы1вше, и3з8 монастыра2 и3згна1ни быста, 
и3 ве1щей свои< всѣ< tпадо1ста. W3ба1че ни та1ко злобӅ2 свою2 Ҷ3ста1виста2543: гл7ю1ще бо хулӅ2 на 
Прпdбнаg А3лv1мпіа, проповэда1стӢ людем8 

\Арк. 165 зв.\ 

въ гра1дэ, я4ко мы са1мѶ написа1ховэ И4коны тыz. Гдcин8 же и3хъ не хотz2 возда1ти намъ 
м8зды2, и3 лиша1z насъ найма2, се смы1сли, и3 солга2 на И4коны, а4ки вы напи1саны были2 Бг7омъ 
Ҷ3правда1ющим8 А4лv1мпіа. и3 та1ко u3ста1виста на1рwдъ притѣка1ющ8 на позо1ръ И3конъ тѣ1х8. и3 
хотz1щъ поклони1тисz и3мъ. Но лю1діе а4ще и3 вѣрова1ша тогда2 тѣ1мъ мни1хwмъ, Ҷ3блга1ющимъ 
Прпdбнагw Алv1мпіа: Ҷ3ба1че Бъ7 и4же прославлz1етъ ст7ы1хъ свои<, я4коже сам8 рече2 въ Е3vgліи2544: 
Не мо1жетъ градъ u3кры1тисz верху горы2 стоzѶ, ни вжига1ют8 свѣти1лника и3 поставлz1юҴ є3гw2 поd 
спӅ1доұ но на свѣ1щницѶ, и3 свѣ1титъ всѣ1мъ: не Ӆ3таи2 добродѣ1телныхъ по1двигwвъ сегw2 Прпdбнаго 
му1жа. До1йде бw да1же до Кн7зz Влади1мира Монома1ха бы1вшее ст7агw ра1ди Ҷ3 тѣ1хъ 
И4конахъ чудо: И3 є3ще2 па1че u3вэре1но бысть сице. 

Быст8 нѣ1когда попуще1нiеұ Бжiим8 t пожа1ра и€горѣ1ти всемӅ2 подо1ліе в8 Кi1евэ2545, и3дѣ1же и3 цр7ко+ 
и3му1щаz И3коны ты1z и€горэ2: Ҷ3ба1че по пожарѣ2 Ҷ3брѣтҶ1шасz ты1z И3коны всz седм8 цѣ1лы 
и бе€ вре1да2546. Е4же слы1шавъ Кн7зь, прійде самъ ви1дэти та1мо бы1вшее Чу1дw: И4 ви1дэвъ 
Ҷ3ста1вшіz И4кҶны, слыша2 Ҷ3 ни1хъ и3звѣҴно, ка1ко пе1рвіе є3ди1ною но1щію написа1шасz 

\Арк. 166\ 

Бжiим8 манове1ніем8 и3збавлz1ющим8 t на1пасти Прпdбнагw А3лv1мпіа. Просла1ви u4бw тогда2 ѕэлw 
Кнґz1зь Владыміръ Монома1х8 Тво1рца всѣ1хъ Бг7а, содѣz1вшагw толи1ка Чудеса2 
добродѣ1телей ра1ди Прпdбнагw А4лv1мпіz. И3 вземъ є3динӅ2 t тѣ1хъ, И3кону Прcты1z Бц7ы, 
посла2 въ гра1дъ РҶ1стовъ, къ сӅ1ще1й та1мw ка1менной Цркви, ю4же самъ созда2. Случи1жесz 
є3ди1ною и3 то1й Цр7кви в8 РҶ1стовэ па1сти, o3баче сi1z И3кwна без вре1да пребы1сть2547. Тогда2 

 

2543 На берегах: Хула2 на Іконы а3лvұпіевы. 
2544 На берегах: МаӮ: є7 (Мт 5:14-15). 

2545 Див. Коментар 252. 
2546 На берегах:  Іконы а3лұiпіевы не i€горѣ1ша. 
2547 На берегах: па1кѶ е3дiна2 t ІкҶнъ а3лиұпiевы< несокрушѶсz нi1жӤ и3згорѣ2. 
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внесе1на бы1сть в8 древzную Цр7ко1въ нос и3 та по вре1мени и3згорэ t пожара2, И3кҶна же па1ки без 
вре1да Ҷ3ста, ни зна1меніz o4гне=наго на себѣ2 и3мӅ1ща. Сi1zже всz2 Прпdбнагw tц7а нш7егw 
А4лvмпіz, є3го1же ра1ди И3кҶны ты1z нерукотворе1ннэ и3з8w3брази1шасz2548. 

Но Ӆ3же пре1йдеұ къ сказу1ющему ско=ча1ніе ст7а1го Чудеси2: ка1кw въ o4бразэ пре1йде, чл7вкъ сей 
o4бразwвъ худо1жниҲ чудотво1рный, t жи1тіz временнагw на вѣ1чное. 

Е4ще1 бо нэкто бл7гочести1въ сы1й, даде2 семӅ2 Прпdбному tц7у нш7ему А4лv1мпію, И3кwну 
намѣ1стную Ӆ3спе1ніz Прcты1z Бц7ы написати2549, молz2 да u3готовитъ на Пра1здникъ У4спе1ніz 
того1жде. И3 непомнwзэх дне1хъ 

\Арк. 166 зв.\ 

разболѣ1сz Прпdбный, и3 къ свое1му па1че u3спе1нію смр7тному приближа1шесz 2550 , И4кwнѣ 
ненаписа1ннѣ1 сӅ1щей. чл7вкъ же то1й стужа1ше и3 на ст7агw скорбz1ше: но А4лv1мпій гл7а є3мӅ2: ча1до 
нестужи2 приходz2 къ мнѣ2, но възверзи2 на Га7 печаӥ твою2, и3 то1й сотво1риҴ я4коже хо1щеҴ: И4кона 
ти въ сво1й Пра1зdникъ на своеұ мѣ1стѣ ста1нет82551. му1жъ же вѣра1въ словеси2 ПрпdбнагҶ, tи1де в8 
до1м8 сво1й радуzсz. и3 прійде па1ки в8 навече1ріе u3же2 пра1зdника Ӆ3спе1ніа Прcты1а Бц7ы: ви1дѣвже 
И3кону ненапи1са=ну, и3 Прпdбнагw А4лv1мпіа па1че боӥна су1ща, досажdаше є3мӅ2 гл7z: почто2 не 
возвѣсти1л8 ми є3си2 Ҷ3 толи1цэй твое1й не1мощи, и3 а4зъ даӥ бы< И4кwну друго1му написа1ти, да 
бы Пра1зdникъ свѣ1телъ и3 чcтенъ бы1лъ: нн7ѣ же посрамиӥ мz є3си2. tвэща2 кроҴцѣ ПрпdбныѶ Ҷ5 
ча1дw, є3да2 лѣ1ностію се сотвори1хъ ? Ҷ3ба1че возмо1жно БӅ7 И3кону свое1z мт7ре, сло1воұ є3ди1нѣұ 
написа1ти: а4з8 бо u3же tхождӅ2 t мi1ра сегw2, я4коже я3ви1 ми Гдcь2552, тебе1 же не имаұ Ҷ3ста1вити 
ско1рбна. tи1де Ӆ4бw мӅ4ж8 то1й печалӅ1z ѕѣ1ло. И4 се по tше1ствіи є3гw2, вни1де нѣ1кто ю3но1ша 
свѣ1теӥ къ Прпdбному А4лv1мпію, и3 нача2 писа1тѶ И4кwну мӅ1жеви томӅ22553. А4лvұпій же мнѣ1въ 
я4ко ра€гнѣва1сz на= Гдcнъ И4кҶны, и3 Писца2 и4ногҶ присла1лъ є4стъ: и3спе1рва чл7вка тогw2 бы1ти 

\Арк. 167\ 

непщева1ше: но ско1роҵ и3 красота2 дѣ1ла, А4гг7ла є3го2 показа2. Ҷ4вогdа бо зла1то поклада1ше на И3конэ, 
Ҷ4вогdа же ва1пы разли1чныz на ка1мени трzше, и тѣ1мѶ писа1шӤ: и3 та1ко въ три2 ча1сы И4кону 
написа1 зѣ1ло краcну. та1же къ Прпdб: рече2: tч7е є3да2 что недовлѣ1ет8 здѣ2, и4ли в8 чеұ погрѣши<? 

 

2548 Див. Коментар 253. 
2549 На берегах: Чу1до сҴ: Ҷ3 Іконэ Агг7ломъ напи1саноѶ за не1гw. 
2550 На берегах: сҴ: АлvұпiѶ ікону взеұ пiсатѶ ра€болѣ1сz. 
2551 На берегах: бо1ле= сы1й прbречӤ я4ко нэ напѶсаноѶ бы1ти на своѶ чаc. 
2552 На берегах: я3ви2 є3мӅ2 Гь7 см7т8. 
2553 На берегах: Агг7лъ напiсӢ и4кону в8 мэсто єg за г7 чӢсы. 
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ПрпdбныѶ же tвэща2: до1брѣ сотвори1лъ є3си2, Бъ7 помо1гл8 ти єҵ си1це Бл7голѣ1пнэ написа1ти, и3 o4н8 
сіе тобо1ю саұ содѣла1лъ єҵ. Ве1черу же приспѣ1вшу, невиди1мъ быҵ Писе1цъ той съ И4коною2554. 
Гдcи1нъ же и4коны, бе€ сна пребыҵ всю нощ8 t печа1ли, я4кw не приспѣ2 И4кона на пра1зdник8, недосто1йна 
себе2 нарица1z тако1выz блгdти, и3 ѕѣ1ло грѣ1шна. Воста1въ u4бw и3де2 къ Цр7кви, да пла1четсz 
та1мо сво1его согрѣше1ніz. И3 tверзъ две1ри Цр7кве, видѣ И4кону сіz1ющу ѕѣ1ло на мѣ1стѣ сво1ем8: 
тогда1 паде2 t стра1ха, мнѣвъ я4ко привиде1ніе нѣ1кое я3ви1сz є3мӅ2: та1же ма1ло возниҲ, и3 
разсмотрѣ+, позна2 я4кw И3кона є3гw2 єҵ. Тэм8же въ тре1петѣ и3 u3жа1сэ мнw1зѣ сыѶ, воспомzнӅ2 
гл7ы Прпdбнаg А4лv1мпіа, и4же рече2 гото1вэй бы1ти И4конэ2555 на свій пра1зdниҲ. и3 текъ возбуди2 
дома1шнzz своz2. Ҷ3ни1 же съ ра1достію и3дw1ша ско1ро поне1м8 въ цр7ко+, съ свѣща1ми и3 кандv1лы, 
и3 ви1дѣвшӤ Икону сіz1ющу а4ки сл7нце, паdше ниӨ на земли2, поклони1шасz є3й, и3 лобыза1ша ю5 съ 
весе1лiеұ дш7и2. 

\Арк. 167 зв.\ 

Посеұ блгчcти1выѶ той му1ж8 прiѶде къ Игумену, и3 нача2 повѣда1ти є3мӅ2 Ҷ3 И4конэ бы1вшее чу1до. 
и3дw1ша u4бw в8ку1пѣ къ Прпdбному А4лv1мпію, и3 ви1дѣша тогw2 Ӆ3же tходz1ща t мi1ра сегw2. 
Ҷ3ба1че вопроси2 є3гw2 И4гу1менъ: tч7е, ка1ко и3 киұ напи1сана бысть Икона мӅ1жу семӅ2? o4нъ же 
повѣда2 и3мъ все є4же видѣ2, и3 рече2 я4кw А4гглъ написа2 ю5, и3 се тойже предсто1ит8 поz1ти мz 
хотz22556. Сi1z рек8 предаҵ дх7ъ свій в8 ру1цэ Гдcви, Мцcа А4вгуста семна1десzтоg днz2557,2558 
Бра1тіz же тѣ1ло є3гw2 Ҷ3прz1тавше несҶ1ша въ Цр7ковъ, и3 сотво1рше наd ни1м8 \ пѣ1ніе Ҷ3бы1чно, 
положи1ша в8 Пеще1рѣ Прпdбнагw А4нтҶ1ніz. 

И4 та1ко u3краси2 сей ст7ы1й чудотво1рныѶ Иконопи1сецъ Нб7о и3 зе1млю, та1мо возшеd добродѣ1телною 
дш7ею, здѣ1 же сый тѣ1лоұ. Въ честь И3конопи1сцевъ Нача1лнику Бг7у Tц7у, и4же рече2, 
Сотворѣ1мъ чл7вка по o4бразу и3 по подо1бію нш7ему2559: та1коже и3 O4бразу Vпоста1си є3гw2 Бг7у 
Сн7у2560, и4же o4бразоұ Ҷ3брэте1сz я4кw чл7вк82561: кӅ1пно съ ст7ы1мъ Дх7омъ2562, и4же въ o4бразэ 
виде1ніz голубина, и3 o4ненныхъ z3зы1wк+2563, съхожда1ше: И4хъже въ є3ди1ном8 существэ су1щихъ, 

 

2554 На берегах: Агг7лъ tнесе2 i4кону ту къ цр7квиѶ. 
2555 На берегах: събыҵсz прbрчӤство сҴ Ҷ3 i4кҶнэ. 
2556 На берегах: Агг7лъ напѶса1выѶ i4кону прійде по ст7гҶ. 
2557 На берегах: преста1вic сҴ: а3лvұпій. 
2558 Див. Коментар 254. 
2559 На берегах: быҴ: а7. (Бт 1:1-31). 

2560 На берегах: євg: а7 (Мт.1:21-23) 

2561 На берегах: филiӦ: в7 (Фл 2:6-8). 

2562 На берегах: маӮ: г7 (Мт 3:16-17). 

2563 На берегах: Дэz=: в7 (Діян 2:1-3). 
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бу1ди намъ съ є3дини1вшимсz съ Прпdбныұ tц7ем8 нш7им8 А4лv1мпіем8, хвали1тѶ въ безконе1чныz вэкѶ 
вэкоұ, А4ми=2564. 

Житіє прп. Пимена Хворого 

Основна редакція Патерика2565 
редсловиа конецъ оставлешеся, здѣ начало слову, еже о Пиминѣ, 
вземше2566 ,2567  на исповѣдание снидем того крѣпкаго страданиа, еже со 

благодарением терпѣти болѣзни доблествено. 
Сий Пимин болелъ родися и възрасте, и сего ради недуга чисть бысть от 
всякоа скверны, от утробы материя не позна грѣха. Многажды моли 
родителя своа, да ся пострижеть. Они же, яко чаанию своему житию, сего 

хотяще наслѣдника имѣти, възбраняхуть ему2568. И сему же изнемогшуся, уже 
отчаяньи бывшу, и принесенъ бысть в Печерскый манастырь, да исцѣлѣеть тѣх 
святых отець молитвою или от тѣх руку приимет святый аггельскый образ. 
Родители же, имѣюще сердечную любовь, своего чада не остависта, но всѣх 
моляста молитися за сына ею, да исцелѣет. Много же потрудившеся 
преподобнии ти отьци, ничтоже ползоваша ему, сего бо молитва 
преодолѣваше всѣх, ибо не прошаше здравиа, но приложение болѣзни, да не 
како здравъ бывъ, исторжен будет родителема своима от манастыря и 
погрѣшит мысли своея. Отьцю и матери не дадуще его пострищи и присѣдяще 
ему, стужив же си, блаженый нача Богови молитися, да исполнить его хотѣние. 
И се въ едину нощъ, всѣм спящим внѣ, внидоша акы скопци свѣтли съ 
свѣщами, идѣже лежаше Пиминъ, нося съ собою Евангелие, и свиту, и 
манатию, и куколь 2569  — все, еже на потребу пострижениа, глаголаша ему: 
«Хощеши ли, пострижем тя?» Он же с радостию обѣщася им, глаголя: «Господь 
посла вы исполнити желание мое». Они же ту абие начаша вопросы творити: 
«Что прииде, брате, припадая ко святому жертвенику и къ святѣй дружинѣ? 
Любиши ли сподобитися мнишескому аггельскому образу?» Все бо по ряду 
створиша, якоже есть писано, таче и в скиму постригоша его, и облъкше его в 
скыму, и в манатию, и в куколь, и все, еже пѣвше, еже великаго образа управив, 
устроивше того и цѣловавше, Пумина того именовавше, свѣщу вжегше, 
рекоша: «До 40 дьний си да не угаснеть». Сии вся сдѣявше, отъидоша, власы 
же, вземше во убрусѣ, положиша на гробѣ святаго Феодосиа. 
Братиа же, сущии в кѣлиах, слышаша глас пѣниа, и ти, возбужше сущих 
окрестъ себе, мнѣвше, яко игуменъ нѣ с которыми постригаеть или уже 
преставился есть, вси купно приидоша в кѣлию, идѣже бѣ лежа болный, и 
обрѣтоша вся спяща: отьца же, и матерь, и рабы. С тѣми внидоша ко 
блаженому, вси наполнишася благоюханиа, и видѣша сего весела и радостна, 
оболчена во одежу мнишескую. Вопросиша его: «Кым постриженъ бысть? Что 
мы слышахом глас пѣниа? Си же твои родители, у тебе бывше, ничтоже сего 

 

2564 Див. Коментар 255. 
2565 Публікується за виданням Л. Ольшевської (Древнерусские патерики 1999, 121-124). 
2566 Див. Коментар 256. 
2567 Див. Коментар 257. 
2568 Див. Коментар 258. 
2569 Див. Коментар 259. 
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разумѣша». Рече же к ним болный: «Аз мню, яко игуменъ, пришед со всею 
братиею, постриже мя, Пумина мя прозва. И тѣх пѣние бываше, еже вы 
слышасте, свѣщи же, рѣша, до 40 дьний горѣти, власы же мои вземше, идоша 
въ церковь». 
Си же слышавше от него, идоша, видѣша церковь замчену, возбужше 
пономаря, впросивша ихъ: «Аще кто входил есть въ церковь от вечерняя?» 
«Нѣсть кто входил в ню, но ключа у полатника суть»2570. Вшедше въ церковь, 
видѣша на гробѣ святаго Феодосиа во убрусѣ власы его, и возвѣстиша игумену; 
искавше тѣх, кто се есть постриглъ, и не обрѣтеся. Разумно же бысть всѣм, яко 
се есть промыслъ, от Бога бывающъ. 
Смотри же умно о бывшем, аще вмѣнится сему во уставное пострижение. 
Понеже послушество имѣяше: церкви замчені бывши, и власом ту обрѣтшимся, 
на гробѣ святаго Феодосиа, и свѣча доволна единому дьню горѣнию, за 40 
дьний в нощи и во дьне непрестанно не изгорѣ, — и ктому пострижениа не 
сотвориша, глаголавше ему: «Довлѣет ти, брате Пимине, от Бога дарованный 
ти талантъ и нареченное имя». 
Вопросиша того: «Каци быша постригъшии тя?» Показаша ему книги 
постригания, аще что от сего не суть исправили. Пиминъ же игумену рече: 
«Что мя искушаеши, отче? Сам со всею братиею створив, еже о мнѣ, по 
писаному сих книгъ, рек ми, яко: “Подобает ти пострадати в болѣзни. Егда 
будет исход твой, здравие подасть ти ся и своима рукама понесеши одръ”2571. И 
моли за мя, честный отче, да подасть ми Господь терпѣние». 
Пребысть же Пимин много лѣтъ в тяжцѣй болѣзни, якоже гнушатися 
служащим тому. Многажды оставлеше его гладна на два или на 3 дьни, и жадна. 
Сий же с радостию трьпяше и Бога о всем благодаряше. 
Инъ же нѣкто, таков же боленъ, принесенъ бысть в Печеру и постриженъ. 
Чернци же, учинении на то болным служити, вземше сего, несоша къ 
Пиминови, да обѣма купно и равно послужат. Небрежение же имуще о таковѣй 
службѣ, сею в забытие ввергоша, изнемогаше болный безводием. Пиминъ же 
рече к нему: «Брате, понеже гнушаются служащий нама, смрада ради 
бывающаго от наю, то аще въставит тя Господь, можеши ли пребыти въ службѣ 
сей?» Болный же якоже обѣщася до смерти своеа послужити болным со 
усрьдием. Пиминъ же рече к нему: «Се Господь отъемлет болѣзнь твою, и 
ктому здравъ быв, исполнити твой обѣт: служай ми и подобным мнѣ. Не на 
родивыя же о службѣ сей наводить Господь болѣзнь смертную, яко да тѣм 
наказани бывше, спасутся». Ту абие вста болный, служаше ему до дьне смерти 
его. Лѣнивыя же, не хотѣвшаа служити болным, всѣх недуг обиатъ по словеси 
блаженаго. Исцѣливый же брат, мало согнуси въ себѣ укланяшеся от Пимина, 
сего алчна и жадна оставити смрада раду ютробнаго. Нѣкогда же сему брату 
слегшу во особной храминѣ, и ти тако зажьже его огнь, не могый встати за 
3 дьни, и не стерпѣ жажа водныа, нача впити: «Помяните мя Бога ради, се 
умираю безводием!» Слышавше же въ другой кѣлии, приидоша, видѣша того 
одржима недугом, возвѣстиша о нем Пиминови. Рече же блаженый: «Еже 
человѣкъ сѣеть, то и пожнеть; понеже остави мя гладна и жадна, се и сам 
восприял есть, солгав Богови, презрѣвъ мою худость. Но обаче учими есмы не 

 

2570 Див. Коментар 260. 
2571 Див. Коментар 261. 



 

 

613 
 

воздаати зла за зло, шедше, рцѣте ему: «Зовет тя Пимин, встав, прииди сѣмо». 
Егда си рече, болный сам прииде, никымже водим, акы не имѣвъ болѣзни и от 
того часа. Блаженый же рече тому: «Маловѣре, се цѣлъ еси, ктому не согрѣшай! 
Не вѣси ли, яко равну мзду имѣета служа и болю? Но трьпѣние убогых не 
погибнет до конца: сдѣ убо скорбь, и недугъ, и туга, а тамо радость и веселие, 
идѣже нѣсть болѣзни, ни печали, ни въздыханиа, но жизнь вѣчнаа. Того ради, 
брате, сиа трьплю. Богъ, иже тебе исцѣливый мною от недуга твоего, той 
может и мене воставити, но не хочю. «Претрьпѣвый убо до конца, — рече 
Господь, — той спасется»2572. Уне ми есть в жизни сей всему изгнити, да тамо 
плоть моа без истлѣниа будет: сдѣ смрадное обоняние — тамо благоухание 
неизреченно. Добро убо церковное предстоание, въ свѣтлѣ и чистѣ 
пресвятѣмъ мѣсте, со аггельскы ми силами невидимо трисвятую пѣснь 
всылати велми благоприятно и богоугодно; церковь бо небо земное наричется, 
стоящии в той на небеси стояще мнятся. Что же ли, брате, темная си и 
смрадная храмина — не преже ли суда суд и бесконечные мукы? Иже 
болѣзнуяй достойнѣ глаголеть: «Трьпя, потрьпѣх Господа, внят ми». Сих дѣля 
апостолъ глаголеть в тѣле болящим: «Аще наказание трьпите, убо яко сыновом 
обрѣтается Господь; аще ли без наказаниа весте, рабичичи, а не сынове»2573. 
Симъ рече Господь: «В терпѣнии вашем стяжите душа ваша»2574. 
В таковѣй страсти Пиминъ лежа лѣт 15. Во время же преставлениа его явишася 
3 столпи над трапезницею и оттуду на врьхъ церкве преидоша, о нихже речено 
бысть в Лѣтописци. Свѣсть же Господь, знамение показавый или сего дѣля 
блаженаго, или иное кое смотрение бысть Божие2575. 
В той бо день здрав бывъ Пимин, обхожаше вся кѣлиа, всѣм поклоняяся до 
земли, прощениа просяше, повѣдаа свой исход от житиа. Болящим же от 
братиа глаголаше: «Въставше, проводите мя!» — иже словом его отступаше 
болѣзнь, и здрави быша, идошя с ним. 
Сам же, шед въ церковь, причастився, и, взем одръ, несяше в печеру, в ней же 
николиже бывал ни тоя же от рожениа видалъ; вшед, поклонися святому 
Антонию и мѣсто показа, в немже положитися. «Сдѣ, — рече, — 2 положисте 
сего лѣта, егоже брата без скымы положисте, и сего въ скымѣ обрящете. Хотѣ 
убо многажды постриженъ быти, и небрегом от братиа нищеты ради, им же 
вмѣнится въ грѣх; сий же дѣла достойна показа образу, и сего ради дарова ему 
Господь скыму: имущему бо дѣла добраа дасться, а от неимущаго, иже мнится, 
отъимется от него, дасться имущему»2576. Другаго же брата, егоже въ скымѣ 
положисте, взять бысть от него, понеже в животѣ не восхотѣ еа2577, но умираа, 
рече: «Аще видѣте мя уже отходяща, ти тако озтризите мя». Сего ради отъяся 
от него благодать, не разумѣ глаголавшаго: «Не мрьтвии восхвалят тя, 
Господи, но мы, живии, благословим Господа»2578, «Во адѣ бо, — рече, — кто 
исповѣсть ти ся?»2579 Сим пострижение скимное ничтоже успѣет, аще сего дѣла 

 

2572 Мт 10:22; Мт 24:11-13; Мр 13:13-14. 
2573 Див. Коментар 262. 
2574 Лк 21:19. 
2575 Див. Коментар 263. 
2576 Мт 13:11; Мр 4:25. 
2577 Див. Коментар 264. 
2578 Пс 113:25-26. 
2579 Пс 6:5-6. 
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добраа от мукы не избавят. Третий же сдѣ от давных лѣтъ положеный, того 
скыма безстлѣнна есть, блюдется ему на обличение и на осужение, яко 
недостойна дѣла образу стяжав: в лѣности и во гресѣх житие все проводи, не 
вѣдый рекшаго: «Емуже дасться много, многа и истяжут от него»2580. Аще сего 
молитва Антониа и Феодосиа не варить, повиненъ есть сицевый суду. Си 
изглаголавъ, брати рече: «Приидоша постригшии мя, пояти мя хотяще». И 
возлегъ, успе о Господѣ. Его же положиша с великою честию в печерѣ. 
Откопавше предреченое мѣсто, обрѣтоша тако по словеси блаженаго 3 чернци: 
единого исглѣвша всего, скима же едина цѣла бяше; два же чернца ново 
умершаа, иже в скымѣ положеный, съ сего скыма снята и на другаго възложена, 
иже бѣ не пострижен. Много дивившеся неиздреченному суду Божию, яко: «Ты 
воздаси комуждо по дѣлом его». 
2581Да отселе, братие, мнит ми ся разумѣти: еже в болѣстѣ постригался с вѣрою, 
просить у Бога живота, да в чернечествѣ поработаеть ему, обладаа животом и 
смертию, аще сего отведеть, въ 11 час пришедша равна праведным створил есть 
Господь. А глаголавый тако: «Аще видѣте мя уже умирающа, и то же 
пострижете мя», — сего суя вѣра и пострижение. 

Патерик проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст.2582 

\Арк. 151\ 

Q Пvминэ.Ӵ Ҷ3 черноризцэ. глава: ѕi7:2583 

\Арк. 151 зв.\ 

же Ҷ3 пvминѣ вземше слово на и3сповѣданіє2 снидемъ. того страданіа3 крѣпкаго. є3же съ 
бл7годареніємъ. болѣзни терпѣти доблестно. сіи2 пvминъ боленъ родисz и3 възрасте. и3 сего 
рdаѶд недуга чcтъ быc. t всzкоа3 скверны. t u3тробы мт7риz не познавъ грѣха. и3 многажdы 
моливъ родителz своє3z3. да сz пострижеть. Ҷ3ни же чаяху своє3му житію3 сего хотzше 
и3мэти наслѣдника. въз8бранzхуть є3му2584. сему же и3знемогъшю3 и3 uже въ tчая3нію3 

бывшю2. несенъ быc в печерьскыи3 манастырь. да и3сцѣлѣєҴ тѣхъ ст7ыхъ tць мл7итвою2585. и3ли t 
тѣ< руку преиметь ст7ыи3 а3гг7льскы3 Ҷ3бразъ. родителz же и3мѣю3ща срdьчною3 лю3бію2 своє3го чада. 
не tступиста t него. но всѣхъ моляста молитисz за сн7а єю3 да и3сцэлѣє3ть. много же 
прпdбніи Ҷ3ц7и потрудившесz. ничтоже пол8зоваша єму. сего бо мл7итва всѣ< преw3долэ. не бо 

 

2580 Мт 25:29; Лк 12:48. 
2581 Див. Коментар 265. 
2582 ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Четь-Мінея на травень місяць. Без початку і кінця, кінець XVI або початок XVII ст., 
в лист, на 644 арк. 
2583 Див. Коментар 256. 
2584 Див. Коментар 258. 
2585 В оригіналі написано «мл7твами», але потім переправлено на берегах. 
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проси здравіа3. но и3 приложеніа болести. да не како сдравъ бывъ исторженъ будеть. родителемӢ 
свои3ма t манастырz. и3 погрѣшить мысли своє3а3. Ҷ3ц7ю и3 мт7ри не дадущю єg2586 пострищи. и3 
присѣдzщимъ є3му. стужив же сіи3 бл7жныи3. нача бв7и молитисz. да є3му и3сполнить хотѣніе3. 
и3 се въ є3дину нощь, всѣмъ спzщимъ внѣ: и3 внидоша а3ки скопци свѣтли3и3 съ свѣщами. 
и3дѣже лежа пvѶминъ. носzще сл собою3 Еvgаліе2. свиту, и3 ман8тью3 и3 куколь2587. и3 все є3же на 
потребу постриженію3. и3 гла7ша є3му. хощеши ли пострищисz пострижемъ тz. и3 я3коже Ҷ3бѣщаc  

\Арк. 152\ 

и3мъ с радостію3. гь7 вы посла и3сполнити мое2 желаніе2. Ҷ4ни же ту а3бие2 начаша въпросы творити. 
Что приде брате. припадаа3 къ ст7ому жр7твенику. и къ ст7ѣи3 дружинѣ. лю2биши сподобисz 
мнишьскому и3 а3гглcкому Ҷ3бразу. и3 все u3бо створиша порzду. я3ко• писано є3сть. таче и3 въ 
скиму постригоша и5. и3 Ҷ3бьл8кьша и3 въ свиту и3 в куколь. и3 в мантью2. и3 все пѣніе3 и3же великого 
Ҷ3бразӢ u3правъ u3строи3вше. и3 цѣловавше сего пvѶмина и3меновав8ше. иѶ свѣщю3 въжегъше рекоша 
до м7. дн7іи3 си не погаснеть. сиѶ всz сдѣя3в8ше tи3доша. власэ же въземше въ u3брусѣ положиша 
на гробѣ ст7го fеҶ3досиа3. братья• суще в келиа<. слышаша глаc пѣніа3. и3 тэ възбужше сущии3 
Ҷ3крcтъ себе. и3 мнѣвши я3ко и3гуменъ нѣски1ми постригає3ть. и3ли u• преставил8сz єc. всэ купно 
придоша в келию3. и3дѣже бѣ лежа бол8ныи3. и3 Ҷ4брѣтоша всэхъ спzща. Ҷ3ц7а же и3 мт7рь и3 є3го 
рабы. и3 с тѣми внидоша к болному. и3 всэ наполнишаc бл7гоuханіа3. и3 видѣша сего весела и3 
радостна. Ҷ3блечена въ Ҷ3дежю мнишьскую3. и3 въпросиша и3 кимъ постриженъ быc. и3 что мы 
слышахомъ глаc пѣниа3. си же твои3 родители u3 тебе бывше. ничтоже сего разумѣвше. рече же 
к нимъ болныѶ азъ мню3. я3ко и3гуменъ пришеd вcъ8сею3 братіе3ю2 постриже мz. и3 пvмина мz прозва. 
и3 t тѣхъ пѣніе бываше. є3же вы слышасте. свѣщи• горѣти до. м7. дн7іи3 рэща. власы• мои3 
взем8ше и3доша въ цр7квь. и3 си же слышавше t него. скоро придоша и3 видѣша цр7квь замчену. 
и3 въз8бу 

\Арк. 152 зв.\ 

жше понаӢм>э. и3 въпросиша и3хъ. аще кто входил є3сть въ цр7квь. t вечерняа 3нѣc кто въходилъ 
в ню2. но и3 ключеве u3 полат8ника суть2588. и3 в8шедше въ цр7квь видѣша на гробѣ ст7го fеҶ3досіа3. 
въ u3брусѣ власы є3го. и3 се възвистиша и3гумену. и3 и3скавъ тѣ< кто и3 постриглъ є3сть. и3 не 
Ҷ3брѣтоша. разумно• всэмъ быc. я3ко се єcте t бг7а промыслъ бываю3щь. и3ли а3гг7лы свои3ми. и3ли 
нэкұиѶ ст7ыми. сего постриженіе3 створисz. смотрив же много Ҷ3 бывшемъ. а3ще сему2589 вминитсz 

 

2586 Тут в оригіналі вискоблене слово. Прочитуються дві літери: «му» (?). 

2587 Див. Коментар 259. 
2588 Див. Коментар 260. 
2589 Закреслено в оригіналі. 
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сему въ u3ставное3 постриженіе2. но поне послушество и3мѣя1ше. цр7кви замченэ бывши. и3 власомъ 
ту Ҷ3брѣстисz. на гробѣ ст7го fеҶ3до#сіа2. и3 свѣча доволна є3диного дн7и горѣнію. и3 за. м7. 
дніи3 и3 во дн7и и3 в нощи непрестан8но не и3згорѣ. и3 ктому постриженіа3 не сотвориша. и3 гл7шӢ 
є3му довлѣеҴ ти брате пvѶмине. t бг7а дарован8ныи ти Ҷ3бразъ. и3 наре?нои2 мz просиша того. 
кацэ бэша постригшіи2 тz. показаше є3му книгы постриженьа3. а3ще ли что t сего не суть 
и3справили. пvѶминъ рече3 игумену. что и3скu4шає3ши мz Ҷ3че7. самъ со всею3 братіе3ю3 створивъ. є3же 
Ҷ3 мнѣ по писанію си< книгъ. рекъ ми подобає3ть ти пострадати въ болѣзни. є3гда• будеть 
и3сходъ твои. сдравие3 подасть ти сz. и с8вои3ма рукама Ҷ3дръ понесеши2590. и3 моли за мz Ҷ3ч7е 
да дасть ми терпѣніе гь7. Пребыc же пvѶминъ многа лѣта. в тzжцѣ болѣзни. я3ко гнушатисz 
служащимъ тому. и3 многажды Ҷ3ставлеше гладна и3 жадна. на дваѶ дн7и и3ли на три. 

\Арк. 153\ 

Ҷ3н же с раdстию3 все терпzше. и3 бг7а Ҷ3 всемъ бл7годарzше. и3нъ• нѣкто таков8 же боленъ. 
принесенъ быc в8 печеру. и3 постриженъ. черньци же и3же на то u3чін=иӤ болныұ служити. вземше того 
несоша к пvминови. да Ҷ3бѣма купно и3 равно служать2591. небре•еніе2 имуще Ҷ3 такои3 службѣ. 
тою в забыть Ҷставиша. и3знемагөаӤ болныи3 безводиє3мъ. пvмин же рече к нему. брате понеже 
гнушаю3тсz служащіи нама смрада ради бываю3щаго t наю. то а3ще въставит тz г7ь. можеши 
ли пребыти въ службѣ сеи3. бол8ныи2 же я3ко Ҷ3бѣщасz до см7рти своє3а2 послужҴиѶ болнымъ. со 
u3сердиє2мъ. пvѶмин же ре?2592 к нему се tмӤлеть гь7 болѣ1знь твою2. к тому сдра+ бывъ и3сполни 
свои3 Ҷ3бѣтъ. служа мнэ и3 подобнымъ мнѣ. на неродивыи3 я3же Ҷ4 службѣ. се наводить гь7 
болѣзнь смр7тную2. я3ко да тѣмъ наказанэ. бывше сп7сутсz. и3 ту а3біе2 въста болныи3. и3 
служаше є3му до дн7и смр7ти є3го. линивыz же не хотѣвша служити бол8нымъ. всѣ< недугъ 
Ҷ3биа2тъ. по словесэ бл7женаго. и3сцѣливыи3 же братъ мало възгнусивсz. u3кланzшесz t 
пvмина. и3 сегw2 а3лчна и3 жадна Ҷ3стави. смрада дэлz u3тробнаго. нѣкогда же легшю въ 
Ҷ3собнэ храминѣ. ти тако Ҷ3гнь въжьже и5. и3 не могы въстати за. г7. дн7и. и3 не стерпѣ жажи 
водныа2. и3 нача вьпити помите мz бг7а дэлz. се u3мираю2 безводиє2мъ. слышавше же въ другои2 
кѣліи2. пришедше же видѣвше того Ҷ3держима недугомъ. възвѣстиша Ҷ3 семъ пvѶминови2. 

\Арк. 153 зв.\ 

я3ко браt u3мирає3ть. рече же бл7женыи3. є3же чл7къ сѣє3ть то и пожнеть. понеже Ҷ3стави мz 
гладна и3 жадна. се и3 самъ въсприя3лъ є3сть. сол8гавъ бв7и. презрѣвъ мою3 худость. но Ҷ3баче 
u3чимы є3смы. не възdати з8ла за з8ло. шеdше рците є3му зоветь тz пvѶминъ. въставъ приде 

 

2590 Див. Коментар 261. 
2591 Див. стор. 1023. 
2592 Написано над рядком. 
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сѣмо. є3гда си рече болныи3 самъ приди сэмо. никим8же водиұ. а3ки не и3мѣа3 бӥоӫзни и t того 
часа. бл7жныи2 же поноси тому. маловѣре се цѣлъ є3си. и3 ктому не съгрѣшаи3 не вѣси ли я3ко 
равну мьзду и3мѣе3та. болzи3 служа тому. но терпѣніе u3богы< не погибнеть до конца. зdѣ u3бо 
скорбь и3 болэз8нь и3 туга в малэ. а тамо радость и3 веселиє2. и3дѣ• нѣc болѣзни. ни печали ни 
възdыханіа2. но жи€нь вѣчнаz3. того дэлz брате стер8плю3. бг7ъ же и• и3сцѣливыи3 тz мною2 t 
нdеӧга твоє3го. то можеҴ и3 мене въставити но не хочю2. претерпѣвыи2 бо рече гь7 до кон8ца. тоѶ 
сп7сетсz2593. u3не ми є3сть въ жи€зни сеи2 всему съгнэти. да тамо плоть ми будеть безъ 
и3стлѣніа2. сұрадноє2 се Ҷ3бонzніе2. тамо бл7гоu3ханіе2 неи3зреченно. добро убо цр7ковное2 преdстояніе2. 
въ свѣтлѣ и чтcѣи3. прcтмъ мѣстэ съ а3ггcкыми силами. невидимо трест7ую3 пѣcнь въсылати. 
велми бл7гоприя3тно и3 бг7оuгодно. цр7квь бо небо земноє3 наричетсz. стояще в тои. на нб7си 
стоя3ще мнzтсz. что же ли брате темнаа си храмина. не пре• ли судища судъ. бесконечныа3 
мукы мучениє3. и3же болѣзнуа3 достои3но гл7ть. терпz потерпѣ< га7 внzт8 ми. сихъ дѣлz а3пcлъ 
гл7ть. 

\Арк. 154\ 

u3тшаи3те болzщаz2. а3ще к=аӢзаніа2 терпэте u3бо. я3ко сн7омъ вамъ Ҷ3брѣтає3тсz гь7. аще безъ 
наказаніа2 є3сте u3бо. рабицищі є3сте а не сн7ви2594. симъ рече гь7 въ терпѣніи вашемъ. стzжите 
дш7а ваша2595. въ такои3 стрcти пvѶминъ лежа. лѣҴ. к7. въ времz же преставленіа є3го. я3вишасz 
три столпы наd трzпезницею3. tтуду на верхъ цр7кви придоша. Ҷ3 нихже речено быc в 
лѣтописцэ. свѣсть же гь7 показавыи2 знаменіе. и3ли сего дѣлz бл7жнаго. и3ли на кое3 смотреніе 
быc бжіе2596. 

 тоѶ бо дн7ь сдравъ бываєҴ пvѶминъ. и3 Ҷ3бхожаше всz кѣліа3. и3 всѣмъ покланzя3сz до 
земли2597. прощеніа3 просzще. повѣдаа2 свои3 исхоd t житіа3. болzщимъ же t братіа2 гл7а. 
въставше проводите мz. словӅ• є3го u3ступаше болѣз8нь. и3 срdавz бывше и3дошя с нимъ. 
сам же шеd въ цр7квь. причастивъсz. и3 вземъ Ҷ3дръ и3 несzше к печерэ. в неи• николи• 
бывалъ. ни тоа3 видалъ. и3 вшеd поклонисz ст7ому а3нтонію2. и3 мѣсто показа в немже 

положитисz. сдѣ рече положисте. два сего лѣта. є3гоже бес скими положиста. сего въ скими 
оҶ3брzщете. хотz u3бо многажы постриженъ быти. и3 небрегомъ t братіа нищеты ради. и3же 
внұиұтсz въ грѣ<. си бо дѣла достои3на Ҷ3бразу створи. и сего ради гь7 дарова є3му скиму. 

 

2593 Мт 10:22; Мт 24:11-13; Мр 13:13-14. 
2594 Див. Коментар 262. 
2595 Лк 21:19. 
2596 Див. Коментар 263. 
2597 В оригіналі «землz». Переправлено на берегах. 
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и3мущему бо дѣла добраz3 даетсz. а3 t неи3мущаго неже мнитсz и3мэа3 възметсz t него и3 
дастьсz и3мущему2598. другаго же брата. є3гоже въ скими положиста. взzта бысть t него. 
понеже в животѣ сеа3 видэно u3мираz3 

\Арк. 154 зв.\ 

ре?2599. а3ще видѣте мz u• tходzща. ти тако Ҷ3тризите мz. є3го же дэлz tя3сz блгdть t 
негҶ1. не разумѣ гл7авшаго. не мертвии3 въсхвалzҴ г7а. но мы живіи3 блcвимъ г7а2600. въ а3дѣ же 
реҲ2601 кто и3сповѣсть ти сz2602. се3му постриженіе3 ским8ноє3 ничтоже u3спѣ. а3ще дѣла є4го добраz2 
t мукы не и3збавzть. Третіи3 же сдѣ2603 t давны< лѣтъ сдэ положенъ. є3го же кcыма 
бестлѣн8нэ є3сть. и3 блю3детсz є3му на Ҷ4бличеніе. и3 на Ҷ3суженіе2. яко недостои3на дѣла Ҷ3бразу 
стzжа. в лѣности и3 въ гресѣ. все житіе2 проводи. не вѣдыи3 рекшаго є3му же дастьсz. много 
и3 стzжю3ть t него. а3ще сего мл7тва а3нтоніева. и3 fеҶ3досьє2ва не варить повиненъ є3сть сицевыи 
суду. сі и€гл7авъ братіи3. и3 рече придоша постригшіи3 мz. поя3тъ мене. и3 възлегъ u3спе Ҷ3 г7ѣ. 
є3го же с великою3 чтcію2 положиша в пе?. tкопавше прежере?ное мѣсто. и Ҷ4брѣтоша тако по 
словесэ бл7жнаго г7 чернеци. є3диного и3сглѣвша всего. скима же бzше є3дина цѣла. два же 
новоu3мерша чер8ньца. и3же въ скимѣ положеныи3. съ сего скима снzта быc. и3 положена на другаго 
и3же бѣ не постриженъ. и3 много ди+вѶшесz неи3з8реченному суду бж7ію3. я3ко тоѶ въздасть комужdо 
по дѣломъ є3го. да t сего мнит ми сz разумѣти. и3же в болѣсти постригая3сz. и3 с вѣрою2 
просить Ӆ2 бг7а живота. да в чернествѣ поработає3ть є3му. Ҷ3бладає3ть бо животоұ и3 смр7тію2. а3ще 
сего tведеть въ аi7. часъ пришедша равна прпdбнымъ створи 

\Арк. 155\ 

лъ єc гь7. а гл7авыи3 тако. а3ще видите мz uмираю3ща. тоже пострижете мz. сего сує3тна вѣра 
и3 постриженіе2 бг7у нашему слава: 

Арсеніївська редакція Патерика2604 
\Арк. 163 зв.\ 
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же o пvѶминѣ вземше слово. на и3сповѣданіє снидеұ. того крѣпкаго страданіа. є3же съ 
бл7годаренієұ. болѣзни трьпѣти доблестьнэ. сіи пѫ1минъ боленъ родисz и3 възрасте. и3 сего 
рdа недуга чcтъ быc t всzкоа3 скверны. t u3тробы мт7рьнz не позна грѣха. и3 многажды 
моливъ родителz своа3. да сz пострижеҴ. o3ни же а3ки чая3нію своє3му. сего1 хотzще и3мэти 
наслѣдника. възбранzхӅҴ є3му2606. сему же и3знемогшю. и3 u3же въ tчаа3ніи бывшю. несенъ 

быc в печерьскыи манастырь. да и3сцѣлѣєть тѣ< ради ст7хъ tц7ь мл7твою. и3ли t тѣ< рукѫ 
пріимеҴ ст7ыи3 а3гг7льскыи3 o3бразъ. родителz же є3го и3мѣюща срdчнuю3 лю3бовь. своє3го чада не 
tступаста. но всѣ< молzща. молитисz за сн7а єю да и3сцэлѣє3ть. много же прпdбніи3 ти 

\Арк. 164\ 

мужи трудившесz ничтоже ползоваша є3му. сего1 бо мл7итва всѣ< преw3долэ. не бо1 просzше 
сдравіа3. но и3 приложеніа3 болэзни. да не како сдравъ бывъ. исторженъ будеҴ родителема свои3ма 
t манастырz. и3 погрѣшиҴ мысли своє3а3. o3ц7ю и3 мт7ри не дадущю є3го пострищи. и3 присѣдzщю 
є3мь. стuживъ си3 бл7жныи3. нача бв7и молитиc да є3му и3сполнить хотѣніе3. и3 се въ є3дину нощь 
всѣмь спzщиұ внѣ. внидоша а3кы скопци свѣтли съ свѣщами. и3дѣже бэ лежа пvѶминъ. носzще 
съ собою3 Еvліе2. свиту манатію3 куколь2607. и3 все є3же на потребу постриженіа3. и3 гла7ша є3му 
хощеши ли пострижем тz. и3 я3коже с радостію Ҷ4бѣщаc и3мъ. гь7 посла и3сполнити моє2 желаніє2. 
o3ни же ту а3біє1 начаша въпросы творити. чтоѶ приѶде брате при 

\Арк. 164 зв.\ 

падая3 къ ст7му жер8твенику семu. и къ ст7ѣи3 дружинѣ. любиши ли сподобитисz мнишьскому 
i3 а3гг7льскомѫ o3бразу. и3 все u3бо порzду створиша. я3ко же писано є3сть, таче и3 въ скиму 
постригоша и3. и3 o3блекше и3 въ скимѫ мантію3 и в куколь. и3 все пѣвше є3же виликаго o3браза 
u3ставъ. и3 u3строиша сего и3 цѣловавше пvѶмина є3го и3меновавше. и свѣщю въжегше рекоша. до 
м7. дн7ии3 си да не погаснеҴ. си всz сдѣӢвше tи3доша. власы• вземше въ u3брусѣ. положиша на 
гробѣ ст7го fеҶdсіа3. братіа же сѫщіи в келіахъ слышаша глаc пѣніа3. и3 тиѶ възбужьше сѫщи< 
o4крестъ себе. и3 мнѣвше я3ко и3гуменъ нѣскыми постригає3ть и5. и3ли uже преставилсz єсть. вси 
кѫпно придоша в кэлью и3дѣже бѣ лежа болныи3. и3 o4брѣтоша всѣ< спzща. o3цz 

\Арк. 165\ 

же и3 мт7рь. и3 є3го1 рабы. и3 с тѣми в8нидоша къ болному. и вси наполнишасz бл7гоѫханіа3. и3 
видѣша сего весела и3 радостна и3 o3блечена въ o3дежю мнишьскую. въпросиша же и5 кимь 
постриженъ быc. и3 чтоѶ мы слышахоұ глаc пѣніа3. си же твои3 родители u4 тебе бывше. ничтоже 
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сего1 разумѣша. ре? же к ниұ болныи а3зъ мню я3ко и3гуменъ пришеd съ всею браҴе3ю постриже мz. и3 
прозваша мz пvѶмина. и3 t тѣ< пѣніе3 бываше є3же слышасте. свѣщи же сіи3 рэша. до. м7. дн7и 
горѣти. власы же моя3 вземше и3доша въ цр7квь. си же слышавше t него. скоро пріидоша и3 
видѣша цр7квь замчэну. и3 възбужьше пономарэ. въпросиша и<. а3ще кто входилъ є3сть въ 
цр7квь t вечернzя3. и3 рекоша нѣcктоѶ входилъ в ню. но и3 ключе 

\Арк. 165 зв.\ 

ве u полат8ника сuҴ2608. и3 вшеdше въ цр7квь и3 видѣша на гробѣ. ст7го fеҶdсіа въ u3брусѣ власы 
є3го1. и3 се възвистиша и3гумену. и3скавше тѣ< кто є3сть постриглъ и3. и3 не o3брѣтеc. разумно же 
быc всѣұ. я3ко єсте се t б7а промыслъ бывающь. или а3гг7лы своими. и3ли нэкыми ст7ыми сему 
постриженіє3 сътворивъ. смотривше же u3мно o4 бывшеұъ. а3ще вмэнитсz сему во ѫставноеє3 
постриженіє3. но1 поне послушьству и3мѣя1ше цр7кви замченэ бывше. и3 власоұ ту o3брѣстисz. на 
гробѣ ст7го fеwdсіа2. и3 свѣча доволна єдиного дне горѣнію. за. м7. дн7ии и3 во дн7и и3 в нощи и3 
во дн7е (sic!) непрестан8но не и3згорѣ. и ктому постриженіа3 не сътвориша, главше є3му довлѣє3ть 
ти блгdть пvѶміне. t б7а дарован8ныи o3бразъ. и3 наре?ноє2 и3мz. въпросиша же того, каци бэша 
постри 

\Арк. 166\ 

гшіи тz. показаше є3му книгы постриженіа3. а3ще чтоѶ t сего не и3справили сuть. пvѶминъ же ре? 
и3гумену. чтоѶ и3скушає3ши мz o3че7. саұ съ всею3 братіе3ю створивъ є3же o3 мнѣ. по написанію3 си< 
книгъ. рек8 ми я3ко подобає3ть ти пострадати в8 болѣзни. є3гда• будеҴ и3сходъ твои3. сдравіє3 
подасть тиc. и свои3ма2 рукама o3дръ понесеши2609. и3 моли за мz чтcныи o3ч7е: да дасть ми гь7 
трьпѣніе3. пребыc п•vѶминъ многа лѣта. в тzжцѣ болѣзни. я3ко гнушатиc служащиұ тому. и3 
многажды o3ставлеше и5 гладна и3 жадна. на дваѶ и3ли на три дн7и. o3нъ же с радостью все 
трьпzше. и3 б7а o3 всеұ бл7годарzше3. и3нъ же нѣкто таковь же боленъ. принесенъ быc в печеру и3 
постриженъ. черньци же є3же u3чиненіи3 болныұ служити. 

\Арк. 166 зв.\ 

вземше сего1 несоша и3 к пvѶминови. да o3бѣма купно и3 равно служаҴ. небреженіє3 же и3мѫще Ҷ3 
таковои3 службѣ1. сею в забыть Ҷ4ставиша. и3 и3знемаше болныи3 безводиєұ. пvминъ же ре? к нему 
брате понеже гнушаютсz служащіи нама. смрада рdаѶ бываю3щаго t наю. то а3ще въставить тz 
г7ь. можеши ли пребыти в службѣ сеи3. болныи же я3ко o3бѣщаc послужити до см7рти своєа3 
болныұ съ u3срьдієұ. пvѶмин же рече к нему. се гь7 tє3млеть болѣзнь твою. и3 к тому сдравъ бывъ 

 

2608 Див. Коментар 260. 
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и3сполни свои o3бѣтъ. служа мнэ и подобныұ. на неродивыа3 же o3 службѣ мнэ. наводиҴ гь7 
болѣзнь смр7тную2. я3ко да тѣұ наказани бывше сп7сутсz. и ту а3біе2 въста болныи3. и3 служаше 
є3му до дн7е смр7ти своє3z2. лэнивыа3 же не хотѣвшая служити болныұ всѣ< недугъ o3біа2тъ по 
словеси бл7же 

\Арк. 167\ 

наго. ицѣливыи3 же братъ мало съзгнусивъ собэ. u3кланzшеc2610 t пvмина. и3 сего а3лчна и3 
жадна o3стави смрадӢ дэлz uтробнаго. нѣкогда• сему легшю. во o3собнэ храминѣ. ти тако 
o3гнь вож•е и. не могыи въстати за. г7. дн7и. и3 не стерпѣвъ жажа водныа3. нача вопити 
помилуи3те мz б7а рdаѶ. се uмираю безводієұ. слышавше же въ дрӧгои кѣліи. пріидоша и видѣша 
того недугоұ o3бьата. възвѣстиша o немь пuминови. я3ко браҴ u3мираєҴ. ре? же бл7жныи3. є3же 
чл7къ сѣя то и3 пожнеҴ. понеже Ҷ4стави мz гладна и3 жадна. се и3 саұ въсприя3лъ є3сть. солгавъ 
бв7и. и3 презрѣвъ мою3 худость. но o3баче u3чими є3смы не въздавати зла за зло. шедше рцэте 
є3му зоветҴьӭ пvминъ. въставъ приде сѣмо. є3гда си ре?. болныи саұ приде. никиұже водиұ. акы не 
и3мѣа3 бо 

\Арк. 167 зв.\ 

лэзни t того чаc. бл7жныи же поноси тому. маловѣре. се цѣлъ2611 є3си ктому не съгрѣшаи.3 
не вѣси ли равну мзду и3мѣе3та и3 болzи и3 служа томu. но трьпѣніє u3богы< не погыбнеҴ до 
конца. сdѣ u3бо скорбь и3 туга и3 не дугэ в малэ. а3 тамо радость и3 веселіє2. и3дѣже нѣc болѣзни 
ни печали ни възdыханіа3 но жизнь вѣчная3. того дэлz брате си трьплю. бг7ъ же иже тебе 
исцѣливыи мною t недуга твоє3го. тъ2 можеҴ и3 мене въставити. но1 не хощю. претрьпѣвыи3 бо 
ре? гь7 до конца тъ сп7сенъ будеҴ2612. uне ми є3сть в жизни сеи3 всему съгнити. да тамо плоҴ будеҴ 
ми безо и3стлѣніа. смрадноє сдэ o3бонzніє2. тамо бл7гоуханіе3 неи3зре?н8но. добро убо цр7ковноеє2 
преdстоа3нiе2. въ свѣтлѣ и3 чистэи3 прcтэм мѣстэ съ а3гг7лъскыми силами. невидимо пртcую 
всылати пѣc велми бл7гоприятно и3 бг7оuгодно. цр7кви бо нб7о земноє3 

\Арк. 168\ 

наричетсz. и3 стояще в тои. на нб7си стоя3ще мнzтсz. что же ли брате темная3 си и3 смрадная3 
храмина. не преже ли сѫда сud. и3 бесконечныа3 мuкы мученіє3. и3же болѣзнуя3 достои3нэ гл7ть. 
терпz потрьпѣ< га7 и3 внzт ми. си< дэлz а3пCлъ гл7ть. uтэшаи3 те болzщая2613. а3ще наказаніє 

 

2610 Слово написано поверх вискобленого. 
2611 Фразу «маловѣре. се цѣлъ» написано поверх вискобленого. 

2612 Мт 10:22; Мт 24:11-13; Мр 13:13-14. 
2613 На берегах дописано: «наказа2ите малұоbщнаz». 
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трьпите u3бо1 я3ко сн7омъ вамъ Ҷ4брѣтає3тсz гь7. а3ще ли без наказаніа2 є3сте. u3бо1 рабичищи є3сте. 
а не сн7ви2614. сиұ ре? гь7 в терпѣніи3 вашеұ стzжите дш7а ваша2615. в таковэи3 страсти пvминъ 
лежа. к7. лѣҴ. въ времz же преставленіа3 є3го. я3вишаc тріє3 столпи надъ трzпезницею3. и3 tтуду 
на верхъ цр7кви2616 придоша. o3 ни<же ре?но быc и3 в лѣҴписци. сbвѣсть же гь7 показавыи2 знаменіе. 
и3ли сего рdаѶ бл7жнаго. и3ли і коє3 смотреніє3 быc бж7іе2617. в тъѶ бо дн7ь здравъ пvминъ быc. 
o3бхожаше всz кѣліа3. 

\Арк. 168 зв.\ 

и3 всѣұ покланzя3сz до землz. прощеніа3 просzше повѣдая2 свои3 исхоd t житіа3. болzщим же 
t братіа гл7а въставше проводите мz. словом же є3го Ӆ3ступаше болѣзнь. и3 сдрави бывше 
идошя с нимь. сам же в8шеdше в цр7квь и3 причzстивсz. взеұ o3дръ несzше к печерэ. в неи же 
николи же бывалъ. ни тоа2 t роженіа3 видалъ. и3 вшеd поклонисz ст7ому а3нтонію. и3 мѣсто 
показа въ немже положитисz. сдѣ ре? дваѶ положисте сего лѣта. и3 є3гоже брата бе€ скимы 
положисте. сего в скимэ Ҷ3брzщете. хотz u3бо многажdы постриженъ быти. и3 небрегоұ t братіа3 
нищеты ради. имже вмэнитсz въ грэхь. сіи бо дѣла Ҷ3бразу достои3на показа. и сего рdаѶ гь7 
дарова є3му скиму. и3мущему добрая3 дѣла дає3тсz. а3 t неи3мущаго є3же мнитсz и3мэа3 возме 

\Арк. 169\ 

тсz t него. и3 дастьсz имущему2618. другаго• брата є3гоже въскимэ положисте. взzта быc t 
него. поне• в животѣ є3я не хотэ видэти2619. но Ӆ3мирая3 ре?. а3ще видите мz uже tходzща. 
ти тако o3тризэте мz. сего дэлz tясz t него блгdть. не разумѣ бо гл7авшаго1. ни мр7твіи 
въсхвалzтҴьӭ г7а. но мы3 живіи3 бласловиұ (sic!) г7а. въ а3дѣ же ре? кто и3сповѣсть тиc2620. сему 
постриженіе3 скимноє 32621 ничтоже u3спѣ, а3ще кого дѣла добраz2 t мукы не и3збавzҴ. третіи3 же 
t давны< лѣҴ сдэ положенъ. є3го же скима бесьтлѣнна є3сть. и3 блюдетсz є3му на o3бличеніе и3 
на o3суженіє2. яко недостои3на Ҷ5браза дэла стzжа. в лѣности, и3 въ грэсѣ житіе все проводи. 
не вѣдыи3 рекшаго. є3му же дастьсz много. многа и3 стzжють t него. а3ще сего мл7тва 
а3нтоньєва и3 fеҶdсьє3ва не варить. повине 

 

2614 Див. Коментар 262. 
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\Арк. 169 зв.\ 

нъ є3сть сицевыи3 сѫду. си изгл7авъ браҴи3. и3 ре? пріидоша постригшеи3 мz хотzще мz поя3ти. и3 
възлегь u3спе Ҷ4 г7ѣ. є3го же с великою3 чтcію2 положиша в печерэ. tкопавше прежере?ное3 мѣсто. 
и o3брѣтоша тако по словеси бл7жнаго. г7 чернеца. є3диного и3сглѣвша всего. скима же є3дина 
цѣла бzше. дваѶ же черньца новоӅ3мерьшая3. и3же въ скимѣ положеныи3. съ сего скима снzта. а3 
на другаго възложена. и3же бѣѶ не постриженъ. и3 много дивившесz. неи3з8речен8ному сѫду бж7ію3. 
я3ко тъѶ въздасть комуждо по дѣлwұ є3го. да t сего мнит ми сz разумѣти. и3же въ болѣзни 
пострgиӢясz. и3 с вѣрою просить u2 бг7а живота. да в черньчэствѣ поработаєҴ є3му. Ҷ3бладаяи3 же 
животоұ и3 смр7тью. а3ще сего tведеҴ. въ аi7. чаc пришеdша. равна правеdныұ сътвориӥ єсть гь7. а гл7авыи3 
тако 

\Арк. 170\ 

а3ще видите мz uмираю3ща. постризэте мz. сего с+uє вѣра и3 постриженіє:2 

Касіянівська перша редакція Патерика2622 
\Арк. 328\ 

Q прdпbбнэмъ, и3 мно6гострада1лнемъ. Ҷ3ци Пиминэ. н3 Ҷ3 
хwтz1щи< преже сме1рти въ и4ноческыѶ Ҷ3блещиc Ҷ4бразъ2623. 

реdсло6віа2 кҶне1ць. Ҷ3ста1вльше здѣѶ на?ло сло3вu2624. є• Ҷ4 пvѶминэ в8зе1м8ще, на и3сповѣ1даніе2 
сни1демъ того6 крѣ1пкаго стрӢда1ніа2. є• съ бл7годаре1ніемъ. тръпѣ1ти бwлѣ1зни доблестенэ. 
СиѶ бо бл7же1н8ныи2 пи1минъ бо1ленъ роди1сz. и3 возрасте2. И3 того2 ра1ди недӅ1га чтcъ бы1сть t 
всz1кіа скве1ръны. и3 t u6тробы ма1тернz. не пwзна2 грѣ1ха2. и3 многажdы молz1ще роди1те 

\Арк. 328 зв.\ 

лz своz5, да пҶстриже1тсz въ и1ноческіи6 o4бра€. Ҷ3ни1 же я4ко чzдолю1бцн надѣ1zхӅc свое3мu2 
житію2 сего2 хwтэв8шӤ наслѣ1дника и3мѣ1ти. и3 во€збрӢнz1ху е3мӅ22625. семu1 же u4бо и3знемо4гшу. и3 
въ tчzа4ніи6 быв8шu. принесе1нъ же бы1сть в8 пече1р8скыи5 манасты1рь. да и3сцэлэе1тъ. тѣ< ст7ы1хъ 
мл7твами. и3ли2 t тѣ1х рукu пріи4метъ. ст7ыи2 а3гг7лскыи5 o3бра€: роди1телz• е3го6 имуще срdчнuю 
любо6въ к8 немu своего6 чz1да не Ҷ3ста1виста но6 всѣ< молz1ще моли1тисz за сн7а е3ю2, да и3сцѣ1е3ть 
(sic!) t недуга. мно6го же прdпbбніи5 ти2 tц7и пҶтруди1вшесz. и3 ничто3 

 

2622 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
2623 Див. Коментар 256. 
2624 Див. Коментар 257. 
2625 Див. Коментар 258. 
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\Арк. 329\ 

же по1л8зоваша его6. сего6 бҶ мл7итвӢ преw3долэва1ше всѣ1хъ и3бw не праша1шс здра1віа. но6 приложеніа 
болѣ1зни. да не ка1кҶ здра1въ бы1въ, и3 и1естор8же1нъ бu1деть рwди1телема свои4мӢ t манастырz2. и 
не полuчи1ть мы1сли своеz2, Ҷ3ц7Ӆ1 же и4 мӢтери присэдz1щимъ е3мu2. не дадӅ1щимъ е3го6 пострищи2. 
и3 стuжи1въ си2 бл7же1н8ныи5 начz2 бг7вѶ моли1тисz прнлѣ1жно. да и3спо1лнить желаніе его6. и3 се2 въ 
е3ди1нu но6щь всѣ1мъ спz1щиұ внѣ2. и3 се2 внидо6шz к8 немu2 а3кы скопцы2 съ свѣ1ща1ми. и3дѣ1же 
лежа1ше пи1минъ. носz1ще съ собою2, є3vgліе. и3 сви1тu. и3 манти1ю2, и3 кu1ко6ль2626. и3 все2  

\Арк. 329 зв.\ 

є• на пwтре1бu пҶстрига1нію2. и3 гл7ше е3мu, хо6щеши ли пwстриже1м тz. o4нъ же с ра1достію 
Ҷ3бэща1сz и1мъ гл7z. г7ь вы2 пwсла1 гдcіе2 мои5. и3спо1лънити жела1ніе срdца моегw3. Ҷ3ни1 же тӅ2 а4біе 
наөчӢz въпро3сы твори1ти. что6 пріи1дете. припада1z къ ст7о1му жерътвеникu семu2. и3 къ ст7эи3 
дружи1нэ се1и.3 жела1еши ли спwдо6битиc мни1шьскому великұоӧ o4бразу. и3 про3чzа2 всz2 по рzду 
сътвори1ша я1ко• є4сть пи1санно. та• и3 в8 великіи5 o4бра€ пwстриго1ша его6, и Ҷ3бло6кошz его6 въ 
мантію2, и3 в кuко6ль. и3 все2 е1же тре1бэ пѣ1в8ше вели1каго а4гг7льскаго 

\Арк. 330\ 

o4браза. и3 u3пра1вивше и3 u4стро6ив8ше. и3 цэлова1ше его6. пи1мина того6 нареко6шz. и3 свэщӅ2 в8же1г8шz. 
до. м7. дн7іи и3 но6щи и3. сіа2 свэща2 да не u3га1снеть. сіа2 всz2 съдэz4вше, tи3до6ша въ цр7квь. Вла1сы• 
взе1м8ше въ u3брусэ полwжи1шz на1 гробэ ст7го феҶ3до6сіа2. бра1тіа3 же сu1щяz в8 ке1ліz<. слы1шашz 
глаc пѣ1ніа2. и3 тии5 възбduѶшz сu1щи< Ҷ3крcтъ себе2. мнѣ2вше я1ко и3гu1менъ нѣ1скотw1рыми 
пwстрига1е3тъ и5. или2 u3же преставилсz є1сть. и3 вси2 кӅ1пно пріи3до6шz в8 кѣ1лію. и3дѣ1же бѣѶ бwлныи2 
лежа1. и3 Ҷ3брэто6шz всz2 спz1ща. Ҷ3ц7а же и3 мт7рь е3го6 и3 рабы2. и3 

\Арк. 330 зв.\ 

с тѣ1ми внидо6шz къ бл7же1н8ному. и3 вси2 и3спо1лнишzc бл7гоu3ха1ніа. и3 ви1дэша сего6 ве1села. и3 
ра1дwстна. и3 Ҷ3болчена2 въ Ҷде1жу мни1шьскuю2. въпроси1шz того2. и3 кои1мъ постриженъ быc. и3 
что6 слышахомъ пѣ1ніа2. сіи3 же рwди1теліе твои5 u тебz2 бы1вшӤ и3 ничто6 же t сего6 слы1шав8ше 
рече• же к ни1мъ бо1лныѶ а4зъ мню6 яҲ и3гu1менъ пришеd съ бра1тіею# пҶстриже1 мz. и пи1мина ми 
и1мz наре?. и тѣ< пѣ1ніе быва1ше. є1же вы2 слы1шасте, и3 свэщи2 реко6ста до. м7. дн7иѶ, и3 нощіи. 
гwрѣ1ти. вла1сы же мои3 взе1м8ше. и3до6шz въ цр7квь. сіа1 же t него2 слы1шавше. и3до1шz  

 

2626 Див. Коментар 159. 
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\Арк. 331\ 

видэшz цр7квь заключенu2. възбu1ждьше• пwноморz2. и3 въпрwси1ша и5. а4ще кто6 въхwди1лъ є4сть 
въ цр7квь. по1сле па1вечернzа2 мл7твы. o4нъ же tвэща1вше рэко1шz. я1ко никто6 же1 вхwди1лъ єc в 
ню2. ноѶ и3 ключz2 u3 икwно6ма сu1ть2627. В8зем8ше же ключz1 и3до4шz въ цр7квь. и3 видэшz на1 
грwбэ феҶ3до6сіевэ въ u3брусэ вла1сы его6. и3 възвэсти1шz и3гu1мену. и3 пои3ска1вше тѣ<, кто6 его6 
єc пҶстри1гӥъ и3 не Ҷ3брэто6шz. разu1мно• се2 бы1сть всѣ1м8. я4ко се2 єc прҶ1мыслъ свы1ше t ба7 
быва1ю3щь. разuмэи4м8же добро6 Ҷ3 бы1вшемъ чюдеси. а4ще в8мэнитъ ре? семu2 въ u3 

\Арк. 331 зв.\ 

ста1в8ное постриже1ніе2. поне• послuшество2 и3мѣ1zше. цр7ькви заключе1нэи5 сu1щи. и3 власо4мъ тu2 
Ҷбрѣ1т8ши1мсz на гробэ ст7го феҶ3до6сіа2. и3 свэща1 дово6лна е3ди1ного дн7е горэнію2. за. м7. дн7и и1 
но1щи непреста1н8но горэ и3 не згорэ2. И3 к томu1 постриже1ніа2 не сътворишz. гл7ав8ше е3мu2 
дwвлэет8 ти бра1те пvѶмине, t б7а дарова1н8ныи5 ти тала1нтъ и3 наре?н8ное ти, и4мz. Въпроси1шz 
же того2. каковіи5 бэшz постри1г8шеи5 тz. пҶка1зав8ше е3мu2 кни1гы постриганіа2. а4ще что6 t сего2 
не сu1ть и3спра1вили. пи1минъ• рече и3гu1менu. что6 мz и3скuша 

\Арк. 332\ 

е3ши o4че. ты2 са1мъ съ всею2 бра1тіею‘ прншеd, и3 сътвwри1въ є1еже Ҷ3 мнѣ6, пҶ напи1саномu кни1гъ 
си1хъ. и3 ре1къ ми. я1ко пwдобае4тъ ти пострада1ти въ болэзни. и3 е3гда2 бu1деть и3схоd тво6и3. тогда2 
здра1віе пода1стъ тиc. и3 свои4ма рука1ма пwне1съши o4дръ2628. но6 моли1 за мz честныи5 o4че. да 
пwдаст8 ми г7ь тръпӀніе. пребы1сть• бл7же1н8ныи2 пvѶминъ, въ тz•цэи5 то1и5 болӀзни мно6го лѣ1тъ. 
я4кw гнuша1тисz его6. и33 слuжа1щимъ томu2. мно6гажdы бо Ҷ3ста1вльше его6. гла1дна, и3 жа1дна, 
на1 дваѶ дн7и. и3ли2 нӢ г7. сіи1 же всz2 сіа2 с ра1достію 

\Арк. 332 зв.\ 

тръпz1ше. и3 ба7 Ҷ3 все1мъ бл7годарzше. и1нъ нэкто та1ко• боленъ. принесе1нъ бы1въ в8 пече1ру. и3 
постриже=. мни1си жӤ на то2 u3строе1ніи5. бол8ным8 слuжи1ти, взе1м8ши, и3 сего2 несw4шz къ пи1минови. 
да обӀма кu1пно равно6 послu1жать. небрэже1ніе же и3муще Ҷ3 таковэи5 слuж8бэ. сею2 в8 забытіе2 
повръго6шz. и3 и€немого6шz болныи• безво6діемъ пи1минъ• рече к8 немu2 бра1те поне1же гнuша1ютсz 
слuжа1щіи5 на1ма. смра1да ра1ди быва1ю3ща t наc. то2 а1ще въста1віть тz гь7, мо4жеши ли пребы1ватн 
въ слu1ж8бѣ сеи3. бw3лныи3 же Ҷ3бѣща1сz бл7же1н 

 

2627 Див. Коментар 260. 
2628 Див. Коментар 261. 
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\Арк. 333\ 

ному до смр7ти своеz° съ u3се1рдіемъ послuжи1ти бол8ныұ. пн1мин8 же рече2 к немu2. се2 гь7 tе4млеть 
болӀзнь твою2 t мене2 (sic!). и3 к томu2 здра1въ бы1въ. и4спw4лни Ҷ3бӀтъ сво6и слuжа1и3 ми. и3 
пwдо6бнымъ мнѣ6. на неради1выz же Ҷ3 слu1ж8бѣ се2и3 наво1дить гь7 болӀзнь лю1ту. я4ко да тӀмъ 
нака1зани бы1вше сп7сu1тсz. И’ тu2 а4біе воста1 болныи5. и3 слuжаа1ше е4мu2 до1 дн7е см7рти его6. 
неради1выz же и3 нехо2629тӀвшаz слuжи1ти болныұ. ВсӀхъ Ҷ3бья1тъ недӅ1гъ, пҶ словеси 
бл7же1н8наго. и3сцѣлӀвыи• бра1тъ t недu1га. ма1ло нӀкогда съгнуси1въ себѣ2. и3 u3 

\Арк. 333 зв.\ 

клони1сz t пи1мина. и3 сегw2 а4лчна, и3 жа1дна Ҷ3ста1ви, смрdаӢ д>иӢ u3тро6бнаго. и3 лz1же въ Ҷ3со6бнэ 
хра1минѣ. и3 в8незаа4пu o4гнь заж8же е3гw6. и3 не могыи5 въста1ти. за г7 дн7и. и3 не стерпѣ2 жа1жdи 
воdныя начz2 вопи1ти. помzнэте мz г7а ра1ди. се2 бо u3мира1ю безво6діемъ. слы1шавше въ дрuѕѣн5 
кэліи5 пріидоша к немu2. и3 видӀшz его6 Ҷ3дръжи1ма недu1гоұ. и3 възвѣcтишz Ҷ3 немъ пи1минu. 
я1кw бра1тъ слuжа1и3 ти u3ми>етъ. рече• бл7же1нныи5. є4же чл7къ всӀе3тъ то2 и3 по1жнет. пҶне• Ҷ3ста1ви 
мz гла1дна. и3 жа1д8на. и3 са1мъ въспріа1т8 

\Арк. 334\ 

сіе. солга1въ бв7и. и3 мою2 хӅ1дость презрӀвъ. но6 Ҷ3ба? u3чи1ми е3сми2. не въздая1ти зла2 за зло6. шеdше 
р8ци1те е3мu2 зове1ть тz пи1минъ. въста1въ, пріи3ди2 сӀмо. и3 єгда2 пришеdшӤ и3зъгл7аша е3мu2. тwгда2 
бwлныѶ здра1въ быc. и3 в то6и чzc пріи4де къ бл7же1н8номu. и3 никим8 жӤ водимъ. прdпbбныи5 же поноси1 
е3мu2. ре1къ ма1ловӀре. се2 здра+ е3си к томu2 не съгрѣша1и3. не вӀси ли я1ко равнu2 мздӅ2 и3мѣе3тӢ. 
бҶлz и5 слuжаи5. но6 тръпӀніе u3бw6гы< не пwги1бнеть дw конца2. здѣ2 u4бо ско4рбь и3 тuгӢ. и3 
недu1гъ въ ма1лѣ. а3 та1мw ра1дость и3 весе1ліе2. и3дѣже нcѣ ни болӀзни ни печz1ли ни въ 

\Арк. 334 зв.\ 

здыха1ніа2. но6 жи1знь вӀчнаӭ. того1 бw ра1ди бра1те сіа2 те1рьплю. бо1гъ же и4же тебе мною2 и3сцѣли1выи5 
t недu1га твоеg то4и3 мо4жеть и3 мене2 въставити t o3дра2 сего2. и3 н1емощь мою2 и3сцѣли1ть. но6 не 
хощу. претръпӀвыи5 бо до конца2 рече гь7 тои3 сп7се1тсz2630. u4не ми єc в8 жизни се1и3 всемu съгни1ти. 
да та1мо пло6ть моӢ бu1деть безъ и3стлӀніа. и смра1дно1е Ҷ3бонzніе2. та1мо же бл7гоu3ха1ніе 
неи3зрече1н8ню. добро6 u3бо бра1те цр7ковное2 преdстwа1ніе2. Въ свѣтлѣ и3 чтcѣ и3 прcтѣ1мъ мѣстӤ съ 
а1гг7льскыми си1лами. невидимо прcтu1ю пӀснь въ€сылӢ 

 

2629 Перші чотири літери дописано на берегах. 
2630 Мт 10:22; Мт 24:11-13; Мр 13:13-14. 
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\Арк. 335\ 

ти. вел8ми2 бг7оu3го6дно и3 бл7гопріа1тно. цр7кви бҶ нб7о земно6є нарицаетсz. и3 стоz4щіи5 в то6и на 
нб7си стоz4ти мнz1тсz. что6 же ли бра1тӤ, те1мнаа сіа и3 смрад8наz храмина. не пре• ли сuда2. сu1дъ 
и3 пре1же бесконе1чныz2 мuкы мuка. и4же бwлӀзнuzи3 досто6и3нѣ гл7еть. терпz2 потръпӀхъ га7 и3 
внz1т мz. си1хъ ра1ди а4пCлъ гл7еть. u3тӀшаи1те въ плоти болz1щаz. а4ще ли без наказа1ніа е3сте. 
раби1чища е3сте а3 не сн7ови2631. Ҷ3 си1хъ бо рече г7ь. в_ терпӀніи5 вашемъ стяжэте 

\Арк. 335 зв.\ 

дш7а ва1шz2632. и3 в таковӀмъ страда1ніи5 лежа1 прdпbбныи2 пи1минъ. лѣҴ. к7. Въ времz• прѣставле1ніа 
его я3вөиӢсz три2 столпы2 наd трапе1зницею2. и3 tтuду на ве1рхъ цр7кви пріидо6шz. Ҷ3 ни1х8 же рече1но 
бы1ша в лѣтопи1с8цы. съвӀтcъ• гь7 зна1меніе сіе показы и3ли сего рdаѶ бл7же1наго. и3ли2 и3но ко1е смотреніе 
быc бж7іе22633. В тои6 бо дн7ь во нь• хотz1ше преста1витиc здра1въ быc прdпbбныи2 пи1минъ. и3 Ҷбхожа1ше 
всz кӀліа. и3 всѣ1мъ покланz1а3сz до землz прwщенiӢ проша1ше. повѣ1даz и3схоd свои t житіа2 
сего6. гл7аше же и3 ко болz1щимъ бра1тіамъ. дрӅ1ѕи и3 бра1тіа2 моz2 въста1в8ше прово 

\Арк. 336\ 

ди1те мz. І а1біе сло4вомъ его6 tстuпа1ше болѣ1знь t ни1хъ. и3 здрави бы1ша и3до4ша с ни1мъ. са1мъ 
же вше d въ црквь. причzсти1сz животворz1щи< хв7ы< та1и3нъ. и3 та1ко в8земъ Ҷ4дръ несz1ше къ 
пече1рѣ. в неи• николи• быва1лъ. и3 николи1 же видѣ ӗа t роже1ніа своего6. и3 вше1дъ поклони1сzя 
ст7о1мu а3нто4нію2. и3 мѣ1сто показа1. в не1мже пwложи1ти c хотz1ше, здѣѶ, ре? дваѶ бра1та полежи1сте 
в сіе лѣ1то. и3 его• бра1та бе€ скы1мы положи1ста. сего2 въ ски1мѣ Ҷ3брz1щете. хотѣ2 uбw многажды 
пwстрищисz. и3 небрего1мъ бы1сть t бра1тиӑ, ни1щеты2 ра1ди. и4м8 же въмѣ 

\Арк. 336 зв.\ 

ни1сz въ грѣ1хъ. сім• дѣ1ла досто6и3на пwказа Ҷ4бразu. и3 сего ра1ди дарова2 е3мu2 гь7 ски1мu, 
и4мu1щемu2 бо дѣ1ла добраz. да1стъсz е3мu2, t неи3мu1щаго•, и3 є• мни1тсz и3мѣ1z. tи1метсz t 
него2. и3мu1щему u4бо вездѣ2 дано6 будеть2634. друга1го же бра1та. его• въ ски1мѣ положи1сте. взzта 
бы c t него. поне• в8 животѣ2 не въсхотѣ2 ӗz2635. но6 u3мира1z ре?.2636 а4ще ви1дите мz u4же 
tходz1ща. и3 та1ко постризите мz. и3 сего2 ра1ди tz1тьz t него2 блгӥть. не разuмѣ бо ре1к8шаго. 
не мр7твіи3 въсхвалzт8 тz ги7. ни вси2 ни€хwдz1щиѶ въ а4дъ. но6 мы2 жи1віи бл7го 

 

2631 Див. Коментар 262. 
2632 Лк 21:19. 
2633 Див. Коментар 263. 
2634 Мт 13:11; Мр 4:25. 
2635 Див. Коментар 264. 
2636 Див. Коментар 264. 
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\Арк. 337\ 

слови1мъ га72637. во а1дѣ бо ре? кто6 и3сповѣ1сть ти сz2638. таковыұ пҶстри•ніе2 (sic!) ски1мное2 ничто• 
по1лзuе3тъ. а4ще сего2 дѣ1ла до1браа2 t мuкы не и3зба1вzҴ. третіи1 же здѣ2 t давны< лѣҴ. пwложе1нъ. 
тwго• же ски1ма нетлѣ1нна єc. а3 блюде1тсz емu2 на Ҷ3бличе1ніе и3 на Ҷ3сужdе1ніе2. я4ко сего2 недосто6ина 
o4бразu дѣ1ла. стzжа1в8ше. в лѣ1ности же. и3 въ грѣсѣ< житіе2 своє2 проводи1шz. не вѣдыи5 
ре1к8шаго. е3мu1 жӤ да1стьсz мно6го. мно6го и3стzжеть t него6. І а1ще се2 а3н8то6ніева и3 феҶ3до6сіева 
мол7тва не преdвари1ть. пwви1нъ єc си1цевыи2 судu2. и3 сіа и3зъ 

\Арк. 337 зв.\ 

гл7авъ ре? къ бра1тіи5. се2 пріи3до6шz постриг8шеи3 мz. пwя1ти мz хотz1ще. и3 сіе рече2, възле1гъ u3спе 
Ҷ3 гѣ7. є3го же с вели1кою чтcію в пече1рѣ положишz. Ҷ3копа1вше• пре1же ре?н8ное мѣ1сто. и3 
Ҷ3брѣтw4шz2639 по словеси бл7же1н8наго. г7 чер8нори1зци. е3ди1ного всего6 и3стлѣв8ша. куко4ль• е3ди1нъ 
цѣ1лъ бz1ше. два1 же мни1ха но1во u1мръшzа. и4же uбо1 въ ски1мѣ пwложены2. и3 съ сего ски1ма 
снzта2 быc. и3 на друга1го пwложена1 и4же бѣѶ не пwстри1женъ. и3 мно6го диви1вшесz неи3зречен8номu 
судu2 бж7ію1. и3 реко6шz. я1ко ты ги7 въздаси1 кому1 

\Арк. 338\ 

жdw по дѣ1ломъ е3го62640. да tсе1ле бра1тіе мни1т8 ми сz разuмѣ1ти. и4же в8 болѣ1зни пострига1и3сz 
с вѣ1рою2, про7сиҴ u4 ба7 живота1. да в8 чер8не1чествѣ пwрабо4тае3ть е3мu2. Ҷ3бладая и5 живото1мъ и3 
сме1ртію гь7. а4ще сего6 tведеть то въ аi7 чzc съ прише1дъшими равна2 правеdнымъ. сътвори1ть его 
г7ь. а3 гл7z и4же си1це. а4ще ви1дите мz u3мира1ю3ща. тҶгда2 постриѕи1те мz. сего2 сu1етна вѣ1ра и3 
пwстриже1ніє2. 

Стишний пролог. Список середини XVI ст.2641 

\Арк. 408 зв.\ 

ъиѶ бо3 бл7аже3н8ныѶ пи3минь3 боле3нъ роди1сz и3 възра1стӗ2642,2643. и6 того ра3ди недѫ3га чтcь быc. t 
всz1коz3 сквръныѶ. t чре1ва мт7рнz2 не3 по3зна3 грэха3. многажdы2 молz1ще2 роди3телz своа3. да 
постри1жетсz2 въ и6ноческыѶ Ҷ3бра€. Ҷни• я3ко чzdлюбцн2. на3дѣ1z1хусz2 свое3му житію3 се1го 
хо1тѣ3вше2 наслѣdни3ка и3мэти2. и3 възбранz1хѫ2 є3му. семu• u3бо и3знемог8шѫ. и3 въ tчаа3ніи2 

 

2637 Пс 113:25-26. 
2638 Пс 6:5-6. 
2639 Дописано на берегах: «тако». 
2640 Див. Коментар 265. 
2641  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. із 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
2642 Див. Коментар 256. 
2643 Див. Коментар 257. 
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бы3в8шу. при3несень быC въ пече>скыи3 мона3сты>. да и3сцэлѣеҴ тѣ< ст7ы< o3ц7ь мл7тва3ми3. и1ли3 t тѣ< 
рѫ3кь пріи3меҴ, ст7ы̏ а3гг7льскыи3 Ҷ3бра€. ро1ди3телz• є3го2 и3муще срdчнѫю3 лю3бовъ къ не3му. своє3го чада 
не о3ставаста3. но3 всѣ< молz1ще2 моли3ти C за сн7а є3го2. да и3сцэлѣеҴ t недѫга. мно3го же прп dбніи2 
тіи2 Ҷ3ци потрѫди3вше C, и3 ни1что• плъзова1ше3 є3го, сего бо3 мл7итва преҶ3долэваше всѣ<. и3бо6 не 
прошаше2 зрdавіz3. нѫ3 прело1женіа3 боле1зни2. да3 ни ка3ко зр dавь быC. и3 и3стръжень будеҴ родите1лма2 и3з 
мо3насты3рz. и3 не1 полѫ1чиҴ мы3сли свое2а3 Ҷ3ц7ю же и3 мт7ри2 пресэдz1щѫ2 тѫ̏. и3 не3 дадѫ3щиұ того1 
постри3щи2. и3 стѫ3жив_ си бл7же3н_ныи3. нача бв7и моли1ти C при3лѣ•но. да и3спл7ъниҴ же1ланіе є3го2. и3 се̏ въ 
є2ди3ну ноӪ всѣұ спz1щиұ внѣ̏. и3 се̏ въни3доша2 къ не3му а3ки2 ско1пци2 съ свэщами2. и3де• ле3жа3ше2 
пи1ми1нъ. но3сz1щи2 съ собою2 єvgліе. и3 кѫ1колъ. и3 свиtкѫ2 и3 ма1н_тію3. и3 всz3 z3же на3 потрэбѫ2 
постри3ганію2. и3 гл7аше3 е3мӧ. хоще1шиӥ 

\Арк. 409\ 

постри1жеұ тzѶ. Ҷ3н же3 съ раdсbтію3 иұ гл7а1. гь7 вы по3сла2 госпҶdдѶ мои2. и3сплънити2 же3ла1ніє2 срdца моє3го2. 
o3ни• тѫ6 а3біе2. начаша3 въпро1сы2 твори3ти2. что3 пріи2де бра1те3. при3падаа3 къ ст7му жрътве1ни3кѫ семѫ. 
и3 къ ст7эи3 дрѫжинэ сеѶ. же1лае3ши2 ли спҶdбbи1тиc мниөскомӧ ве3ликому1 а3гг7льскому Ҷ3бра€µ. и3 прочаа3 
в8сz по рzdµ сътвори1шя. я3ко• єc писа1но2. таже въ ве1ликыѶ Ҷ3бра€ постригоша3 є3го2. и3 о1блъкша2 є3го2 
въ ма1нтію1 и3 въ кѫколь2644. и3 все2 є3же трэби3. пѣ1вше2 вели3ка1го2 Ҷ3бра1за а3ггл8скаg. u3пра3ви1в8ше и3 
u3строи3в8ше и3 цэлова3вше2 пи1ми3на1. то1го нарекше2. и3 свэщѫ2 зажег8ше рэша3 до м7 д7ніи2 и3 но1щіи. 
сіа3 свэща2 да1 не u3гаснеҴ. сіа3 всz3 съдэz3в8ши и3 tи1доша3 въ цр7ковь2. вла3сы• въ1зеұше2 въ Ҷ3брусэ. 
по1ложи3ша на3 гро1бэ ст7аго2 fеҶdсbіа3. братіа• сѫ1щіи3 въ келіа< слышаша2 глаc пэніа. и3 тіи2 
възбѫдиша2 сѫ1щи< Ҷ3крcть себе1. мнэвше2 я3ко и1гѫмень. нэ с ко1то3рыми2 постри1гаеҴ и5. и3ли2 u3же 
преста1вил8сz єc. вси кѫ1п8но пріи2до3ша2 въ келію3. и3де• бол8ныѶ лежа1. и3 Ҷ3брѣ1тоша2 всz2 спz1ща. Ҷ3ц7а 
же и мате> є3го и3 рабы2. и3 съ тэми2 вънидоша3 къ бл7же1н8номӧ, и3 вси2 и3сплъни1шаc бл7гоu3ханіа3. и3 
ви1дэв8ше2 се3го2 весе3ла2 и3 радо1с8тна. и3 Ҷ3блъчена въ Ҷ3дежdѫ мнишескѫю3. и3 въпросиша3 того2. киұ 
постри1жень быc. и3 что3 слы3шахwұ глаc пэніа3. сіи3 же и3 роди1теліе3 твои3 u3 те3бе2 бы3вше3. и3 ни1что• t 
сеg  

\Арк. 409 зв.\ 

слы1шав8ше2. рече• къ ниұ бо1л8ныи2. а€ мню2 я3ко и3гѫ1мень пришеd съ бра1тіе3ю2 и3 постри3же мz2. и3 пи3мина 
и3мz наре?. и3 тѣ< пѣ1ніа6 бы1ваше2 є• вы слышасте2. и3 свѣ1щи3 реко1ста до м7 днiѶ и3 но1щіи2 го1рэти2. 
вла3сы• моа3 възеұше2 и3доша въ цр7квь заключенѫ2. и възбь1нуще2 помона1рz (sic!). и3 въ1просиша и5 
а3ще кто3 въхо1ди3лъ єc въ цр7ковь. послѣ2 па1ве?рныz3 молитвы. Ҷ3ни• tвэщавше3 ре1коша2. я3ко 

 

2644 Див. Коментар 259. 
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ни1кто• же въхо1дилъ єc в ню. нѫ3 и3 клю1ча2 u3 и3коно1ма2 сѫҴ2645. въземше• клю1чz2. и3доша2 въ цръкw+. 
и3 ви1дэвше2 на гро1бэ феҶdсіевэ. въ Ҷ3брусэ вла1сы2 є3го2. възвѣ1стиша2 и3гѫ1ме2ну. и3 пои3скавше2 тѣ< 
кто3 єc постри3гъ и5, и3 не oбрэтоша2. ра1зумно• быc всѣұ я3ко2 съѶ єc, промыслъ съвыше2 t ба7 бы1ваю3щь2. 
ра1зѫмэи3мо до1бро2 Ҷ3 быв8шеұ чю1деси2. а3ще2 въмэни1тсz ре? сему. въ u3ставно3е2 постри1женіе. поне• 
послѫше3ство2 и3мэа3ше2. цръкви3 заключинэ сѫщи2. и3 вла2соұ тѫ3 Ҷ3брѣ1тшиұсz2 на1 гро1бэ ст7го 
fеҶdсіа3. и3 свэща до1влъна2 є3ди1наго2 дн7и3 горэнію3. за м7 дьніи3 и3 но1щіи непрэстан8но горэ. и3 не 
и3згорэ, и3 к то1му постри1женіа3 не сътво1риша2. гл7а1в8ше е3му. довлэе3ть ти2 бра1те пи1м3ине2. t ба7 
да3н8ныи2 ти1 да> и3 наре?енно2е3 и2мz1 ти. въпроси1ша• є3го2. какови3 бэша2 постригшiѶ тzѶ. показав8ше 
е3му кни3гы2 постри1ганіа. а3ще2 что3 t сего2 не1 сѫҴ и3справили2. пи1минъ• 

\Арк. 410\ 

ре? что3 мz3 и3скушае3ши2 Ҷ3ч7е. тыѶ саұ съ всею3 братіе3ю3 прншеd. и3 сътво1ривь є3же2 o3 м8нэ. по 
на3пи1са3н8ному кни3гь си<. и3 рек8 ми2. я3ко поdбbаеҴ ти въ бо1ле3зни3 по1страdти2. и2 є3гdа бѫдеҴ твои2 и3схҶd. 
тогdа зdравіе1 подаcти1сz2. и3 свои3ма рѫ1ка1ма2 въне3се3ши2 Ҷ3дръ2646. нѫ3 моли1 за1 мz чтcныи2 Ҷ3ч7е. да 
по1дасть ми гь7 тръпеніе3. пребыc же3 бл7же3нныѶ пи3ми1нъ. въ3 тzѶжцэи2 тъѶ болезни2 мно3го лѣҴ. я3ко 
гнѫ3шатисz2 є3го2 и3 слѫжащиұ тому, мно2гажdы бо3 Ҷ3ста1вльше2 є3го.2 глаdна2 и3 жаdна2. дваѶ дн7и и3ли2 
триѶ. сеѶи3 же в8сz сіа3 съ ра3до1стію3 тръпz1ше2. и3 ба7 Ҷ3 всеұ бл7годарzше2. и3 и1же3 нэкто3 боле1нь тако3жdе. 
при3несенъ быc въ пе3че1ру и3 постри1жень. мни1си• на тw3 u3строє3ніи бо1лныұ слѫ1жи2ти2. възеұше и3 сего2 
не3соша2 къ пи1мино3ви2. да o3бэма ра1вно2 послӅ1жаҴ2647. не1бре3женіе же3 и3мѫ1ще2 Ҷ3 та3ковэи2 слѫ•бэ. 
сеѶю3 въ за1бы1тіе повръгш7а. и3 и3зне1могоша3 бо1лніи2 без8водіеұ. пи3мин8 же3 ре? къ болz1щему бра1те 
поне1же гнѫ1шаю3тсz2. слѫжаще2и3 наұ смра1да рdаѶ бы1ваю3щаго2 t наc. то3 а3ще2 въставҴи2 тzѶ гь7. мо1жеши 
ли пребы3ва1тн2 въ слѫ•бѣ съѶ. больныи• Ҷ3бѣщаc до смр7ти2 своє3z6. съ u3сръдіеұ слѫ1жи3ти2 болныұ. 
пи1мин же3 ре? къ нему. сеѶ г7ь tє3млеҴ боле1знь2 твою3 t т1ебе. и3 к то3му зрdа1вь бы+. и3сплъни2 o3бѣҴ 
твои2 слѫ1жа3 и3м и пҶdбныұ мнѣ3. на1 не1радн3выz6 же Ҷ3 слѫ•бѣ съѶ. наво3диҴ гь7 

\Арк. 410 зв.\ 

боле3знь лю1тѫ2. я3ко да1 тѣұ на1ка1зани2 бѫдѫҴ сп7сѫ1тсz2. и3 тѫ3 а3біе6 въста2 больны2 и2 слѫжаше2 е3му. 
не наради3вы2z3 (sic!) же не3 хотzѶщаща2а3 бо1лныұ слѫ1жити2. всѣ< Ҷ3біаҴ недѫg. по сло1веси бл7же3нна3го2. 
и1сцѣ3лѣвыи2 же браҴ t недѫга2. мало нѣкогdа съгнѫ3си2 въ себѣ. и3 u3клониc t пи3ми3на. и3 сего2 а3лч8на 
и3 жаdна2 Ҷ3ста3ви2. смра1да рdаѶ Ӆ3тро1бнаго2. и3 лежи въ Ҷ3собнои3 хра1ми3нѣ. и3 възаа3пѫ2 Ҷ3гнь зажеже2 
є3го2. и3 не мо1гыи2 въста1ти за г7 дн7и. не сътръпѣ жа1жdи вwdдны2я3. нача въпи1ти2 помz1нте1 мz3 
ги7 рdаѶ пи1ми3ну. сеѶ бо3 u3же u3мираю2 безводіеұ. слышавше вже3 въ и3нои2 келіи. прiѶдоша2 къ не3му. 

 

2645 Див. Коментар 260. 
2646 Див. Коментар 261. 
2647 Див. стор. 1023 



 

 

631 
 

видѣша2 є3го2 недѫ1гоұ Ҷ3дръжима2. възвѣстиша2 Ҷ3 неұ пи3ми3ну, я3ко браҴ твои3 u3мираеҴ. рече• 
бл7женыи3. є3же чл7къ сѣеҴ тоѶ пожнеҴ. поне• Ҷ3стави мz2 глаdна и3 жаdна. и3 саұ въспріа3лъ єc сіе3. сълга2 
бв7и и3 мою3 хѫ1дҶc пре1зрѣвъ. нѫ3 Ҷ3ба1че u3чи1мн2 є3смы. не въздавати2 зла2 за злоѶ. шеdше2 ръцэте 
е3мӧ зовеҴ тz пиминъ. въ2ставь пріи2ди сѣ1мо. и3 є3гdа пришеdши2 гл7аша є3мӧ. то1гdа бо1лныѶ зрdавь быc. и3 
въ тъѶ чаc пріи2де къ немӧ ни1киұ же во1диұ. бл7жныи3 же2 поноси1 тому, ре3къ маловѣре. сеѶ зdравь є3си 
к8 тому не съгрѣшаѶ. не вѣси1 ли2 я3ко рав8ну мъзdѫ и3мэе1та, болzи5 и3 слѫ1жаи5. нѫ3 тръпѣніе 
u3богы< не3 погы1бнеҴ до1 конца2. здеѶ u3бо6 скръ1бь. и3 тѫ1га. и3 не1дѫгь2 въ малѣ. а3 тамо3 ра1дwC и3 
весе1ліе3. и3де• нѣC боле3зни2. ни3 пе1ча2ли. ни3 възыdха=а3. 

\Арк. 411\ 

нѫ3 жи1знь вѣчнаа3. того1 рdаѶ бра1те сіа тръплю2. бъ7 же и3же тебе и3сцѣ1ливыи2 мно6ю3. t недѫ1га 
твоє3го2. тоѶ можеҴ и3 ме3не въста1ви1ти2 t o3дра2 своє3го2. и3 не3мощь мою3 и3сцѣли1ти2. нѫ3 не хощѫ2. 
прэтръпѣ3выи2 бо3 до ко1нца3 ре? гь7 тоѶ сп7се1т_сz. u3не ми3 єC въ жи3зни2 съѶ все1му и3згнути2. да тамо3 
плоҴ моа3 бѫдеҴ бе€ и3стлѣ1ніа3. и1 смdрано2є3 Ҷ3бо1нzніе3. тамо• бл7гоu3ханіе3 неи3зре?нно2є3. до1бро u3бо6 браҴе3 
цр7ко1вно3є6 преdстоz1ніе3. въ свѣтлѣ и чи1стѣ прест7ѣұ мѣстѣ3. и3 съ а3гглcкими2 си1лами2 неви1ди3мо2 
престѫю3 пѣc въси3ла1ти2. ве1льми3 бг7оu3гҶdно2, и3 бл7гопріа1тно2. цр7кви2 бо3 нб7о1 зем8ноє3 на3рицае1тсz2. и3 
стоz3щии3 в8 тои2 на1 нб7си сто1z3ти2 мни1т8сz. что3 ли бра1те, теұна1 си2, и3 смраdна3 хра1ми3на. не прежdе 
ли2 сѫ1да2 сѫd. и3 прежdе беско1нечны2z3 мукы2 мука2. и3же2 боле1зную3 и3 и3стин8ну глеҴ. тръпz2 потръпѣ< 
га и3 вънzҴ ми22648. си< рdаѶ а3пcль глеҴ. въ плъти2 болz1щиұ. а3ще u3бо2 нака3заніе тръпи1те. я3ко сноұ ваұ 
Ҷ3брѣтаеҴсz бъ7. а3ще1 ли2 без нака1заніа2 єc. ра3би1чи3ща є3сте2. а3 не3 сн7ове2649. Ҷ3 си< бо3 ре? гь7. въ тръпеніи2 
ва1шеұ стzѶже1те2 дш7а ва3ша22650. и3 въ та3ковѣұ страdніи3 лежа2, прпdоbбныи2 пvѶминъ лѣҴ к7. въ врѣмz• 
преставле3ніа3 є3го2. я3вишаc триѶ стлъпы2 наd трапе1зою3. и3 tтѫ1дѫ на1 връ< цр7кви3 прэи3доша. Ҷ3 ни< 
же ре?но2 быc въ лѣтописци2. съвѣ1сть• гь7 знаменіе3 сеѶ, пока3завыи2. и3ли2 сего2 рdаѶ, бл7же1н8наго2, и3ли2 и3но, 
коє3 съмо1тре1ніє 

\Арк. 411 зв.\ 

бж7i1е3 быc2651. въ тъѶ бо3 дн7ь. въ н8 же хо1тzѶше2 прэста1витисz. зdравь бы1въ пими1нъ. и3 о3бхо1жdше2 
всz келіа. всѣұ покла1нэz3сz3 до зеұлz2 прощеніа1 про3сz1ше2. повѣда и3схоd свои2 t житіа3 се3го2. гл7аше2 
болz1щиұ братіа3мъ. дрѫ1зи и3 братіе мои2. въставше3 проводите мz2. и3 а3біе словоұ є3го2 tстѫ1пиша2 
боле3зни2 t ни<. и3 зрdави бываше2 и3 и3доша2 съ ниұ. саұ же въшеd въ цр7квъ. прича3сти1всz2. хв7ы< 
жи1вотворz3щи< таи3нь. и3 та2ко възеұ Ҷ3дръ. не3сz1ше2 къ пе1щерѣ. въ1 неи• ни3коли2 же бы1ва3лъ. и3 

 

2648 Мт 10:22; Мт 24:11-13; Мр 13:13-14. 
2649 Див. Коментар 262. 
2650 Лк 21:19. 
2651 Див. Коментар 263. 
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ни3коли• видѣль є3z3 t рожdеніа3 свое3го2. и3 въшеd покло1нисz2 ст7мӅ2 а4нто1нію3. и3 мѣсто2 пока1за. въ неұ 
же1 поло3жи1тиc хо3тz2ше3. здеѶ ре? дв7а бра1та3 поло1жисте. въ сіе3 лѣто2, є3го же1 бра1та бе€ скимыѶ 
положи3сте2. се1го въ ски1мѣ Ҷ3брz1ще3те2. хотzѶ u3бо2 мно3гажdы по3стри1щиc. и3 небре3гҶұ быc t бра1тіи2 
ни3ще1ты2 ради3. и3м же3 въмѣнисz2 въ грѣ<. се• дѣ1ла достои3на2 показа Ҷ3бра€µ. сего3 рdаѶ да1рова є3мѫ 
гь7 скvѶму. и3муще3му дѣ1ла до1браа3. даcсz е3мӅ2 t неи3мущаго•. и3 є3же1 мниҴсz2 и3мэzѶ tи3ме1тсz2 t 
не3го2. и3муще3му здеѶ да3но будеҴ2652. другаго• бра1та въ ски1мѣ положи1сте2 възz1та быc t не3го2. поне• 
въ жи3во1тѣ не3 въсхо1тѣ є3z2. нѫ3 u3ми3раа2 ре?. а3ще2 ви1дите2 мz2 u• tходz1ща2. и3 та3ко постри3зэте3 
мz2. и3 се3го рdаѶ tz3т8сz t не3го2 блгdть. не ра1зѫмѣ ре3къшаго2 не3 мр7твіи2 въсхва3лzҴ тz ги7. нѫ мыѶ 
жи1віи2 блcвиұ га7. вь а3дѣ бо2 ре? кто3 и3сповѣcти 

\Арк. 412\ 

тако1выұ бо3 постри3же1ніе3 ским8ное2 ничтw• плъзѫеҴ. а3ще2 се3го2 до1браа3 t мѫ1кы2 не и3зба1виҴ, тре1тіи3 же 
здеѶ t да1вны< лѣҴ поло3же1нь. того• ски1ма не1тлѣн8на єc. и1 блюдеҴсz є3му на o3бли1че1ніе2. и3 на 
o3сѫжdеніе. я3ко2 не1доcи1на (sic!) Ҷ3бра€µ дѣла3 стzѶжавша2. въ лѣности• и3 въ грѣсѣ< жи3тіе3 свое3 
прово1див8ша2. не1 вѣдыи2 рекъшаго2. є3мѫ• даc мно3го2. мно3го3 и3стzѶжѫҴ t не3го2. и3 а3ще се3го2 а3нто3ніе3ва2 
и3 fеҶdсbіева3 мл7тва2 не преdвариҴ. пови3ненъ сице3выи2 сѫ1ду. и3 сіа3 изгл7авь ре? къ бра1тіи2 се пріи2до1ша2 
постри1г8ше мz2, поz3ти1 мz хо1тzѶще2. и3 сіа3 ре1къ. възлегъ u3спе Ҷ3 гд7и. є2го• съ великою3 чтcію въ 
пещерѣ положи1ша. tко1пав8ше• прежdе ре?н8ное3 мѣсто3, и3 o3брѣто1ша та1ко по слове1си бл7же1ннаго2, 
триѶ чръно1ризци3. є3диного2 всего2 и3стлѣв8ша. кѫколь• цѣль бz1ше2 два• мниха2 ново1 uмеръшаа3 и4же 
u2бо3 въ ски1мѣ положеныи2 се3го2 ски1ма2 снz1та2 быc. и3 на другаго2 поло3жена2. и3же бѣѶ не постри3женъ. 
и3 мно2го3 ди3ви3въшеc не2и3зре?н8ному сѫдѫ бж7ію3. и реко3ша2 я3ко2 тыѶ ги7 въздаси ко1мѫжdо по дѣлоұ 
є3го. да tселѣ бра1тіе2 мниҴ миc ра1зѫмѣти2. и3же въ боле3зни2 постри1жеҴсz2 съ вѣрою3. просиҴ u3 ба7 
живота да въ чръне?ствѣ пора1бота є3му. и3 o3бладаz3и2 жи1во1тҶұ и3 см7ртi1ю гь7. а3ще се3го tведеҴ. 
тоѶ въ аi7 чаc съ пришеdши3ми. ра1вна преdныұ сътво1риҴ гь7. а3 глz7и• сице2. а3ще ви1дите мz u3ми3раю3ща 
ко1гdа. 

\Арк. 412 зв.\ 

постри3зѣте1 мz3. се3го сѫе3тна2 вѣра1. и3 по1стрижете мz2. 

 

2652 Мт 13:11; Мр 4:25. 
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Український переклад Патерикону XVII ст.2653 

\Арк. 262 зв.\ 

В то8 же де=2654 житие ст7го tца нш7го Пимина печерского2655 
оли чл7вкъ правдивы8 маеҴ поступоҲ слµжити гдcу иcу законі, бг7ъ вседе>житеӥ такъ речи 
споряжаеҴ, же хочъбы5 жэмъ якъ родици пречи 

\Арк. 263\ 

ли, Ҷ= Ҷднакъ доскутку замыслъ слуги своего приводи<. Ст7ы8 то8 пими= єще з молоды< 
лэтъ хориұ быӥ, што емµ помогало велми до доброго3, бъ чистоҴ телесную и духовною 

заховаӥ коли теды пре€ лэтъ много прозвою у прикраӥся родителѶ да і емµ позволили за 
зако=ничи_ взяти живоҴ, Ҷни яко велми его милµючи пречили2656, зжічачи настӦӅbщю его мѣ< по 
животэ своеұ. всяко часµ Ҷдного велми быӥ хоробою змо>дованы8, и привезли его родичи до 
монастыра пече>ского, просzчи tцо+ сты< пече>ски<, абы3 гдcа, котори8 здоро+емъ и хоробою владѣе<, 
горячо просили3 Ҷ3 здоро+е милого сына и<. Сты8 пими= в пречні а горячо гдcа просиӥ, якъбы 
моглъ бы< зако=никоұ, Ҷ здоро+е недбаючи3 для того жебы его знову здорового родичи з 
монастыра не вытягнули. Бг7ъ вседе>житеӥ зложиӥ нэшто угоdникоұ своиұ, а пимина ст7го выслухаӥ. 
А такъ Ҷdнои ночи3 коли вси спали, вшли до него а=глы2, в8 Ҷсобе игумена3 и братіи3 уже из 
свечами, принеcли з собою ева=гелие, ножички, волосяницу, куколь2657 и ввеc габиҴ зако=ничи8, и 
мовя< до него і хочешли быҴ зако=никоұ; а ст7ы8 пими= з великою радоҵю tповедаӥ: того есми цалыұ 
се>цемъ прагнулъ равно абыұ ся ма>ностями свэта того не бавиӥ, толко спасителеви в законэ 
з8 иными слугами его2 служиӥ. Зара€ теды млоде=ци пытаючи его ведлугъ звы2чаю3 в зако=ны8 
живоҴ по 

\Арк. 263 зв.\ 

стриже=я, заховуючи вси которие бы приналежали до акту такового Ҷ3количности: Ҷболокли3 
є3го в габыҴ досконалы8, и дали емµ свэчу мовеи. до чотыри десяҴ дне_ тая свэа не2658 маеҴ 
згаснѣҴ горячи во дни и ночи2: то справи+ши, tшли до це>кви, а волосы2 его Ҷбрижонwі и3 в_ 
Ҷбрусэ положили3, на гробэ ст7го fеҶдосиӭ. братия3 которие были Ҷколо в келия<, слы4ша3чи 
спэва=е в кеӥи єго, мнимали же игуме= з_ иными3 ҶболокаеҴ в габиҴ ст7го пимина. другие заC 

 

2653 ІР НБУВ, П.III, № 583 (353), арк. 533зв.-545. Латино-уніатський збірник XVII–XVIII ст. 
2654 27 травня. 
2655 Див. Коментар 256. 
2656 Див. Коментар 258. 
2657 Див. Коментар 259. 
2658 Закреслено в оригіналі. 
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розумэли же уже уме>лъ и пришли вспwра• до кеӥи, гді хора_ ст7ы_ пими= лажаӥ; видячи вси< спячи< 
tца и маҴку и челяd, а ст7го пими3на в габите уже зако=ничеұ велми радоCного, в кеӥи, заC его запа< 
вдячы_ чуючи задивившися3 спы4таюҴ: хто тебе в габиҴ брате милы_ Ҷболокъ. бо єсмо слышали 
и спэва=е и слова, которими єC tвэтъ чиниӥ: родичи заC твои ничого того євэдаюҴ. tповедаеҴ 
ст7ы_ пими=. мнямаю же ҶтеӨ игуме= пришеdши з браҴею Ҷболеклъ мене3 и пиминоұ назваӥ, Ҷни то 
праве спэвали, што есть слышали. Ҷ том и дали и свечӅ2, пре€ м7 дни_ и ноче_ маеҴ горэти, а 
волосы мои взявши tнесли до це>кви. БраҴя пошли до понамара3 пы4таючи. быӥ ли хто в це>кви 
по tправ=ю павече>ни. панама> мовиҴ. не тоӥко жаде= не быӥ, але и ключи не у мене тепе> даӥ есми и< 
и3кономови манасты>скомµ32659. 

\Арк. 264\ 

упросили3 теды2 браҴz3 ключе8 у иконома3 шли3 до це>кви, и Ҷбачивши волосы его в8 Ҷбрусэ на 
гробэ ст7го fеҶдосия3 Ҷповедали игµме3нови се. Игµме= видечи бы< справу Бж7ую, велми хрcтµ 
спасителеви дяковаӥ. в тоұ спы4таеҴ ст7го пимина: што за Ҷсобы4 бы4ли3 ты4и, которие тебе3 в 
зако=ничи8 габиҴ Ҷболокли3. tпоедаеҴ стҴы8 пими=: tче ст7ы8 всяко ты4 саұ пришеdши3 з браҴею мене єc 
Ҷболоклъ, и поведаӥ єси мнэ, же маю завсьгды в тя•ко8 хоробэ бы<, а переd tхоже=емъ з того 
здоро+е досконалое, Ҷдеж>а2660. А таҲ tче ст7ы8 проси на8выcшого гдcа, абы4 мнэ те>пливости узы4чи 
яко иҶвови ст7омµ. все ся3 з часоұ то истило. хораӥ ст7ы8 пре€ много лѣҴ велми тя•ко, таҲ же ты4и 
которие емµ послµговали3. Ҷбридили3 его бы4ли3 собэ, ести пити3 часоұ дни (sic!) або и три дни3 
не даючи хоұроӧ. те>пэлъ ст7ы8 пими=, а за навеже= збавилеви своемµ3 дяковаӥ, бы намнѣ8 не 
блюзнячи, яко звыкли в тя•ки< хороба< другие. рҴафилося же Ҷдного хорого также Ҷболочено 
в габиҴ в пече>скоұ монасты4ри. БраҴя которие до услµги тому хоромµ бы4ли придани3 tнеcли его 
до тои• кеӥи, в которо8 ст7ы8 пими= лежаӥ. и за лени+вствоұ бы_ на мнѣ8 Ҷ3бадвоұ нэ слµговали, за 
чиұ хорие дивні недугъ поносили. видячи ст7ы8 пими= неласкµ бра2661 t браҴи рече до хорого: брате, 
понева• се нами по 

\Арк. 264 зв.\ 

слµгачи бридяҴ, пытаю3 тебе3: будеө ли хотѣӥ тµ послµгµ Ҷколо хорого ҶправоваҴ коли быc 
Ҷздоровеӥ; tповедаеҴ емµ то8 браҴ: tче ст7ы8 присегаю тобэ працы4 быҴ неленивыұ до сме>ти мое8. 
реклъ ст7ы8 пими=: Ҷто збавитеӥ мо8 tдали< хоробу твою t тебе: и на ты< мэстэ Ҷ4ны8 хори8 
браҴ здоровыұ зостаӥ: служиӥ емµ прав7диве нэшто: але и то8 збридивши его собє до и=шои ся3 кеӥи 
перенеcлъ: видячи ст7ы8 пими= невдяника ничого не мовиӥ, але ведлµg хрcта гдcа, котори8 зане 

 

2659 Див. Коментар 260. 
2660 Див. Коментар 261. 
2661 Закреслено в оригіналі. 
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прия3тели свои, молитися росказӅеҴ, просиӥ гдcа Ҷ tпуще= грэхо+ его, и абы емµ даӥ у памета=е. 
в то8 захораеҴ знову Ҷны8 браҴ тя•ко на горячкµ, в свое8 Ҷсобливо8 кеӥи, и не дано емµ воды, Ҷ 
дивныи сµды4 бж7ии, пре€ три дни пити а• те• во8лиавжее просити ти< почаӥ, абы его чиұ Ҷхоложано. 
браҴя другие пришеdши2 до кеӥи ст7го пимина, Ҷзна8мµюҴ мовечи. браҴ тво8 котори8 тобэ послµговаӥ 
велми болѣеҴ. tповедае ст7ы8, якъ хто сѣеҴ таҲ и жні. не вдячевдяче быӥ пе>шои ласки бж7ои, 
которая его уздоровила, для мене негоdного, и для того емµ се то такъ стало. ҶднаҲ подэте 
а поведа8те емµ, же тебе стари8 тво8 пими= зовеҴ, браҴя пришеdши до Ҷного хорого скоро рекли% 
ста1ри8 тво пими= зовеҴ тебе до себе. На ты< мэстэ встаӥ и пришоӥ до ст7го пими 

\Арк. 265\ 

на, такъ здоровы8 якъ бы і пе>ве8. Напоминаӥ его ст7ы мовечи3 к чемµ таҲ ленивы8 а не вэдаешъ 
брате милы8, же Ҷднакую за3платµ такъ услµгµючи8 счиро хоромµ яко и саұ хори8 возмµҴ. я 
мовиҴ дякµю Ҷсобливі збавителеви моемµ на тоұ падолэ плачµ, въ црcтв его ношу, жебыұ 
вэчны< мµкъ ушоӥ, браҴ напомнены8 Ҷхотнѣ8 послµгµ хоромµ потоұ tправоваӥ, жалµючи3 велми3 
невдячности своеи. коли теды уже дваdцать лэтъ ст7ы8 пими= в то8 хоробе трваӥ приближиӥся чаc 
розлµче=я его з тэлоұ и видены были три стоӥпы наd трапезою стоячие, которие потоұ на ве>ху 
це>кви станэли2662: а стареѶ то82663 ст7ы8 яко емµ быӥ збавитеӥ при взzҴю че>нецтва приреклъ до 
здоро+я досконалого пришоӥ. Ҷ4 бж7е яко• з ст7ыми се своими3 Ҷбходиө, уздоровляеө коли хочеө, 
вкидаеө в хоробу коли воля твоя3. Такъ уздоровлены8 ст7ы8, иде по вси< братни< кеӥя<, ко•домµ се 
з браҴи нико кланяеҴ, а Ҷ прощение3 Ҷбразы4 если бы4 якая бы3ла3 просиҴ мовечи. уже мене зба3витеӥ 
мо8 браҴя милы4е до себе взываеҴ, уже мнэ тµю лепя=кµ тэла Ҷпусти< росказӅеҴ, а на сыѶ чаҴ ся 
свэтлости преdвэчнои3 кажеҴ; претва>ювтва> збавителя моего Ҷгледа< буду. што дивна3, пришеdши 
до схоралы< нэкоторои браҴи, Ҷ прощение просиӥ и мовиӥ, 

\Арк. 265 зв.\ 

на8миӥшие браҴя мои3 вста=те3 а tда8те мнэ ҶстаҴнюю послµгµ прошу, бо уже мнэ перенеcтисz t 
ваc до хрcта моего чаc пришоӥ. На ты< мэстэ Ҷная братия. повставали. якъ бы4 николи не 
хорэючи, и выпровадили его. Потоұ шоӥ до це>кви и приняӥ пресҴ: та8ны тэло и кро+ хрcта 
збавителя нш7еg, а трӅ=ну свою взя+ши принеслъ до печери, в которо8 мэлъ похова= быҴ, хоч8 в не8 
пре• в веc часъ яко хори8 не бываӥ. таұ поклони+шися ст7мµ а=тонию, указаӥ мэстце где мэлъ лежаҴ. 
и реклъ: то тоұ мэсцу погребли есть дво< братии, Ҷдномµ есть дали габиҴ схимы хотя< еи за 
живота не прагнӅӥ Ҷdно переd сме>тию. а другого еұте, у последили, хотz• за живота се>дечне и3де 

 

2662 Див. Коментар 263. 
2663 Дописано над рядком. 
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даӥ. Ҷто• бг7ъ справеdливы8, котори8 се>ца и утробы3 досвѣdчаеҴ чирую Ҷхотµ и жада=е, брата того 
видячи, по сме>ти емµ з таұтого знявши, которомµ есть выдали дароваӥ схимµ. tкопано таұ 
тµю браҴю и все таҲ влаcне нашли3 яко ст7ы8 пими= проповедаӥ. котори8 то рекши3 зложиӥ руки, а 
миле взодхнӅӥ, и леgко мвечи. при8ми Ҷ3 хрcте мо8, при8ми мене гдcи мо8 при8ми мене утэхо моя3, 
уме>лъ которомµ гдcу неха8 будеҴ чеҵ и слава з tцеұ и сҴ: дх7оұ на вэки а наұ tпµще=е злоҵе8 нши<. 
Ами= 

Патерик Йосифа Тризни2664 

\Арк. 248\ 

W3 прпdбнѣмъ, и многострадаӥнѣмъ оц7э н7шеұ пиминѣ, нже анг7лы по 
бж7ию строению, постриженъ бысть во мнишескиі чинъ2665 

ачало словµ еже о пи1мине, взе3мше на исповэдание сни1деть того крэпкаго страда1ния єже 
со бл7гҶдаре1ниемъ терпѣ1ти болэѕни до1блествэне. Сиі бо бл7женныи Пi1минъ в болэѕни 
въ родися, і во€расте. и того ради недӅ1га чистъ быcть, t всякиа скве>ны, и t утробы 
матерня не по€на грэха. и мно1гажды моляше родителя своя, да пострижется во иноческиі 
oбра€. oни1 же яко чадолюбцы, надэzхуся, своему житию. сего хотэша наслѣdника 

имэти, і во€браняхµ ему2666. семµ1 же убо и€немогшу принесенъ быcть в печерскиі мнcтрь, да 
иcцелэеть тэхъ ст7ы< мл7твами, или t тѣ< рукµ прии1меть ст7ыи ан7гльскиі oбра€. родителя же 
єго имуще срdчную любовь к нему, своего чада не остависта, но всѣ< моляще молитися за сн7а 
ею и да исцэлэеть t недуга. много же прпdбниі тиі оц7ы потрудившеся и ничто же поӥѕоваше 
его, сего мл7тва пре3одолэва1ше всэхъ ибо не прошашс здравиz но приложения болѣ€ни да не 
како здра1въ бывъ исто>женъ будеҴ роди1телема свои1ма t мн7тря, и не получить мысли своея2. 
oц7у же і ма1тери присэдя1щимъ ему. и не дадӅ1щимъ 

\Арк. 248 зв.\ 

его постри1щи. и стуживъ си бл7же1нныи нача1 бг7ови моли1ти я прнлэжно да исполнитъ желание 
єго2, и се2 во единµ нощь, всѣ1м спящимь внэ, и се вънидо1ша к нему аки скопцz свэтли 
свэщами (sic!), идэже лежа1ше пиминъ, носяще с собою єvgлие, и свиту и ма=тию, и кӅ1колъ, 
і все єже на потребµ пострига1нию, и гл7ше єму, хо1щеши ли пострижемъ тя. Ҷ= же съ радостию 

 

2664  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
2665 Див. Коментар 256. 
2666 Див. Коментар 258. 
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обэщася имъ гл7я. гдcь вы2 посла гдcие мои3, исполните желание срdца моего. oни же тµ абие 
начаша вопросы твори1ти, что прииде бра1те. припа1дая ко ст7омµ жертовнику сему, и ко ст7ои 
дружи2нэ сей. желаеши ли сподобитися мнишескому велиұкоӧ анг7льскому o4бр€аӧ; И прочая вся 
сотвориши, яко• єсть писано. таже в великиі oбра€ постриго1ша єго. И облоӥкше єго в ма=тию і 
в куколь і все еже требэ2667 пэвше вели1каго ан7гльскаго oбраѕа, управивше і устро1ивше, и 
целовавше єго, пимина того нарекше, и свэщу вожегше и рэша, до. м7. дни1і и нощиі сия 
свэща да не угаснеть и сия вся содэявше tидоша въ цр7ковь. вла1сы же вѕемше во убрµсэ 
положи1ша на гробъ ст7аго fеодо1сия. Братия же сӅ1щиі въ келия< слышаша глаc пэния и тиі 
во€бµдиша сущи< окрcсть сӣеӤ 

\Арк. 249\2668 

мнэвшє яко игуменъ нэкото1рыми постригаєҴ и3хъ или уже преставился єҵ, і вси2 кӅ1пно 
приидо1ша в кэлию, идэже бэша болныи лежа2, и обрэтоша вся спяща, оц7а же и матерь єго 
и рабы. И с тэми внидо1ша ко бл7же1нному, і вси2 испоӥнишася бл7гоуха1ния, і видэша сего весела 
и ра1достна, и обоӥчена во oдежµ мни1шескµю. і вопросиша того, ким8 постриженъ быcть и что 
слышахомь глаc пэния, сиі же родителиӤ твоі у тебе бывше, и ничто же t сего слыша+ше. рече 
же к ни1мь боӥныи а€ мню яко игµменъ пришеd со братиею постриже1 мя, и пимина ми имя нарече, 
и тэхъ пэния быва1ше, еже вы2 слышасте, и свэщи рекоста до. м7. дни1і и но1щи горэти. власы 
же мои вѕемше идоша во цр7ковь. сия t него слышавше идо1ша и видэша цр7ковь заключе1нµ. 
и во€бµ1ждьше же пономарz, и вопроси1ша и< аще кто входиӥ єCть в ню но ключа у иконома сӅҴ2669. 
вѕемше же ключа идоша во цр7ковь и видэша на гробэ fеодо1сиеве во убрµсэ вла1сы его и 
во€вэстиша игµменµ и поискавше тѣ< кто его постриg, и не oбрэто1ша и3 разµмно же быCть 
всэмъ яко се єсть промыслъ свыше t бг7а быва1ющъ. раѕумэем же доӣрэ o бывшемъ чюдеси. 
аще вмэнитсz рече2 сему во уставное постриже1ние поне1же послушество имэяше, 

\Арк. 249 зв.\ 

цр7кви заключеннэ сущи, і власо1мъ обрѣҴшимся тӅ2 на гробэ ст7аго Феодо1сия, і свэща дово1лна 
єди1наго дне горѣ1ния, ѕа. м7. дниі и нощиі непрестанно горэ, и не и€горэ. и к тому постриже1ния 
не сотвори1ша гл7авше ємµ. довлэетъ ти брате пи1мине t бг7а да1нныи ти да1ръ, и нареченное 
тебэ имz. Вопрошаше же его2 какови бэша постри1гшіи тя, показа1вше ему кн7ги пострига1ния. 
аще что t сего не сӅҴ исправили. Пимин же рече, что мя искуша1єши o4ч7е, ты самъ съ всею 

 

2667 Див. Коментар 259. 

2668 Над сторінкою на берегах дописано знаки:  
2669 Див. Коментар 260. 
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братиӤю прншеd и сотворивъ еже о мнэ по напи1санномµ книg сихъ. и рекъ ми zко подобаҴє ти 
пострадати въ болѣ€ни и егда2 бµдеть и€хоd твои, тогда здра1вие подасть ти ся, и своима 
рукама понесеши оdръ2670. Но моли за мя чтcныи оч7е. да подасть ми гдcь терпэние. пребысть 
же бл7женныи пи1минъ в тя•цэи то8 болэѕни много лѣҴ и яко гнµшатиc єго и служащимъ 
тому. многажды бо оставльшимъ его глаdна, и жа1дна два дни или три с•еиӤ вся си с ра1достию 
терпяше, и Бг7а о с+ем бл7годаряще. инъ же нэкто тако• боленъ принесенъ бысть в печерµ и 
пострижень, мни•сиӤ на то устро1ениі. болнымъ слµжити. вѕеұше сего несоша къ пиминови, да 
обэма кӅпно 

\Арк. 250\ 

ра1вно послӅ1жать, небреже1ние же имµще о таковэі службэ, и сею2 в ѕабы1тие повергоша і 
и€немого1ша болниі бе€водиемь. пи1минъ же рече болzщемµ, бра1те поне1же гнµшаются служащиі 
на1ма, смра1да ради бывающаго t наc то аще въставит8 тz гдcь, мо1жеши ли пребывати въ 
службѣ сеи. болны8 же обѣщася бл7женному до сме1рти своея, со усе1рдиемъ послужити больны1мъ. 
Пн1минъ же рече к нему. се гдcь tємлеть болѣѕнь твою t тебе. и к томµ здравь бывъ испо1лни 
обѣт тво1и служа8 ми, и подобнымъ мнѣ. на нерадн1выя же о слµжбѣ се8, наводить гдcь болѣ€нь 
люту, яко да тѣмъ нака1зани бывше спасӅ1тся. и ту абие воста болныи, и слµжаше єму. на 
неради1выя же и не хотѣвшая служиҴ болным8 всѣхъ оӣzть недугъ по словеси бл7женнаго. 
исцѣлѣвыи же браҴ t недуга мало нѣкогда согнуси в собѣ, и уклонся t пи1мина, и сего аӥчна 
и жаdна оста1ви смdраӢ ради утробнаго. и леже во Ҷсобно8 храминѣ і внеза1пу огнь ѕа€же же2671 
его, и не могиі. востати за три дни не стэрпѣ жа•ды водныя. нача вопи1ти. Помяните мя 
Гдcа ра1ди. се бо умираю бе€во1диемъ и слышаша в друзѣи ке1лиі приидо1ша к нему, i4 видѣша 
єго Ҷ3держи1ма недӅ1гомъ 

\Арк. 250 зв.\ 

во€вѣстиша о немъ пи1мину, яко служа1и ти братъ умира1єтъ. рече1 же бл7женныи, єже чл7вкъ 
сѣетъ то и по1жнетъ. поне1же оста1ви мя гла1дна и жаdна, и самъ восприялъ есть, сие соӥгавъ 
бг7ови, и мою худоcть пре€рѣвъ. Но Ҷбаче учнмы єсмы не во€даяти зла ѕа зло2, шеdше рцы1те 
єму, ѕовеҴ тя пи1минъ, і воставъ прииди2 сэмо. Егда2 пришеdше и гл7аше ємӅ2. тогда больныи 
ѕдравь бы1вь, і в то8 чс7ъ прииде ко бл7женному ники1мъ же води1мъ. прdпбныи же поноси2 тому, 
рекъ маловѣре, се здравъ єси к тому не согрѣша1и, не вѣси ли яко равну м8зду имѣста боляи 
и служа1и, но терпѣние убогихъ не погибнеть до конъца. здѣ ти µбо скорбъ и туга2, и недӅg 

 

2670 Див. Коментар 261. 
2671 Закреслено в оригіналі. 
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в ма1лѣ; а тамо радость і веселиє, идѣже нѣcть болѣ€ни ни печали, ни во€дыхания, но жи€нь 
вѣчная. Того бо ра1ди брате сия терплю2, бг7ъ же иже тебе мною исцѣливыи t недµга твоего, 
тои можеть и мене воставити t Ҷдра2 сего2, и немощь мою и€цѣлити но не хощу. претерпѣвыи 
бо до конца, рече Гдcь тои спасется2672. и уне ми єcть в жи€ни се8 всемµ и€гни1ти, да та1мо плоть 
моя будеҴ бе€ иCтлѣния и смраdное обоня1ние. Та1мо же блг7оуха1ние неи€рече=но. Доӣро убо брате, 
цр7ко1вное 

\Арк. 251\ 

Преdтояние в свѣтлѣ и чтcѣ прcтемъ мѣ1стѣ, и со анг7льскими си1лами, неви1димо прес7тµю пѣснь 
возсыла1ти. вельми бл7гоугоdно и бл7гоприятно, цр7ковь бо не1бо земно1є, нарицается, стоя1щиі в 
тои на1 небеси стояти мня1тся. Что1 же ли бра1те те1мная сиz, и смраdная храмина, не пре1же 
ли суда2 сӅd, и пре1же бесконечныя муки му2673 мµ1ка. Иже болѣ€нµя и досто1инѣ гл7етъ. Терпя 
потерпѣхъ Гдcа і внят8 ми. Сихъ ради апcль гл7еть, во плоти боля1щимъ. Аще убо накаѕа1ние 
терпите, яко сн7овомъ ва1мь обрѣтается бг7ъ. АщӥеѶ бе€ накаѕания єсте2. рабичища єсте, а не 
сн7ове2674. си< бо рече гдcь, в терпѣниі ва1шемъ стяжи1те дш7а ваша2675. І в таковѣмь страда1ниі 
лежа преподоӣныи пи1минь, лэть к7. 

о время же преставления его2676, явишаc три столпы наd трапе€ницею, и tтµ1ду на верхъ 
цр7кви приидо1ша o ни< же реченно быcть в лѣтопиcцэ. Свѣстъ же Гдcь зна1мение сие 
покаѕа1выи. или сего ради бл7женнgаb или ино кое смотре1ние бж7ие быcть2677, в то8 бо день во 
иже хотя1ше преставитиc, здра+ бывь прdпбныи пи1минъ, и обход•а1ше вся кѣлиі і всѣмъ 
покланяясz до ѕеұли прощения прошаше, повѣдая и€хоd свои t жития своего гл7ше къ 

боля1щиұ братияұ. дрµ1ѕи и рӣатия моя воста+ше проводите мz. 

\Арк. 251 зв.\ 

а4бие сло1вомъ его tступа1ше болѣ€нь єго t нихъ и д€рави бываше идо1ша с нимъ. Сам же шеd 
во црьковь, причастиc животворящих хрcтовѣ< таинъ. И та1ко, вѕе1мь o4дръ несяше къ пещерѣ. 
в не8 же николи1 же быва1лъ, и к=оѶли1 же видѣ ея t род•ения своего. І вшеd поклонися ст7омµ 
Анто1нию, и мѣсто покаѕа1, в нємь же положитися хотя. Зде рече два брата полежисте в 
сие лѣто, и его же брата бе€ скимы пҶложисте, сего в схи1мѣ оӣрz1щете. Хотѣ убо многа•ды 
постри1щиc, и небрегомъ быcть t братиі нищеты ради, имъ же вмѣнися в грѣхъ се1и же дѣла 

 

2672 Мт 10:22; Мт 24:11-13; Мр 13:13-14. 
2673 Закреслено в оригіналі. 
2674 Див. Коментар 262. 
2675 Лк 21:19. 
2676 На берегах дописано: «в лэто ¤ЅХИІ». 
2677 Див. Коментар 263. 
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досто1ина покаѕа o4бразу. и сего ра1ди дарова єму Гдcь схи1мµ. имущему бо дѣла до1брая 
дасться ємµ. t неимущего же, и5 еже мнится имѣz tи1мется t него, имущему бо ве€дѣ 
дано бµ1детъ2678. 

руга1го же брата єго же въ схи1мѣ положи1сте, вѕяста быcть t него поне1же в животѣ 
не восхотѣ ея но умираz рече, аще ви1дите мя Ӆ4же tходяща, и тако постризите 
мя, и сего ради tятся t него блdгть, и не раѕумѣ бо рекшgаb не мертвиі во€хва1ляҴ 
тя Гдcи, но мы живi1и блcгловимъ Гдcа. во а1де бо рече кто исповѣсть ти ся. 
таковымъ бо пострижение мcнҲоѶе ничто1 же пользуєть, аще сего дѣла добрая t муки 

не и€бавлять. Тре1тиі же здѣ 

\Арк. 252\ 

t давни< лѣтъ положенъ того1 же скима нетлѣнна есть, и блюдется ему на обличе1ниє и на 
осуждение, яко недосто1ина обр€аӧ дѣла стяжа1вша. в лѣности же і во грѣсѣхъ, житиє свое 
проводивша не вѣдыи рекшаго, емµ• даcтьсz много, мно1го истяжутъ t него2. аще сего 
анто1ниева, и фєодо1сиева мл7тва не преdваритъ, пови1ненъ есть сицевыи суду. и сия и€главъ рече 
ко братиі. се приидоша постри1гшии мя пояти мz хотяще, и сия ре1къ воѕлегъ Ӆ4спе о гд7ѣ, 
єго же съ вели1кою честию в пеще1рѣ положи1ша. o3копа1вше же пре•де рече1нное мѣсто, и обрѣто1ша 
тако по словеси бл7женнаго три чернори€цы, єди1ного истлѣвша всего кукоӥ же єди1нъ бя1ше. два1 
же мниха ново уме>шая. и2же убо в схи1мѣ положе1ныи, с сего сх1има снята быcть. и на дрµга1го 
положена, иже бѣ не постри1женъ. мно1го дивившеся неи€реченномµ судµ бж7ию, и реко1ша яко ты2 
Гдcи во€даси комµждо по дѣломь єgо. да tселѣ бра1тие, мниҴ ми ся раѕумѣти, иже во болѣ€ни 
пострижется съ вѣрою, просиҴ у Бг7а живота2, да в черне1чествѣ порабо1таеҴ ємµ, oбладая же 
живото1мъ и смертию Гдcь аще сего tведеть, то въ аi7 чаc со пришеdмөиѶ равна пра1веdнымъ сотвори 
єg Гдcь. а€ гля иже си1це аще ви1дите мя умирающа тогда2 постризѣте мя сеg суеҴна 

\Арк. 252 зв.\ 

вѣра и постриже1ниє 

Друкований Патерик: видання 1661 р.2679 

\Арк. 223 зв.\ 

ПИ3МИНЪ Тѣ1ломъ не1мощенъ, Дх7ом8 бz1ше си1ленъ: 
t А3гг7ловъ пострыже1нъ, съ А4гг7лы вчи1ненъ. 

 

2678 Мт 13:11; Мр 4:25. 
2679 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
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Житіе прпdб: tца на3шеg Пи1мина многоболэзне1нна4гҶ, 
И3же ве1сь Живо1тъ сво1й в8 бо1лезни лежа1ше бл7года1рънѣ1: 

И4 постриже1нъ бы1сть t А4гг7ловъ въ И4ноче1скій W3бразъ2680,2681 

\Арк. 224\ 

 Бл7же1ннэмъ семъ Пиминэ сло1во взеұше, на и3сповэда1ніе снi1йдеұ крэпкаg є3гw2 страда1нія, 
да Ӆ3вѣ1мы ка1кw съ блгdре1ніеұ и4мамы бо1лезни терпэти доблестве1ннэ; и3 ка1ко си1ла Бж7iz 
въ не3мощех8 соверша1етсz2682. 

Сей u4бw Бл7же1нный Пи1минъ, бо1ленъ роди1сz на свѣ1тъ, бо1ленъ и3 възрасте22683. и3 сi1z 
теле1снаz бо1лэзн8, мѣ1ста внеұ дш7евнѣѶ не даде2. Чист8 бw t всz1кагw поро1ка быст8, и3 t 

u3тро1бы ма1тернz, скве1рнагw не позна2 грэха2. 

Мнw1гажды молz1ше роди1телей свои1хъ, да в8дадӅ1тъ є3гw2 в8 монасты1ръ, постры1щисz въ 
И3ноческій o4браз82684: но ты1и а4ки чадолюбцы, хотz1ще є3гw2 по свое1мъ жи1тіи наслѣ1дника 
и3мѣ1ти, и возбранz1ху є3мӅ22685. 

Е4ди1ною же [БӅ7 лӅ1чше преdзрѣ1щу] и3знемо1же Бл7же1нный па1че мѣ1ры, и3 u3же2 в нечаz1ніи живота2 
бэ2686. тогда2 и3 нево1лею принужде1ни, принесw1ста є3гw2 роди1тели в8 Пече1рскiѶ монасты>, просz1ще 
живӅ1щихъ в нем8 Прпdбных8 tц7ъ, мл7и1тисz Ҷ3 сы1ну е3ю2, да и3сцэлѣ1ет8 t не2дуга. Прпdбныи ты1и 
tцы2 мнw1го потруди1вшесz въ мл7твах8, ничто1 же ползова1ша болz1щему: того1 бw мл7итва 
преw3долэва1ше всѣ1хъ. зане2 самъ себ2е не просzшс u3 Га7 здра1віа, но па1че приложе1ніz бо1лезни2687, 
да нека1ко здрав8 быв8, 

\Арк. 224 зв.\ 

и3сто1рженъ бӅ1детъ роди1телема свои1ма t Монастыра2, и3 неполӅ1читъ жела1емагw. 

Wба1че tц7у и3 ма1тери присэдz1щимъ є3му, и3 не да1ющимъ є3гw2 пострищи, печа1ленъ бэ ѕѣ1ло 
Бл7же1нный. И4 нача1ъ моли1тисz Бг7у прнлѣ1жно, да и3спо1лнит8 жела1ніе є3гw2, и4миже самъ вѣ1сть 
судба1ми. И3 се въ є3ди1ну ноө, спz1щимъ роди1телеұ єгw2 и3 рабw3мъ, внiѶдw1ша к8 не1му А4гг7ли 

 

2680 На берегах: Мцcа А3вгуста з7 днz2. 
2681 Див. Коментар 256. 
2682 2Кор 12:9. 
2683 На берегах: сҴ: Пи1ми= бо1ленъ родѶсz и3 во€расте2. 
2684 На берегах: жела1ше быти и4ноҲ но родѶтелz возбранz1ху. 
2685 Див. Коментар 258. 
2686 На берегах: прѶнесе= быҵ в8 пече>скій монасты1р8 нӢ иcйэлӤгіе. 
2687 На берегах: просz1ше сӤбэ у Бг7а бо1лезни. 
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свѣ1тлы2688, и4ныи въ o4бразэ ю3ноө кра1сныхъ, и4ныи же въ o4бразэ И4гӅ1мена и3 бра1тіи, носz1ще 
в8 рука1хъ свэща2, та1же Е4vgліе, Власzни1цу, Ма1нтію, КӅ1коль, и3 всz2 я4же сӅ1т8 на потре1бу 
пострыже1ніz2689. и3 глагола1ху тому: хо1щеши ли да пострыже1м8 тя ? Бл7же1нный же съ ра1достію 
tвэща2: є4й хощӅ2, Гь7 посла2 васъ Гдciе мои2: мл7ю2 и3сполнѣ1те жела1ніе срdца мое1го. W3ни1 же а4біе 
нача1ша вопро1сы твори1ти, и3 всz2 порzдӅ2 яже пи2шутсz въ У4ста1вэ Иноческаго пострыже1ніz. 
И3 та1кw пострыгw1ша є3гw2 въ Вели1кій А4гг7елскій O4бразъ, Ҷбле1кше и5 в8 Ма1нтію и3 в8 КӅ1коль: 
Пи1миномъ же тогw2 нарекw1ша. Да1вше же по Ҷ3бы1чаю свэщӅ2 горz1щу, рэша: до чтыридесz1т8 
дній и3 но1щій сіz свэща2 да не Ӆ3га1снет8. Е4ще1 же и3 прореко1шӢ є3мӅ2 страда1ніе бо1лезни вы1ну: 
Получе1ніе же здра1віz, зна3меніемъ бы1ти см7рти. Та1же 

\Арк. 225\ 

соверши1вше всz, цэлова1ша є3гw2, и3 tи3дw1ша въ Цр7ковъ, взе1м8ше вла1сы є3гw2 въ У1брӅ1съ, я4же 
положи1ша на Гро1бэ Прпdбнагw FеoдҶ1сіz. 

Бра1тіz же бли1зъ сӅ1щіи в8 ке1ліzхъ свои1хъ, слы1шаше гла1съ пѣ1ніz, во€буди1ша про1чіих8 Ҷ4крестъ 
себе22690, мнѣ1вше я4кw Ігумен8 с8 нѣ1которыми пострыга1ет8 болz1щагw, и3ли2 Ӆ4же преста1вилсz 
є4стъ. и3 вси2 кӅ1пно прійдоша в8 ке1лію ту, и3дѣ1же Бл7женный лежа1ше. Ҷ3брэто1ша же тамо2 всz2 
спz1ща, tца же є3гw2 и5 ма1те> и3 рабо1въ, и<же во€будиша, и3 бл7гоуха1ніz и3сполни1шасz вси2: 
Болz1щагw же видэша ра1дости и3 весе1ліz и3сполне1нна, и3 Ҷ3блче1нна во иноческӅ1ю Ҷ3де1жду. 
Вопроси1ша u4бw тогw2 Бра1тіz: Ки1мъ Пострыже1нъ є3си2? и3 кое мы пѣ1ніє слыша1хомъ здѣ2, 
є3го1же Роди1тели твои, u3 тебе2 бы1вше неслыша1сте? tвэща2 бо1лныѶ: мню2 я4кw ІгӅ1мен8 прише1д8 съ 
бра1тіею, пострыже мz, и3 Пи1мина мz нарече2: Ты1и u4бw и3 пѣ1ніе поz1ху є4же вы слыша1сте, и3 
свѣ1щу ми мi1ю ю4же ви1дите вда1ша2691, рекше: я4кw и4маҴ до чтыридесzҴ днiѶ и3 нощiѶ непреста=но 
горѣ1ти: вла1сы же моz2 в8зе1мше въ u3брӅ1съ, и3до1ша с8 ни1ми въ Цр7ковь. Сi1z слыша1вше Бра1тіz, 
и3до1ша а4біе къ Цр7кви, и3 Ҷ3брэто1ша ю5 заключе1нну. Тѣ1мже возбуди1ша Панама1ря, 

\Арк. 225 зв.\ 

и3 вопроси1ша и4хъ: А4ще кто2 входи1лъ є4стъ въ Цр7кwвъ по Павече1рней мл7твэ? Wни же 
tвэща1ша: я4кw никто1же входи1лъ є4стъ, и3 бw и3 ключа2 u3 Екклесіz1рха сокрове1нны сӅҴ2692. 
Возбужде1нъ же бы1сть и3 Е3кклесіz1рхъ. и3 в8земше ключа2 [я4же нико1муже то1й даz1ше 
ни1жевхожда1ше с8 ни1ми сам8], війдо1ша въ Цр7квь: И се Ҷ3брэто1ша на Прпdбнагw FеҶдо1сіz 

 

2688 На берегах: А4гг7ли Пострыго1ша єg. 
2689 Див. Коментар 259. 
2690 На берегах: бли€ живӅ1щіи слышӢху пэнiӤ а4гг7о+ пострiгӢющи< єg: родѶтели• Ӆ3 него2 спzөше не слыша1ху. 
2691 На берегах: пріzҴ свэщу чӅdну. 
2692 Див. Коментар 260. 



 

 

643 
 

Гро1бэ, лежа1ща во Ӆ3брӅ1сэ вла1сы2693: тогда2 возвэсти1ша ИгӅ1мену Ҷ3 все1мъ. ИгӅ1менъ же 
u3ди1влсz (sic!) ѕѣ1лw, нача1тъ взыска1ти всz1кw, кто2 бы Блж7е1ннагw сегw Пiмина постры1глъ? 
Но не Ҷ3брэте. то1кмо всѣ1м8 разӅ1мно бысть, я4кw про1мыслъ се1й свы1шше бэ t Бг7а, чре1з8 
А3гг7лы є3гw2 ст7ы1z. Разсужdаху u4бw до1брэ ИгӅ1менъ же и3 Бра1тія Ҷ3 бы1вшемъ чудеси2, а4ще 
вмѣ1нитсz то Бл7женному въ u3ста1вное пострыже1ніе; Но поне1же свэди1тельство и3мэz1ше 
и3звѣ1стно, є3гда2 по словеси2 є3гҶ2, и3 Црк7ви заключе1ннэй бы1вшей, Ҷ3брэҶ1шасz в не1й вда1сы 
є3гw2 на гро1бэ Прпdбнаго FеoдҶ1сіz: и3 свѣ1ща дово1лна є3ди1нагw дне горѣ1нію, чтырыдесz1тъ 
дній и но1щій не u3гаса1z горѣ2. тѣ1мже ктомӅ2 постриже1ніz не сотвориша є3мӅ2, но рѣ1ша: 
Довлѣ1ет8 ти бра1те Пи1мине t Бг7а дарова1нный Ҷ4браз8, и3 нарече1нное и3мz2. 

\Арк. 226\ 

Qба1че рци на1мъ [въпроси2 є3гw2 И4гӅ1менъ, съ кни1гами пострыже1ніz пріше1дъ,] како1вы бѣ1ша 
постригшіи тz? и3 А4ще не Ҷ3ста1виша что2 написа1ннаго въ книга1х8 си1х8? Блж7енный же Пи1ми= къ 
И3гӅ1менӅ1 рече2: что2 мz и3скуша1еши tч7е? ты са1мъ со все1ю бра1тіею сэмо прнше1дъ, сотвори1лъ є3си2 
Ҷ3 мнѣ2 сіz2 всz2, я4же написа1на сӅ1ть въ кни1гахъ си<. Е3ще же к томӅ2 ре1клъ ми є3си2 и3 се: я4кw 
подоба1ет8 ти пострада1ти в8 боле1зни ве1сь живо1тъ, и3 є3гда бӅ1детъ и3схо1д8 мо1й, тогда здра1віе 
подастьмисz, я4кw свои1ма рука1ма Ҷ4др8 см7ртныѶ понести2 во€могӅ22694: но моли2 Ҷ3 мнѣ2 tч7е 
ст7ы1й, да пода1ст8 ми Гь7 терпѣ1ніе. сіz слышавше, Ҷ3ставиша є3гw2. 

Бл7же1нный Пи1минъ, по прорече1нію постры1шихъ є3гw2, лежа1ше мно1гw лѣ1тъ, в8 болезни тz1жкой 
зѣ1ло и3 ме1рзкой, я4кw гнуша1тисz є3гw2 и3 служа1щиұ: и4же многа1жdы Ҷ3ставлz1ху тогw2 гла1дна 
и3 жа1ждна2695, на два и3ли на три2 дни22696, Ҷ4н8же со ра1достію всz терпz1ше, и Бг7а Ҷ3 все1мъ 
Бл7грzше. 

Случи1жесz нѣ1когда, я4кw и4нъ та1кожде бо1лный, принесе1н8 бы1ст8 в8 Пече1рскій Монасты1ръ и3 
пострыже1нъ. Бра1тіz же u3строе1нныи на служе1ніе бо1лнымъ, взе1мше и3 сегw2, внесw1ша ко 
Бл7женному Пи1мину, да Ҷ3бѣ1ма ку1пно и3  

\Арк. 226 зв.\ 

ра1вно послӅ1жать. W3ба1че небреже1ніе и3мӅ1ще Ҷ3 таковѣ1й слӅ1жбэ, в8 забы1тіи Ҷ3бои< поверго1ша, 
я4кw и3знемощи2 бо1лным8 t безво1діz. Тогда2 Бл7женный Пи1минъ къ друго1му болz1щему рече2: 
Бра1те, поне1же служа1щіи нама гнуша1ютсz, смра1да ра1ди быва1ющагw t на1съ, ты u4бw а4ще 

 

2693 На берегах: влӢсы є3гҶ2 внесе1ны в8 цр7ко+ заключе=ну. 
2694 Див. Коментар 261. 
2695 На берегах: служа1щіи o3ста+лz1ху є3гw2. 
2696 На берегах: болэ тz•ко всегда2. 
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возст1авилъ бы тz Гд7ь, хотѣ1лъ бы ли є3си3 пребы1тн во слӅ1жбѣ сей? бо1льный же Ҷ3бѣща1сz 
Бл7же1нному, я4кw до смр7ти мое1z со усе1рдіемъ служи1лъ бы2мъ [рече2] болz1щим8. Бл7же1нныѶ же 
Пи1минь рече2 томӅ2: Се Гд7ь tе1млетъ бо1лѣзнь твою2 t тебе2, и3 к томӅ2 здра1въ сы1й и3сполни 
Ҷ3бѣ1тъ тво1й, служа мнѣ2 и3 подо1бнымъ мнѣ2: на неради1выz же Ҷ3 слу1жбѣ се1й, наведе1тъ 
Гд7ь бо1лѣзнь лю1ту, да та1кw наказа1ни бы1вше сп7сутсz2697. И3 тӅ2 а4біе воста2 бо1лный, не 
хотѣ1вшіz служи1ти бо1лнымъ Ҷ3бz1тъ не1дугъ по словеси2 Бл7же1ннагw. 

И4сцѣлѣ1вый же t не1дуга Бра1тъ ма1ло послужи2, но и3 то1й пото1мъ служи1въ себѣ2 смра1да ра1ди, 
u3клони1сz t Пи1міна, и3 Ҷ3стави є3гw2 а4лчна и3 жа1ждна: са1мъ же ше1дъ лz1же во и4ной храминѣ. 
И4 се внеза1апу не1дуг8 Ҷ3гне= раждеже є3гw22698, и не могi1й воста1ти чре1зъ три дни, не стерпѣ2 
жа1жды во1дныz, и3 нача2 

\Арк. 227\ 

вопи1ти: помл7уйте мz Гд7а ра1ди се бw Ӆ3мира1ю t безво1діz. Бра1тіz же слыша1вше в8 друго1й 
Ке1ліи сӅ1щіи, прійдw1ша к8 не1му, и3 видѣ1вше недӅ1гомъ Ҷ3держи1ма лютэ, возвѣсти1ша Ҷ4 не1мъ 
Бл7же1нному Пи1мину, ре1кше: я4кw Бра1тъ служа1й ти u3мира1етъ. Бл7же1нный же Пи1мин8 рече2: є4же 
а4зе сѣ1ет8 чл7къ, то и3 пожнеҴ2699: поне1же Ҷ3ста1ви мz гла1дна и3 жа1дна, сіе и3 са1м8 воспріz1лъ є4ст8, 
солга1въ Бг7ви, и3 мою2 хӅ1дость презрѣ1въ. Wба1че я4кw u3чи1ми є4смы не воздаz1ти зла за зло2, 
ше1дше рцѣ1те є3мӅ2: зове1тъ тz Пи1минъ воставъ прійди к8 не1му. Е4гда2 пріше1дшіи и3з7глаша 
є3мӅ2 сіе, Тогда2 бо1лный а4біе здра1въ бы1сть, и3 воста1въ са1мъ прійде къ Бл7женному, ники1мъ же 
води1мъ2700. Бл7же1нный же Ӆ3вэща2 тогw2 дово1лнэ си1це гл7z2701: 

Маловѣ1ре, се здра1въ є3си2, к томӅ2 па1ки не согрѣша1й. не вѣ1си ли я4ко ра1вну мзду и3мѣ1ти 
бӅ1дутъ, болz1й и3 служай томӅ2: терпѣ1ніе бо Ӆ3бо1гихъ не поги1бнетъ до конца2. но и4м8же здѣ 
є3ст8 скорб8 и3 туга2 и3дѣ1же не1дуг8 в8 ма1лѣ, тѣ1мъ бӅ1детъ ра1дость и веселіе, идѣже нѣсть 
болѣзни, ни печалий, ни въздыханіа, но жизнь беконе1чнаz: и3 тогw2 ра1ди бра1те а4зъ [рече2] сіz 
терплю2. Бъ7 же, и4же тебе2 мно1ю и3сцѣли2 t не1дуга твое1гw, той мо1жет8 и3 мене2  

 

2697 На берегах: обэща+шаg служи1ти боӥныұ слbвоұ и3сцэли2: нӤ хотѣ+шiѶ же в8 бо1ле€н8 въверже2. 
2698 На берегах: солга1вый ст7му во€болѣ2 пӢкi. 
2699 На берегах: ГалаҴ: ѕ7. 
2700 На берегах: пӢкi сло1воұ сӤго боӥныѶ и3сцэлэ2. 
2701 На берегах: наказӢніе сҴ: пи1мiна къ и3сцэле=нbму o3 служӤніи боӥн7iѶ. 
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\Арк. 227 зв.\ 

возста1вити t o4дра сегw2, и3 не1мощъ мою2 и3сцѣли1ти, но а4зъ не хощӅ2: претрпѣвый бw до 
конца2 [рече2 Гдcь] той сп7се1нъ бӅ1детъ2702. u4не ми є3сть в8 жи1зни сей всемӅ2 съгни1ти, да въ Ҷ4ной 
плот8 моz2 бӅ1детъ без8 и3стлѣ1ніz: и3 здѣ2 смра1дное Ҷ3бонz1ніе терпѣ1ти, да та1мо бл7гоӅ3ха1ніz 
неи3зрече1ннагw и3сполню1сz. добро2 є3стъ бра1те Цр7ко1вное преdстоz1ніе, в8 свѣ1тлѣ и3 чcтѣ и3 прcтѣ1м8 
мѣ1стѣ, и3дѣ1же съ Агг7лскимѶ невиди1мо си1лами пѣсн8 во€сыла1ти БӅ7, ѕѣ1ло бл7гоӅ3го1дно и3 
бл7гопріzҴно: цр7кви бw Нб7о зе1мное нарица1етсz, и3 стоz1щіи в не1й на нб7си стоz1ти мнz1тсz. 
Что1 же ли сi1z те1мнаz и3 смра1днаz храмина2? не пре1жdе ли сӅ1да сӅd? и3 пре1же бе€конечныzа мӅ1ки 
мӅ1ка. Ҷ3ба1че съ блгdреніем8 здэ терпz1й, досто1йнэ гл7етъ: Терпz2 потерпѣ1х8 Га7 и3 внz1т8 ми2703. 
сице1вы< Ӆ3тэшаz и3 А4пcлъ рече2: А4ще наказа1ніе терпите, я4кw сынw1мъ Ҷ3брѣта1етсz вам8 Бг7ъ: 
а4ще ли бе€ наказа1ніz є3сте, Ӆ4бw прелюбодѣ1йчища є3сте а3 не сынҶ1ве2704. Про1чее самъ Гдcь 
u3вэщава1ет8 насъ бра1те глаголz2: В8 терпѣ1ніи в1ашемъ стzжи1те дш7а ва1ша 2705 . Сице1выұ 
u3вэща1ніемъ до1брэ брат8 наказа1н8 t Бл7же1ннаго, tто1лэ не tступа1ше служа2 є3мӅ2. 

Доблестве=ныѶ же страда1лец8, и3 Првdнагw ІҶва и4сти=ныѶ подража1тел8 Пи1мин8 ст7ыѶ2706, бе€преста1ни 

\Арк. 228\ 

блгdрz2 Бг7а, лежа1шӤ во страда1ніи своеұ два1десzҴ лѣҴ. 

Та1же приспѣ2 вре1мz преставле1ніz є3гw2. И3 бы1сть зна1меніе в8 Пече1рском8 Монастыри2. Я3ви1шасz 
три столпы2 o4гненны в8 но1щи над8 Тра1пезою, и3 tту1ду на верх8 Цр7кви преѶдw1ша2707. Съвѣ1сть 
же Гдcь, кӅ1ю вещъ зна1меніе то сказова1ше: O3ба1че се и4стинна бэ, я4кw творz1й А4гг7лы своz2 
дх7и, и3 слӅ1ги своz2 o4гнь па1лzщъ2708, Бг7ъ въ Трbци, u3же2 бz1ше присла1л8 А4гг7лw+ свои1хъ, по 
дш7у Многwболэзне=нагw Пи1мина, а4ки по Ла1зареву2709,2710: В8 то1й бw дн7ь внеза1апу здра1въ 
бысть МногwболэзненныѶ, и3 повэда1ше приспѣ1вшій своѶ и3схо1дъ, я4кwже прорекwша постры1гшіи 
єгw2. Воста1въ u4бw Ҷ3бхожда1ше всz келіи, покланz1zсz всѣ1мъ, и3 прощеніz просz2. Болzщим8 
же бра1тіzм8 гл7а: бра1тіz и3 дрӅ1зи мо2и, воста1вше проводи1те мz. и3 а4біе сло1воұ є3гw2 tступи2 
бо1лѣзнь t ни1хъ, и3 здра1вz бы1вше и3дw1ша с нимъ. O3н8же вшедъ въ Цр7ковъ, причасти1сz 

 

2702 На берегах: маӮ: i7. (Мт 10:22). 

2703 На берегах: pаӥ: лf7. 
2704 Див. Коментар 262. 
2705 На берегах: ЛӅҲ: к7а. (Лк 21:19). 
2706 На берегах: Лежа1ше в8 бо1ле€ни к7 лѣ1тъ. 
2707 На берегах: трѶ столпы Ҷgне=ны знӢмена1ша см7рт8 є3го.2 
2708 На берегах: pаӥ: рг7. 
2709 На берегах: ЛӅҲ: ыi7. 
2710 Див. Коментар 263. 
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Бжcтве1нныхъ та1инъ2711. и3 посе1мъ погрэба1телный вземъ o4дръ, несе2 є3гw2 [никимъ же на пӅ1ть 
наставле1н8] ко Пеще1рѣ2712, в8 не1й же нико1ли же бэ, и3 николѶ же є3z2 видѣ2 t рожdеніz свое1го. 
Вше1д8 же в8 Пеще1ру, поклони1сz Гро1бу прпdбнаg Антw1ніz, и3 показа2 мѣ1сто на неұ же положе= 
бы1ти хотz1ше2713. 

\Арк. 228 зв.\ 

Та1же та1йну пречӅ1дну tкры2, показу1z гро1бґі бра1тій та1мо бли1зъ лежащихъ2714: здѣ2 [рече2] 
два бра1та полежи1сте в8 сіе лѣ1то, є1ди1нагw безъ схи1мы, другаго же2 во схи1мэ2715. Е3го1же Ӆ4бw 
положи1сте безъ схи1мы, тогw2 Ҷ3брz1щете въ схи1мѣ. хотѣ1 бw многа1жды постри1щисz в8 ню, 
но небреже1нъ бэ: Ҷ3баче дѣ1ла o4бразу томӅ2 досто1йна показа2, и3 сегw2 ра1ди по см7рти дарова2 
є3му Гд7ь схи1му. ДрӅ1гаго же бра1та, є3го1 же положи1сте в8 схи1мѣ, сегw2 Ҷ3брz1щете без8 схи1мы. 
в8 жи1тіи бw не хотѣ є3z, ни1же дѣ1ла досто2йна показа2, но та1кw гл7а: А4ще u3ви1дите мz 
tходzща t жи1тіz сегw2, и3 u4же u3мира1юща, тогда2 пострижи1те мz въ схи1му. не помzн8еже 
ре1кшагw: не мр7твыи восхвалz1тъ тz Гдcи, ни вси2 нисходz1щій во А4дъ, но мы жи1выи блcви1мъ 
Гд7а. и4 сегw2 ра1ди tя4тьсz t негw2 сіz схи1мническаz Блгdть, и3 дана є4стъ показавшему дѣ1ла 
досто1йна. и3мӅ1щему бw [до1браz дэла] ве1здэ да1но бӅ1дет8, и3 преизбӅ1детъ: t неи3мӅ1щагw же 
[дѣ1лъ до1брых8] и3 є4же мни1тсz и3мѣ1ти, взz1то бӅ1деҴ2716. Тре1тій t мно1ги< лѣ1т8, здѣ (рече2) 
положе1н8 є4ст8 браҴ, И4 сей ве и3стлѣ2, но Схи1ма є3гw2 нетлѣ1нна пребыва1ет82717. блюде1т8 бо сz є3мӅ2 
на Ҷ3бличе1ніе и3  

\Арк. 229\ 

Ҷ3сужде1ніе, я4кw недостоѶна Ҷ4бразу Схімниче1скому дѣ1ла стzжа2. зане2 в8 лѣ1ности и3 в8 дэле< 
грѣ1шных8, все жи1тіе свое2 препроводи2, не поминаӢ Ре1кшагw: Е4мӅ1 же да1но бu1дет8 мно1го, мно1гw 
взы1щет8сz t не1гw2718 . И4 а3ще сегw2 не и3зба1витъ мл7тва Прпdбых8 Tц7ъ А4нтҶ1ніz и3 
Fеoдo1сіа, стра1шнаго СӅ1діи2 не и3збѣ1гнет8 су1да. Пострыже1ніе бо схи1мніческое ничто1же полчӅєҴ 
таковыұ и4же дѣ1л8 до1бры< не и3мӅ1т8, и3збавлz1ющи< мӅҲ: 

 

2711 На берегах: прiчӢстi1сz. 
2712 На берегах: ракҲу свою2 саұ несе2. 
2713 На берегах: в8 пеще1рэ показӢ сӤбэ мѣ1сто. 
2714 На берегах: tкровӤніе сҴ пi1мина Ҷ3 схи1мэ. 
2715 На берегах: tкры2 я4кb дbстоѶному дӢна схi1мӢ по см7ртi з8 недостоѶнаg снz1тӢ. 
2716 Мт 13:11; Мр 4:25. 
2717 На берегах: пӢкѶ tкры2 я4ко недоҵонѶыѶ по см7ртi веc и3згни2, схи1ма же быҵ цѣ1ла. 
2718 На берегах: ЛӅҲ: вi7. 
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Сію Та1йну прпdбныѶ tц7ъ нш7ъ Пи1мин8 tкры1в8, рече къ бра1тіи2719: Се прійдо1ша постры1гшіи мz, 
поz1ти мz хотz1ще. И4 а4біе по гл7е1х8 тѣ<, возлеg Ӆ3спе2 Ҷ3 Гдcѣ2720,2721 Бра1тіz же со вели1кою 
че1стію положи1ша єg на показа=нѣұ t него2 мѣ1стэ в8 пеще1рѣ.  

Tкопа+ше же гро1бы Ҷ3 ни1х8 tкрове1ніе сказа2, Ҷ3брѣто1ша по словеси2 ст7го Тре< чернори1зцев82722. 
Два2 но1воӅ3ме1рша: Два2 но1воӅ3ме1рша: t ни<же и3же бэ положе1нъ въ схи1мѣ, съ сего2 схи1ма снzта 
бы1сть, и3 возложе1нна на дру1гаго, и4же положе1н8 бе€ схи1мы. 

Третіzго1 же дре1вле u3мр7ша Ҷ3брэто1ша всего2 и3стлѣ1вша, схи1ма же є3го2 е3ди1на бz1ше цѣ1ла. И3 
мно1го диви1шасz неи3зрече=ному сӅ1ду Бж7ію, я3кw То1й воздаҵ кому1ждо по дѣ1ломъ є3гw2. Е3мӅ1же 
сла1ва Че1ст8 и3 держа1ва подоба1етъ, нн7э и3 прcнw и3 въ вѣ1ки вэкwұ, Ами1нь. 

ДЖЕРЕЛА ДО БІОГРАФІЇ СВТ . НИФОНТА 
НОВГОРОДСЬКОГО 

Літописні оповіді про 
преставлення свт. Нифонта 

Іпатіївський літопис2723 
 лѣто. ¤ѕх7зд7 [6664 (1156)] Приде блж7ныи епcпъ Новгородьскии Нифонтъ. жда 
митрополита Костzнтина2724. изъ Цр7zгорода. бzшеть бо емµ вѣсть. яко uже. 
пошелъ есть митрополитъ. и постиже и болезнь. болѣвшю бо емµ гi7. дн7и и тако uспе 
с миромъ. мcца априлz въ еi7 дн7ь порозноѣ недѣлѣ в сµботµ2725. и положенъ быc u 
Печерьскомъ манастыри. u Федосьевѣ печерѣ2726. бѣ бо имѣя великµ любовъ къ ст7ѣи 

Бц7и и къ tц7ю Федосью. дивно же видѣние сказа. преже своея болезни. треми дн7ьми видѣ 
сонъ. пришедшю емµ съ заuтренѣ. и Ҷпочивающю и се Ҷбрѣтохсz въ црк7ви. Печерьскои на 
Ст7ошинѣ мѣстѣ2727 и молzщю ми сz много съ слезами. прест7ѣи Бц7и да быхъ видилъ 
tц7а Федосья. и сбирающиұсz много братьѣ въ црк7вь и пристµпивъ единъ ре? ми. хощеши ли 
видити tц7а Федосья. мнѣ же tвѣщавшю. аще µзможно есть покажи ми. и поемъ мz и 

 

2719 На берегах: Аг7гли пострыgшiи прiѶдо1ша по дш7у єg. 
2720 На берегах: преста1виc t: в8аҴ: t соҴ ѕхмз. t ро• ар7лf. 
2721 Див. Коментар 263. 
2722 На берегах: tкрове1ніе є3го и4стi=но бэ. 
2723 Цитується за ПСРЛ: Ипатьевская летопись 1962, 483-485. 
2724 Див. Додаток 20. 
2725 Див. Коментар 266. 
2726 Див. Коментар 267. 
2727 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
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въведе въ Ҷлтарь. и тµ показа ми tц7а Федосья. и шедъ поклонихсz емµ. и въставъ нача 
блгcвzти мz. и Ҷбъятъ мz рµкама своима. и начатъ цѣловати мя. и ре? ми добрѣ приде. 
брате сн7µ Нифонте. tселѣ бµдеши с нами неразлµчно. держаше бо свитокъ в рµцѣ. и мнѣ 
просzщю его. И яко вда ми. и развертѣхъ прочтохъ его и бѣ в немъ написано в началѣ се 
азъ и дѣти моя. яже ми есть далъ Бъ7 и tтолѣ възъбнµхъ. то бо Нифонтъ. епcпъ бы 
поборникъ всеи Рµскои земли. быc бо ревнивъ но бжcтвенѣмь егоже Климъ2728 понµживаше 
слµжити съ собою. Ҷн же. емµ тако молвzшеть. нѣси приялъ блг7ословления t ст7ѣи Софьѣ. 
и t ст7го великаго сбора. и t патриарха тѣм же не могµ с тобою слµжити. ни въспоминати 
тебе въ ст7ѣи слµжбѣ но поминаю патриарха. Ҷномµ же мµчащюсz с ниұ и наuчащю на нь 
Изzслава. и своя поборники. не може емµ uспѣти. ничтоже. патриархъ же присла к немµ 
грамоты блажа и. и причитая къ ст7мъ его2729. Ҷн же боле. крѣплzшетьc послµшивая грамотъ 
патриаршь. любовъ же имѣста съ Ст7ославомъ. съ Њлговичоұ. бѣ бо Ст7ославъ сѣлъ без него 
Новѣгородѣ2730. 

Хлєбніковський літопис2731 

\Арк. 210\ 

 лѣҴ ¤ѕх7xд [6664 (11560)]. пріиде блже7н8ныи2 е3пcкпъ но1въгорwdскыи2 нифо1нть. жда1 
митро1полита костzн8тина2732. и€ цр7zгра1да. бzшеть бо6 е3мu2 вѣсть. я4ко u4же пошеӥ єc 
митро1полиҴ. и3 постиже и5 бо1лезнь. и3 болѣ1в8шю бо2 емu2. гi7. дн7іи2. и3 та1ко u4спе с мироұ. мcца 
а3приӥ въ еi7 де=. пра1зdныz2 неdли в сѫ1боту2733. и3 положе= быc в печер8скоұ манасты1ри. въ 
FеdҶbсіевѣ пе1чери2734. бѣѶ бо3 и3мѣя2 вели1кu лю1бовъ къ ст7ѣи 2 бц7и. и3 къ tц7u Fе1Ҷdсbію2. 

Ди1вно• ви1дѣніе2 ска1за. пре1же своеz болезни треѶми де=. Ви1дѣ со=, при1шеdшю е3мu2 съ заuҴре1ни. и3 
o4почиваю2щю, и3 се2 o4брѣ1то<сz въ црк7ви печер8скои2 на1 ст7ошинѣ мѣ1стѣ2735. и4 молz1щюмисz мно6го 
съ сле1ѕами прcтѣи2 бц7и. да1 бы< видэӥ tц7а FеdҶbсіа2. и3 събираю2щиұсz мно6го бра1тіи въ црк7ви. и3 
пристѫ1пивь е3ди= ре1че ми. хоще1ши ли видѣ1ти tц7а FеdҶbсіа2. мнѣ6 же tвѣ1щав8шю. а3ще въз8мо•но 
єc пока1жи ми. и3 поєұ мz3 и3 веде въ o3лътаръ. и3 тu1 ми пока1за tц7а FеdҶbсіа. и3 шеd поклони<сz 
е3мu2. и3 въста1вь нача1 блcви мz6, и3 o3біа1ть мz6 

 

2728 Див. Коментарі 268, 269, 270. 
2729 Див. Коментар 271. 
2730 Див. Коментар 272. 
2731 Цитується за: Гарвардська Бібліотека Давнього Українського Письменства 1990, 435-436. 
2732 Див. Додаток 20. 
2733 Див. Коментар 266. 
2734 Див. Коментар 267. 
2735 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
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\Арк. 210 зв.\ 

рѫ1кама свои3ма. и3 нача1 цѣловати мz3. и3 ре? ми, добрѣ1 пріиде бра1те, сн7u нифо=те. tсе1лѣ бѫ1деши 
с на1ми неразлu1чно. дръ1жаше бо6 сви1тwҲ в рѫ1цѣ. и3 мнѣ3 про1сzщю е3го2. и3 я4ко вда 1ми, и3 развер8тѣ+ 
про1что< е3го2, и3 бѣѶ в неұ на1писа1но в на1чалѣ. се3 а3зъ и3 дѣ1ти моz2. я• ми еc даӥ бъ7. и3 tто1лѣ 
въз8бнu<. тъѶ бо3 ниѶфо=тъ е3пкcпъ, быc по1бор8ниҲ всеи2 рucкои2 зе1мли. бѣѶ бо6 ре1внивъ но бжcтвенѣұ. е3го2же 
клиұ2736, понu1живаа2ше слu1жити съ со1бою2. Ҷ= же е3мu та1ко моӥвzше, нѣ1си пріа1лъ блcвеніа t 
ст7ыа2 софіа, и3 t ст7го вели1каго събо1ра, и3 t патріа3р8ха. тѣұ же и3 не могu с то1бою2 слu1жити. 
ниѶ въспомина1ти тебе въ ст7ѣи2 слu•бѣ. но6 поминаю2 патріа1р8ха. o4номu• мѫ1чащzc с ниұ. и3 наu4чащю 
на= и3зzсла1ва, и3 своа2 побор8никы, не може е3мu u3спѣ1ти. ниѶчто•. па1тріар8х же присла2 къ1 немu 
гра1моты бл7жа и5. и3 причитаа2 къ1 ст7ыұ єg. 2737 o4н8же бо1ле крѣ1плzшесz. послu1шиваа2 гра1моҴ 
патріа2р8шь. лю1бов же и3мѣ1ста съ ст7осла1воұ о3л8говичеұ. бѣѶ бо6 ст7осла1въ сѣӥ бе€ него в но1вѣгорҶ1дѣ2738. 

Новгородський перший літопис2739 
ъ лeто 6664… Той же весне прeставися архепископъ Нифонтъ, априля въ 
21 2740 : шьлъ бяше Кыеву противу митрополита 2741 ; инии же мнози 
глаголаху, яко, полупивъ святую Софию, пошьлъ Цесарюграду; и много 
глаголаху на нь, нъ собе на грeхъ2742. О семь бы разумети комуждо насъ: 
который епископъ тако украси святую Софию, притворы испьса, кивотъ 
створи и всю извъну украси2743; а Пльскове святого Спаса церковь създа 

камяну2744, другую въ Ладозe святого Климента2745. Мьню бо, яко не хотя богъ, 
по грeхомъ нашимъ, дати намъ на утеху гроба его, отведе и Кыеву, и тамо 
прeставися; и положиша и въ Печерьскемь манастыри, у святeй Богородици въ 
печере. В то же лeто събрася всь град людии, изволиша собе епископь 
поставити мужа богомь избрана Аркадия; шьдъше всь народъ, пояша и из 
манастыря от святыя Богородиця, и князь Мьстиславъ Гюргевиць, и всь 
клиросъ святыя Софие, и вси попове городьстии, игумени и церньци, и 
въвeдоша и, поручивъше епископью въ дворe святыя Софие, дондеже придетъ 
митрополитъ въ Русь; и тъгда поидеши ставиться. 

 

2736 Див. Коментарі 268, 269, 270. 
2737 Див. Коментар 271. 
2738 Див. Коментар 272. 
2739 Див.: Новгородская первая летопись 1950, 29. 
2740 Див. Коментар 266. 
2741 Див. Додаток 20. 
2742 Див. Коментар 273. 
2743 Див. Коментар 274. 
2744 Див. Коментар 275. 
2745 Див. Коментар 276. 
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Лаврентіївський літопис 
 лѣҴ. ¤ѕх7xд7 [6664 (1156)] Престависz ФеҶдосъ. Игµменъ Печерскыи. и по немъ 
Нифонтъ єпcпъ Новгородьскыи. мcца. априлz. въ . иi7. дн7ь 2746 . И положиша и3 в 
Печерьстѣмь манастырэ. В то же лѣҴ. приде3 митрополитъ изъ Црzграда 
Костzнтинъ2747. и приятъ ѥго кнzзь с честью и людьє вси.  

Тверський збірник2748 
ъ лeто 6664… Тоя же весны поиде владыка Новогородскый Нифонть 
противу митрополита Константина 2749 , и на пути преставися, мeсяца 
априля 21 2750 ; иніи же мнози глаголаху, яко полупивъ святую Софію 
пошолъ кь Царуграду 2751 . Посемь бо разумeти комуждо насъ: который 
епископь тако украси святую Софію? притворы исписа, кивотъ сътвори, 
и всю извну украся, и церкви постави2752. Но не хотя Богъ, по нашимъ 

грeхомъ, дати намъ гробь его на утeшеніе, отведе ко Кіеву, и тамо преставися; 
и положиша его у святыа Богородици вь Печерскомъ манастыри. Въ то же лeто 
събравшеся весь градъ, людеи, избраша на епископію мужа боговзбранна 
игумена Аркадіа; и шедъ князь Мьстиславъ Юріевичь, и весь клиросъ святeй 
Софeн, попове, нгумени, и черньци и весь народъ, пояша его изъ манастыря 
святыа Богородица, именова(ниа)го его именемъ Аркадіа, и поручиша ему 
епископію святыа Софіа Великаго Новагорода и Пьскова, глаголющи ему: 
«коли митроаолитъ будетъ на Руси, тогда станеши епископомъ». 

Новгородський Карамзінський літопис2753 
 лeто 6664. Прииде блаженыи архиепископь Новгородскыи Нифонтъ в 
Киев, жда митрополита Константина2754 из Царяграда, бяше убо ему вeсть, 
яко уже пошол есть митрополит. И постиже и болeзнь, болeвшу бо ему 13 
днии, и тамо успе с миром, месяца априля 15 день2755, и положен бысть в 
Печерскомь монастырe у Феодосьевe печеры2756, бe бо имeя велику любовь 
к святои Богородици и къ отцу Феодосию. Дивно же видeние сказа: 

«Преже своеа болезни треми дньми видe сон. Пришедшу ему от заутрении и 
опочивающу, и се обрeтохся в церкви Печерскои на Святошинe мeстe, и 
молящу ми ся много съ слезами пресвятeи Богородици, да бых видeлъ отца 
Феодосиа. И сбирающимся многымь братиам в церковь, и приступив единъ 
рече ми: «Хощеши видeти отца Феодосиа?» Мне же отвeщавшу: «Аще възможно 
есть, покажи ми». И поем мя, и веде въ олтарь, и ту показа ми отца Феодосиа, 
и шед поклонихся ему, и встав, нача благословляти мя, и обьят мя рукама 

 

2746 Див. Коментар 266. 
2747 Див. Додаток 20. 
2748 Див.: Тверская летопись 1863, 224. 
2749 Див. Додатое 20. 
2750 Див. Коментар 266. 
2751 Див. Коментар 273. 
2752 Див. Коментар 274. 
2753 Див. Новгородская Карамзинская летопись 2002, Друга вибірка, 103. 
2754 Див. Додаток 20. 
2755 Див. Коментар 266. 
2756 Див. Коментар 267. 
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своима, и начатъ цeловати мя, и рече ми: «Добрe прииде, брате и сыну 
Нифонте, отселe будеши с нами неразлучно». Дръжаше бо свиток в руцe, и мнe 
просящу его, и вда ми, и развертeв, почтох его, и бe в немь написано в началe: 
«Се аз и дeти моа, аже ми есть далъ Богъ» и оттоле възбнух. Тъи бо Нифонтъ 
епископь бысть поборникь всеи Рускои земли, бысть бо ревнив по 
божественому, егоже Климь2757  понужеваше служити с собою, онже ему так 
рекъ: «Нeси приалъ благословениа от святeи Софеи, и от святого великаго 
събора, и от патриарха, тeм же не могу с тобою служити, ни въспоминати тебе 
в святeи службe, но поминаю патриарха». Оному же мучащуся с нимь и 
научающу на нь Изяслава и свои поборникы, неможе ему успeти ничтоже. 
Патриархъ же присла к нему грамоты, блажа его и причитая и к святым, он же 
боле крeпляшеся, послушеваа грамот патриаршь 2758 . Любов же имeста съ 
Святославом Олговичем, бe бо Святослав сeлъ без него в Новeградe2759. 
И инии же новгородци мнози глаголаху, яко Нифонтъ пошол есть к 
Царюграду, полупив святую Софию, но се на нь глаголаху собe на грeх2760. О сем 
бы разумeти комуждо нас, которыи епископь тако украси святую Софию, 
притвори исписа, кивот створи и всю извну около извистью омаза, и свинцемь 
поби2761. А въ Псковe святого Спаса церковь създа камену на Завеличьи2762, а 
другую в Ладозe святого Климента2763. Мню бо, яко не хотя Богь по грeхом 
нашим дати нам на утeшение гроба его, отведе и к Киеву. И новгородци 
Аркадиа игумена взведошя на сeни. 

Никонівський літопис2764 
ъ лeто 6664. Преставися Ѳеодосій игуменъ Печръскій. Поставленъ 
Константинъ митрополитъ въ великій градъ Кіевъ и на всю Русь Того же 
лeта постави патріархъ во Царeградe Константина митрополитомъ въ 
Кіевъ н на всю Русь2765, и отпусти его оть себя изо Царяграда въ Кіевъ. 
Епископъ же Новогородцкой Ниѳонтъ, слышевъ отъ купцевъ, 
пришедшихъ изъ Новагорода, яко во Царѣградѣ патріархъ въ соборнѣй 

церкви святей Софіи постави Константина митрополитомь въ великій градъ 
Кіевъ и на всю Русь, сіа слышевъ возрадовася зѣло, и не мня себя на земля суща, 
но яко ва воздусѣ на крылехъ летати непщева, и съ скоростію въ радости духа 
теченіе сотворяше шествовати въ великій в славный градъ Кіевъ, въ матере и 
главу всѣмъ градомъ Русскимъ, видѣти, и поклонитися и благословитися отъ 
пресвященнаго и святѣйшаго Константина митрополита Кіевьскаго и всея 
Руси, поставлена суща во Царѣградѣ отъ патріарха Цареградскаго. Тьй бо 
Нифонтъ епископъ бысть поборникъ и ревнитель священнымь и 
божественымъ вещемъ, и съгласенъ пресвященнымь в святѣйшимъ 
патріархомь Цареградскимъ. Бысть же сице нѣкое нестроеніе въ великихъ 
князехъ Кіевскихъ, и многи рати, и убійства и кровопролитіа сотворяхуся, и 

 

2757 Див. Коментарі 268, 269, 270. 
2758 Див. Коментар 271. 
2759 Див. Коментавр 272. 
2760 Див. Коментар 273. 
2761 Див. Коментар 274. 
2762 Див. Коментар 275. 
2763 Див. Коментар 276. 
2764 Никоновская летопись 1862, 205-207. 
2765 Див. Додаток 20. 
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вси убо тшахуся и подвизахуся на великое княженіе Кіевское. Сей бо Кіевъ 
слава, и честь, и мати, и глава всей Руской землѣ бысть, и того ради вси 
подвизахуся о немъ, яко вси князи единъ родъ, единоплеменныи вси суще; отъ 
сихъ же нестроеній многа бываше и пресвященнымъ митрополитомъ 
Кіевскимъ и всея Руси нестроеніа. Отшедшу же пресвященному Михаилу 
митрополиту Кіевскому и всея Руси къ патріарху въ Царьградъ за нѣкое 
волненіе, и тамо ему сущу, услыша наипаче многи волны и которы въ Кіевѣ и 
во всей Русской землѣ, и того ради не приложи возвратитися на свой столъ въ 
Кіевъ2766. Тогда убо по многихъ волненій сѣде на великомь княженіи въ Кіевѣ 
Изяславъ Мстиславичь, внукь Владимера Маномаха, и времени мимошедшу, и 
митрополита не бѣ во всей Руси, и о семь многа скорбь и печаль бѣ всѣмъ, въ 
Русскихъ же князехъ ие единомысліе бѣ, но разгласіе и вражда. Князь велики 
же Кіевскій Изяславъ Мстиславичь многихъ ради волненій не восхотѣ послати 
въ Царьградъ, но съ своими шестью епископы совѣщався поставиша 
митрополита на Кіевъ и на всю Русь инока Климента, ѳилософа, Смолнянина, 
молчалника суща2767, и о семъ мнози вознегодоваша оть священныхъ, и оть 
иночествующихъ, и отъ мирьскихъ2768 и отъ князей мнози, и паче же ненависть 
имущеи на великого князя Изяслава Мстиславича, къ симъ же и Ниѳонтъ 
епископъ Новогородскій, егоже Климентъ митрополить нужаше служити съ 
собою, онъ же глаголаше ему сице: «не убо по благословенію избранъ еси и 
поставленъ отъ святаго патріарха Ковстянтиноградскаго, якоже отъ начала 
законъ имамы». Сие же и князи нѣци, вражду имущеи на Изяслава, сему 
епископу спомогаху, но и оть патріарха Константиноградскаго многа в чясто 
посланіа къ нему посылахуся, ублажающе его о семъ; онъ же наипаче 
крѣпляшеся2769 . Клименть же митрополитъ устрашаше и воспрещаше ему о 
семъ, и нужаше его съ собою служити; онъ же не хотяше, «ве смѣю, рече, 
патріарха, яко не оть него еси поставленъ»; и тако вражда бысть многа. Таже 
по семь поставлену бывшу отъ патріарха Константиноградскаго на Кіевъ и на 
всю Русь митрополиту Константину Греку2770, и еще ему не пришедшу въ Русь 
на свой столъ въ Кіевъ, поиде къ нему изъ Новагорода поклонитися в 
благословитися Нифонтъ, епископъ Ноугородцкій; и пришедъ въ Кіевъ ждаше 
его, и вѣсть по вѣсти прихожаше, яко грядетъ Константинъ митрополитъ, онъ 
же наипаче съ радостію ждаше его. Таже пріиде на него болѣзнь, и за три дни 
преставленія своего видѣ сонъ, сице непщевашася ему, яко обрѣтеся въ 
Печеръскомъ монастырѣ въ церкви на мѣстѣ блаженнаго князя инока Николы 
Святоши 2771 , и молящуся ему пречистей Богородици, дабы видѣлъ 
преподобнаго игумена Феодосія, и мняшеся ему многимъ братіамъ 
пришедшимъ въ церковь, и единъ оть нихъ, приступивъ, рече ему: аще хощеши 
видѣти Феодосіа, поиди во алтарь, и введе его во алтарь, и показа ему 
преподобнаго игумена Феодосіа; онъ же поклонися ему. Феодосій же обіатъ его 
руками своими, и цѣловаше, и рече ему сице: добрѣ сѣмо пріиде, Нифонте 
епископе, и уже отнынѣ будеши съ нами неразлучно. И потомъ три дни 

 

2766 Див. Коментар 287. 
2767 Див. Коментар 268. 
2768 Див. Коментар 270. 
2769 Див. Коментар 271. 
2770 Див. Додаток 20. 
2771 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
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пребывъ, успе сномъ вѣчнымъ, мѣсяца апрѣля въ 15 день, на свѣтлой недѣлѣ въ суботу2772, и 
положенъ бысть въ монастыри Печръскомъ святаго игумена Феодосія, къ нему же велію вѣру 
имяше. Бѣ же сему Нифонту епископу любовь и согласіе съ великимъ княземъ Юрьемъ 
Долгорукимъ и съ великимъ княземь Чръниговьскнмъ съ Святославомь Олговичемъ2773, и съ 
иными со многими князи въ согласіи и любви бѣ, имъ же всѣмъ съ великимъ княземь 
Кіевсквмъ Изяславомъ Мстиславичемъ несогласно бѣ, такоже и сему Нифонту епископу 
Новогородцкому. И о семъ убо Нифонтѣ епископѣ нѣціи Новогородци глаголаху сице, яко 
Нифонтъ епископъ церковнаго святыя Софіи имѣніа много истощи, и раздаде ово патріарху 
Константиноградскому и прочимь сущимъ тамо, ово митрополиту Кіевъскому и инымь 
многимъ; но сіе суетно глаголаху на нь, и сими укоризвами содѣваху ему спасеніе, а себѣ 
грѣхъ2774. Разумно убо о вемъ да есть всѣмъ, яже украси святую церковь Софію и свинцомъ 
покры2775, и во Псковѣ церковь созда камену Спаса Вседръжителя2776, и иную церковь созда въ 
Ладозѣ святаго Климента2777 , и убогихъ и нищихъ прекръми. Того же лѣта пріиде изо 
Царяграда Константинъ митрополить на столъ митрополичь на Кіевъ и на всю Русь. Князь 
велики же Кіевскій Юрьи Долгорукій срѣте его самь и з дѣтми своими и з бояры честнѣ, и въ 
той день пированіе свѣтло бысть, и честь веліа святителю, и отъ всѣхъ радостнѣ учествовася. 

Густинський літопис2778 
ъ лѣто 6664. 1156. Нифонтъ, епископъ Новгородский, въ Печерскомъ монастырь ожидая 
пришествия изъ Грекъ Константина митрополита2779, идеже и преставися августа 152780, 
и положенъ бысть въ пещерѣ Феодосиевой 2781 ; и не хоть до смерти кланятися 
Климентию митрополиту, понеже не имѣяше благословения от святѣйшого патриархи 
Цариградскаго, якоже о том пространѣе въ Житии сего преподобного Нифонта и 
Конъстантина митрополита. 

Патерикові редакції житія 
свт. Нифонта 

Касіянівська перша редакція Патерика2782 

\Арк. 351 зв.\ 

 лҴѣ1 ¤ѕх7xд7. Пріи1де бл7же1н8ныи5 е3пкcпъ нwвъгwроdскыи2 ни1фонтъ. къ градu ки1е3ву. Һжида1z 
митрополи1та кҶ=стzн8ти1на и€ цр7zгра1да2783. Бѣ1ше бо е3мu2 вѣ1сть я4ко u4же пошеӥ є4сть 
митрополиҴ. И3 пwстиже1 єго6 бwлэзнь. Болѣ1в8шу же е3мӅ2 гi7 дн7іи. И3 та1ко u3спе с ми1роұ. 

 

2772 Див. Коментар 266. 
2773 Див. Коментар 272. 
2774 Див. Коментар 273. 
2775 Див. Коментар 274. 
2776 Див. Коментар 275. 
2777 Див. Коментар 276. 
2778 Густынская летопись 2003, 87. 
2779 Див. Додаток 20. 
2780 Див. Коментар 266. 
2781 Див. Коментар 267. 
2782 Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 713 (1825). Полууст., 
нач. ХVІ в., в четверть, 367 л. 
2783 Див. Додаток 20. 
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мcца, а3приӥ. и7. В сuбо1тu свѣ1тліа2 неdли2784. и3 положе1нъ бы1сть в8 пече1р8скоұ манасты1ри. В пече1рэ 
феҺ 

\Арк. 352\ 

до6сіевэ2785. бѣѶ бw и3мѣ1z любо1вь вели1ку, къ ст7эи5 бц7и. и3 прпdбbны1мъ Һце7мъ на1шимъ, а3нто6нію 
и3 феҺдо6сію2. ди1вно• видѣ1ніе пwвѣ1давъ пр•е болѣ1зни своеz треми2 дн7ьми. Видѣ< бw рече2 со1нъ. 
пришеdшу u3бw ми съ заu1трени. и3 Һпочива1ю3щу. и3 се2 Һбрэтw<сz въ цр7кви пече1р8скои3, на 
ст7ошинҗ мѣ1стэ2786. и3 молzщумиc мно6го съ слеза1ми прcтэи5 бц7и. да бы< ви1дэлъ ст7го и3 
прпdбbнаго Һца феҺдо6сіа2. и3 събира1ю3щим8сz мно6гымъ братіамъ. В8 цр7кви, и3 приступи1въ е3ди1нъ 
бра1тъ, и3 ре? ми. хо4щеши ли ви1дэти ст7го Һц7а на1шего ФеҺдо6сіа. 

\Арк. 352 зв.\ 

мнѣ 2 же tвэща1в8шу, а4ще въ€мо4жио ти єc покажи1 ми. и3 пwи1м8 мz введе2 въ Һлта>. и3 тu ми 
пwказа1 ст7го Һц7а феҺдо6сіа2. и3 пришеd пwклони1хсz е3му до землz2. и3 въстӢвъ начz1тъ блгcви1ти 
мz. и3 Һбіа1т8 мz рукама свои4мӢ. и3 начz2 цэлwва1ти мz. и3 ре? ми, до1брэ пріи3де бра1те и3 сн7u 
ни1фон8те. tсе1ле бu1деши с на1ми неразлu1чнw. дръжа1ше• ст7ыи5 Һц7ь феdҶbсіи3 в руцҗ своей сви1тwҲ. 
мнѣ2жӤ просz1щу егo6. и3 я4ко вда1 ми. и3 разгнu1въ, и3 прwчто6хъ его6. и3 бz1ше в8 не1мъ написа1но в 
на?алэ си1це: Се2 а€ и3 дѣ1ти. я1же ми єc далъ бъ7. и3 tто1ле 

\Арк. 353\ 

възбuди1хсz. то11и3 бо є3ппcъ ни1фонтъ. быc пwбо1рниҲ все1и рускои3 земли. Бы1сть бо ревн+и1 Һ бжcтвеноұ 
писа1ніи5. е3го4 же кли1мъ митропwли1тъ2787, принuжа1ше служи1ти с8 собою2. o4нъ же гл7аше е3мu2. 
понеже не пріа3лъ е3си блгcвеніа t ст7ыа2 софіа. и3 t ст7го вселе1н8скаго събо1ра, и3 t патріа1рха. тѣ1мъ• 
не могu2 слuжи1ти с тобою2. ни въспомина1ти тебе2, въ ст7ѣ1и5 слu1ж8бэ. не помина1ю патріа1рха. 
Һномu1 же томz1щуся с ни1мъ. и3 наu3чz1ющу на1 нь кнzѕz и3зzсла1ва. и3 с8воӭ пwбо1р8никы. и3 не 
мо1же е3мӅ2 u3спѣ1ти ничтоже. Патріа1рхъ• присла1 к8 немu гра1моты. 

\Арк. 353 зв.\ 

бл7жа1 его6, и3 причита1z къ ст7ы1мъ. o4нъ• болҗҗ крэпz1шесz. послu1шавъ гра1моты патріа1р8ши2788. 
Любо1вь же и3мzста съ кнzѕемъ ст7ҶслӢвомъ со Һлгwвичеұ. БѣѶ бо пре• того2 ст7осла1въ держалъ 
въ но1въгwроd2789. 

 

2784 Див. Коментар 266. 
2785 Див. Коментар 267. 
2786 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
2787 Див. Коментарі 268, 269, 270. 
2788 Див. Коментар 271. 
2789 Див. Коментар 272. 
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Патерик Йосифа Тризни2790 
\Арк. 275\ 

Њ1 бл7женнэмъ Ниfонтэ а4рхиепиcкпэ Новгороdскомъ. Како во ст7эмъ монастыри печеръскомъ 
бж7иімъ tкровеніємъ. видэ ст7агҶ Fео3досія. Таможе і престависz. 

л7женныі ниfонтъ бысть чернориѕецъ печес>кого мнcтрz, во игуменъство бл7женного тимоfея2791, тѣ< святых 
житию ревнуя. и за многую его добродетель в то время архиепcпкпу іҶанну. новгороdцкому волею своею o4стави+шу 
сво8 престолъ к7 лэтъ сидэвъ на неұ, сего блж7енного ниfонта мужа св7та бг7обоян€ива постави митрополиҴ михаил8 

архиепcкопомъ новугрdаӧ в лэто  ¤ѕх7лf мцcы генварz въ а+о приіде къ кіеву граду и добрэ строяше бг7омь врученно 
ему прcтлъ2792. Нэкоей же потребу сущи во кнѕ7ѣ< ярополку мономаховичю кіевскому со всеволодомъ мс7тиславичеұ. 
Приіде преосв7щенныі митрополитъ михаилъ к новугрdаӧ. молz и ѕаповэдuя да не ра€ливаютъ крове хрcтиянская. 
всеволоd же мстиславичь с8 новгороdцы не послушавше митрополита, поидоша ратию2793 сӅ•даль на росто+. и мноg паде 
лӅчҴихъ муже8 новгороdцовъ остриемэ меча. И сотворивше ми> ме•ду собою. Приідоша посрамлени. И tпустиша 
митрополита къ киеву. А на сусждали идучи не пустиша. o= же имъ моӥвяше не ходите 

\Арк. 275 зв.\ 

мене бг7ъ послушаєтъ. яко же и бысть2794. по сеұ кнѕ7ь всеволоd і архиепcкпъ ниfо=тъ ѕаложиша 
црк7вь каменну пртcыz бцdы. посрэдэ града на торгµ2795. тоя же ѕимы поиде в рӅC бл7женныі 
ниfо=тъ с болшими мужи новаграда ѕаставъ кіянъ с черниговцы стоящи< противу себэ 
множество во8 хотящи< битиc, и бж7иею помощию смирі и<2796. егда же новгороdцы кн7ѕя своего 
всеволода и€гнаша. и приіде ст7осла+ oӥговичь того же лэта в но+городэ вэнчасz своими попы. 
архиепиcпъ ниfо=тъ не вэнча его, ни своимъ ереомъ не повелэ на вэнча=ееть ити. гл7я. яко не 
достоитъ еz поня1ти2797. таже поволэниеұ бл7женного ниfонта цр7квь свт7іz соfиі притво1ры 
исписа1ша иконопи1сцы и сви=цоұ и€внэ ве>хъ ея покры22798. того же лэта и цр7кви сове>шиша 
ка1менную прcтыz бцdы на торгу2799. в то• лэто во воӥховэ рецэ два иере8 в водэ утопо1ша, ни 
е повелэ бл7женыі ниfо=тъ пэти наd ними2800. кн7ѕемь же ѕаратившимсz. и крове хрcтиzнско8 
лиющисz. и самъ къ свою ѕемлю плэнящиұ огни убо ѕлания пожираше, мечи же множества 

 

2790  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
2791 Див. Коментар 278. 
2792 Див. Коментар 279. 
2793 На берегах: ¤ѕхмиg декаӣря въ fҴое. 
2794 Див. Коментар 280. 
2795 Див. Коментар 281. 
2796 Див. Коментар 282. 
2797 На берегах: ¤ѕхнвg Див. Коментар 283. 

2798 Див. Коментар 274. 
2799 Див. Коментар 281. 
2800 Див. Коментар 284. 
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народа клаше на ѕемлю ни€латаше. и бэ видэние плачю достоино и умиления полно: и я 
видѣ< бл7женныі ниfо=тъ. пасты>скиі душею поболэвъ. 

 лэто ¤ ѕх7нѕ. пойде и€ нова града в сuждаль мира дэля. И приять его  

\Арк. 276\ 

кн7ѕь великиі георгиі доӥгорукиі. съ любовию и цр7кви пресв7тыz бцdы пос7ти великимъ 
Һсвщениемъ. и новоторжцы выправи всэ и го1сти всэ цэлы. посла его со чcтию паки 
к новугорdоӧ. но миру ме•ду кнѕ7и не устро8 зане крєпко ѕаратишасz2801. бж7ию µбо сия 
промыслу вручивъ емлется прочиихъ трудо+. велию же же вѣру и любовъ имэ ко ст7е8 

бцdэ, и къ прпdбныұ tцемъ а=тонию и fеодосию печерскимъ. І в то время пріде бл7женныі ниfо=тъ 
в киевъ по€ванъ великимъ кнѕ7емъ иѕяславомъ, и митрополитоұ климомъ2802. Стави8 бо его 
великиі кнѕ7ь. своими епкcпы рускими, не посылая къ цр7юграду. ко патриарха и не приімъ 
бг7словения. и приӅ•даше есть блженного2803 бл7женного ниfонта митрополитъ климъ служити 
собою, o= же глагоше ему понеже неприяӥ еси бл7гословения t ст7аго вселенского патриарха цр7z 
града. ѕа сие нехощу служити с тобо1ю ни воспоминати тебе во ст7ѣ8 службэ, ѕане недосто8нє 
еси стаӥ, и неправеdне митрополие рӅCкое восхити престоӥ. і именуешисz пастыреұ, и опоминаю 
патрираха вселенского. яко tтуду блв7ению начало прияхомъ. климе=т же тяжко гнэвашеся 
на бл7женного, и понӅ3ждаше великого кн7ѕя иѕяслава и своя побор8ник. да нэкако востоѕло 
сотворятъ ему, или в ѕаточение пошлетъ. но не во€може ѕлоба ничтоже противу добродэтеӥ. 
Вэсть бо истыдэтися ея, и сего ради великиі кн7ѕь 

\Арк. 276 зв.\ 

не пусты его в но+гороd, но посади в печерскомъ мнcтрэ, і пребывати в неұ дон_деже великиі кн7ѕь 
гео1ргиі манамахови? побэди+ иѕяслава м8стиславича и начатъ княжити в киеве. и сего бл7женного 
веӥми почиташе и4 по малэ временэ с чтcию tпусти его к новугорdоӧ на сво8 прcтлъ. і видэвше 
новгороdцы своего tц7а и пастыря пришеdша ѕэло oбрадовашаc. патриархъ же слышавъ яже1 o4 
неұ коли1ко мужество покаѕа по ѕакону присла к нему послание. убл7жая его Ҷ4 величетвэ 
раѕума и крэпости, причетая его къ древнимэ ст7ымь tц7емь и• тве>дэ Ҷ4 православиі 
подвиѕавшеұся. o= же патриаршее бл7гословение прочетъ. ѕэлнэишею ревностию себе утве>ждаше2804. 
слышав же бл7женныі ниfо=тъ яко t вселенского патриарха. иде ко=станты= митрополитъ2805 в 

 

2801 Див. Коментар 277. 
2802 Див. Коментарі 268, 269, 270. 
2803 Закреслено в оригіналі. 
2804 Див. Коментар 271. 
2805 Див. Додаток 20. 
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рuсію, радости дх7вныя исполнився помысли в себэ яко да обоє2 исполнитъ. в дұоӧ првcыя бцdы 
бµдеть и пр7пdбныұ tц7емь поклониҴся і t ст7ля бл7гословениє пріиметъ. и таковыя ради вины 
приіде къ грdаӧ кіеву.2806 и пребывающу ему тамо oжидающу митрополита пришествіе, бэша 
бо ему вэдомо извэстно яко t цр7ствующаго града выде митрополитъ, живzше же в 
пече>скомъ ст7омъ мнcтрэ велию вэру імы8 ко прпdбныұ tц7емъ, яко же пред•е речено бысть. не по 
мноѕэ же времени пости• его боле€нь в не8 же св7тую дш7у свою в руцэ гдcни предастъ и пре•де 
тоя боле€ни треми де=ми дивно видэние 

\Арк. 277\ 

повэда. пришедшu ми рече t ѕаутрени, и мало опочивающу. абие в тоноҲ сонъ сведе= бы<ти2807, 
и се обрэто<ся в цр7кви печерско8 на ст7ошинэ мэстэ2808, и молящумися много со слеѕами 
прчcтъ. бцdы, да бы< видѣӥ ст7аго прпdбного tц7а fеодосия. и собирающиұсz братиямъ многимъ 
во цр7квь, и приступи+ ко мнэ единъ t братиі, и рече ми, хощешѶ ли видэти св7таго tц7а 
нш7его fеодосия. мнэ же tвещавшу и ѕэло желаю, аще во€можио ти есть покажи ми его, и 
поиұ мя въведэ во oӥтарь, и тамо покаѕа ми св7таго tц7а fеодосия. а€ же видѣ< прпdбного, и 
t радости прите1къ паd на ноѕэ его и поклони<сz ему до ѕемли. o= же востави мя, и начаҴ 
бл7гословляти. и оӣятъ мя рукама своима и начать любе€но лоӣѕати мя, и рече ми добрэ приіде 
брате и сн7у ниfо=тє, tсэле будеши с нами нера€лучно. и де>жащу прпdбному в руцэ свое8 свитокъ 
мнэ же просящу его, и яко вда ми ра€гнӅ< и прочто<, бzше же в неұ написано в началэ сице се 
а€ и дэти я• ми даӥ есть бг7ъ, и tтолэ во€бнухъ, и нн7э вэмъ яко сия болѣ€нь посэще1ние t 
бг7а, болэвшу ему гi7 дни и тако Ӆ1спе съ миром мцcа апрэля въ и+е свэтлыя нд7ли2809. и 
положенъ бысть че1стно в печерэ прпdбного fеодосия2810, к любимому приіде и с ниұ соводвориcя, 
якоже обэщаc ему прпdбныі fеодосиі вкупэ влцdэ 

\Арк. 277 зв.\ 

Хрcту преdстояще, наслад•ающеся неи€реченны< oнѣ< небесны< красотъ и о наc молящеся o свои< 
чадэхъ. сицевиі чюдниі мужи в томъ ст7оұ пече>скомъ мнcтри быша и• мноѕи t нихъ апcль 
причастни. и престолоұ ихъ намэстницы. Якоже настоящее слово и€вэстно явитъ нам. 

Друкований Патерик: видання 1661 р.2811 
\Арк. 261 зв.\ 

 

2806 На берегах: В лэто ¤ѕх7xд. 
2807 Закреслено в оригіналі. 
2808 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
2809 Див. Коментар 266. 
2810 Див. Коментар 267. 
2811 Публікується за виданням оригіналу: Патерик или Отечник Печерский… 1661. 
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Ніфонтъ u3вэща1нъ, в8 Нб7э неразлу1чно жи1ти, недады1й t Восто1ка РҶ1ссовъ разлучи1ти 

Жи3тi3е прпdб: tца нш7еg Нi3фонта2812. И4же бысть Епcкопъ Новгороdскій 
неи3зволи1вый Ҷ3сщ7еннӅ бы1ти Митрополи1тӅ Кi1евскомӅ кро1мэ блcве1ніа 
Патріа1рхи Константи1на гра1да: И4мѣ1zже Ӄмрэти ви1дэ Прпdбнаго 

FеoдҶ1сіz Ҷбэща1юща ємӅ2 мѣ1сто съ собо1ю. 
\Арк. 262\ 

е1вность до1му Гдcнz снѣ1сть мz2813. Си1мъ досто1итъ знамена1ти написа1ніемъ чcтный 
Гро1бъ, Вели1кагҶ Һ Правосла1віи РҶссi1йскоұ Ревни1телz бл7же=нагҶ сегw2 Нi1фонта: и4же 
до1брэ подвиза1сz, я4кҶ да РҶссi1йстіи снw1ве не tпаду1тъ Ӆ3чн7еніа Восто1чныz Цр7кви, 
кӅ1пноже и3 сама1гw Гдcа, є3му1же и3мz2 ВостоҲ є4стъ2814. я4коже t сказа1ніа u3вѣ1мы 
си1цевагw. 

Бл7же1нный Нi1фонтъ, въ дни2 И3гӅ1мена Тiмоfе1z2815, бы1ст8 Черноризецъ ст7а1гҶ Пече1рскаg 
Монастыра2. и3 ревнова1ше попремнw1гу жи1тію вели1кихъ прпdбныхъ o3ц7ъ: тружда1zсz Бг7оуго1днэ, 
Мл7твою, Бдѣ1ніемъ, По1стомъ, и3 всz1кими добродѣ1телными нра1вы. 

Е4гда же бл7же1нный І3Ҷа1нъ Е3пcкопъ НовгороdскiѶ во1лею Һста1ви сво1й прcто1лъ, на не1м8же двадесzҴ 
лѣ1тъ потружdсz, приспѣ1вшу и3знеможе1нію внi1де на безмо1л8віе въ Монастыръ: Тогда2 
Бл7же1нный се1й Нi1фонтъ, сіz1z и3 в8 дале1кіа стра1ны мнw1гихъ добродѣ1телей свои1хъ луча1ми, 
и3зволе1ніем8 Бж7iимъ и3збра1нъ бысть t всѣ1хъ согла1сно, на прcтолъ Е4пcпскій Но1ву гра1ду2816: и3 
Һсщ7енъ в8 Кi1евэ преw3сщ7еннымъ Митрополи1томъ Мiхаи1ломъ, тогw2 и4мени вто1рымъ. 

\Арк. 262 зв.\ 

И3 та1кw на Прcтw1лъ сво1й возше1дъ, а4ки свэти1лникъ поставле1н8 сы1й на свѣ1щници, мнw1го па1че 
свэтлѣ1е, вели1кою ре1вностію Һ Бл7гочи1нномъ стро1еніи Правосла1віz просіz22817: прилежа2 ѕѣ1ло 
u3мнwже1нію сла1вы Бж7iz, и3 блюде1нію живота2, вре1меннагw же и3 вѣ1чнаго, слове1сных8 Һве1цъ2818. 

 

2812 На берегах: Мцcа а3прgӥ: и7 днz. 
2813 На берегах: Pаӥ: X7и (Пс 68:10). 
2814 На берегах: ЛӅҲ: а7 (Лк 1:76-79). 
2815 На берегах: сҴ: НiфонҴ быҵ и4ноҲ пе? поdви•ный. Див. Коментар 278. 
2816 На берегах: поставле1н8 епcкпом8 но+гороdскиұ в8 лҴ: t со€  ¤ѕх7лf. t ро•:  ¤ар7ла.7 Див. Коментар 279. 
2817 На берегах: тщӢаи1выѶ строи1тiл8 прӢвослӢвіа бы1сть. 
2818 Див. Коментар 286. 
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И4бw пре1жdе всегw2 u3множа1z Сла1ву Бж7iю, тща1ніемъ своимъ Цр7квъ ка1менну Прcты1z Бц7ы, 
посре1дэ Новагра1да заложи, и3 Бж7iею по1мощію во малэ съw3ружи2819. Цр7ков8 же престо1лную 
ст7ы1z Софіи, в8 тоұ же гра1дэ И4коннымъ писа1ніем8 всю2 u3краси2 да1же до притво1ра: и3 Ҷ4ловомъ 
ве1рхъ всеz2 покры22820. 

Та1же блюды1й вѣ1рнw живота2 слове1сны< o3ве1ц8, пе1рвэе вре1меннагw, Һбрэта1шесz Па1стыръ сей 
добрый в8 добродѣ1тели си1цевой: 

Аще когда совокуплz1хусz правосла1вніи на межdусо1бную бра=, o3н8 всzко тщашесz примири1ти 
и<2821. 

Си1це u3слыша2 є3ди1ною 2822 , стоz1щихъ проти1ву себе2 КiҶвлz1нъ, и3 Чернѣ1говцҶвъ съ 
мнw1жествомъ вw1й, хотz1щихъ бра1нь сотвори1ти: Тѣ1м8же а4бые по1ем8 со собо1ю Велмо1жы Нова 
гра1да, прійде къ Һполчи1вншим8сz, и3 БӅ7содэйству1ющу смири2 и4х8. Та1кожdе и3 во про1чіи< бране< 
блcгвz1ше лю1ди Гдcнz ми1роұ, соблюда1z вре1менный и4хъ живо1тъ2823. 

\Арк. 263\ 

Нw найпа1че печа1шесz Һ Блюде1ніи вѣ1чнагw Һве1цъ слове1сныхъ живота2. 

На се1 же воспомина1ше словеса2 Гдcнz2 глагола1ннаz Һ Бг7у Nц7и: Вѣ1мъ [рече2] я4кw за1повэдь 
є3гw2 живо1тъ въчный є4стъ2824: И3 тогw2 ради, всею2 си1лою завэщава1ше Правосла1внымъ, не 
u3далz1тисz t за1повэдей Гдcнихъ, и3 t Пра1вилныхъ преда1ній Цр7кви є3гw22825, да не удалz1тсz 
t вѣ1чнагw живота2. u3далz1ющих8жесz и3 творz1щихъ законопреступле1ніе, ѕѣ1лw 
ненавидz1ше2826, проповэду1z я4вэ, я4кw погибо1шӢ за беззако1ніе свое2: настоz2 бл7говре1меннэ и3 
без8 вре1меннэ, Һблича1z, запрэща1z, и3 мл7z2 съ всz1кимъ долготерпѣ1ніемъ, я4кw же А4пcтолъ 
повелҗ2827. 

И4звэсти2 сi1ю ре1вность Па1стыра до1брагw, ве1щ8 пре1жdе и4ных8 си1цева: И4згна1вшимъ въ дни2 
Бл7же1ннагw Новгоро1дцемъ, Кн7зz свое1гw Всево1лода Встисла1вича, прійде к ни1м8 на Кн7же1ніе, 
призва4нъ сы1й, Свzтосла1въ О3л8гович8, и3 Һжени1сz с8 не1юже [по пра1вилному преда1нію] не бҗ 

 

2819 На берегах: во€двѶзdше Цр7кви. Див. Коментар 281. 
2820 Див. Коментар 274. 
2821 На берегах: ХодотаѶ ми3ра бэ. 
2822 На берегах: В лѣҴ t со€ ¤ЅХ7МГ. t ро•:  ¤АР7ЛЕ. 
2823 Див. Коментар 282. 
2824 На берегах: ІҶ7: вi.7 (Iн 12:49-50). 

2825 На берегах: ре+нiтел8 бэ o3 хрӢне1ніи Кано1но+. 
2826 На берегах: pаӥ: oв.7 (Пс 73:22-23) ? 
2827 На берегах: в7 Тиұ: д7.(2Тм 4:1-2). 
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досто1йно: Тогда2 Бл7же1нный се1й А4рхіереv3, не то1кмw вэнча1ти тогw2, не восхотҗ, но всемӅ2 
Кли1ру свое1му запрэти2 и3 ви1дэти є3гw2 вэнча1ніz а4ки бе€зако1ннагw, є4гда вэнча1сz t Іере1Ҷвъ 
прише1дшыхъ с8 ни1м82828. 

\Арк. 263 зв.\ 

И3 Һблича1ше кн7зz дерзнове1ннэ Һ законопреступле1ніи є3гw2, ревнӅ1z ре1кшему pалоұски: гл7а1х8 
свэдѣ1нi< твои< преd цр7и2 и3 не стыдz<сz2829. 

Qба1че ре1вность си1цева а4ще и3 вели1ка бэ, но бо1л8шаz несоравне1нно приспҗ, ю4же мужестве1нный 
се1й Ревни1тель показа2, и3зимаz t Пра1вил8нагҶ преступле1ніz самӅ1ю Рwссi1йскую Цр7ковъ, 
[tню1дуже наѶбо1лшаz сла1ва, семӅ2 правосла1віz Наста+нику восіz:] є4же си1це быҵ. 

Дости1же бл7же=наz кончина2 Преw3сщ7еннагw Митрополи1та Кi1евскагw Мiхаи3ла, t него1 же се1й, 
ст7ый Е3пcкоп8 Нi1фонтъ Һсщ7еніе пріz1тъ2830: 

Вели1кій же Кнz1зь Кi1евскій Ізzсла1въ Мстисла1вичъ, и3збра2 въ є3гw2 мѣ1сто на прcтлъ 
Архіере1v3скій Мiтропо1лію Кiевскіz, Кли1ма Филосо1фа, Чернори1зца u3же2 въ схи1мэ сӅ1ща2831: и3 
восхотэ Һсще7нну є3му бы1тѶ, не посыла1z по блcве1ніе къ Вселе1нскому Патріа1рсэ Кw=нстантi1на 
гра1да. Собра1же на се2 собо1ръ Е3пcкпо+ РҶссi1йскіа земли2, t ни1х8 снійдо1шасz сi1и: О4но1фрій 
Чернѣ1говскій, FеoдҶръ Бэлогоро1дскій, Е3vфи1мій Переz1славскій, Даміа1нъ ЮревскіѶ, 
Fеo1дҶръ Володы1мерскій, ст7ы1й Нi1фонтъ Новгороdскій, Мануи1лъ Смоле1нскій, ІҶ 
Ту1ровскій, Козма2 По1лоцкій. На то1мъ u4бw собо1рэ сей сты1й Нi1фонтъ 

\Арк. 264\ 

Е3пcпъ НовгороdскiѶ, никӢкоже и€волz1ше, да са1ми Е4пcкопи РҶссi1йстіи дерзну1тъ Һсщ7а1ти се бҗ 
Мiтрополи1та, кро1мэ блcгве1ніz Вселе1нскаго свое1гw Патріа1рхи КҶнстанти1на гра1да 2832 . 
И3сповэда1ше бо достовѣ1рно и3 тве1рдо, я4кw сiе проти1вно є4ст8 Правосла1вному преда1нію ст7ы1z 
Восто1чныz Цр7кве, я4же Кр7ще1ніемъ ст7ы1мъ, t Прcто1ла сво1егw КҶнстантинопо1лскагw, сн7Ҷ1въ 
РҶссi1йскихъ просвэти2, и3 сн7а1ми сама1гw Восто1ка, посэти1вшагw на1съ свы1ше сi1 ест8 Бж7iими, 
сотвори2. Tту1ду же и3 пе1рваg Кi1еву Мiтрополи1та подаде2 Мiхаи1ла: и4же рукописа1ніемъ 
u3тверди2, я4кw недосто1итъ и4ному бы1ти в8 Кi1евэ Митрополи1ту, то1чію t блcве1ніz прироdнагw 

 

2828 На берегах: кн7зz непра1вилно женz1щаg Ҷ3бличи2. Див. Коментар 283. 

2829 На берегах: pаӥ: риi7. (Пс 118:45-46). 

2830 На берегах: і не пріӢша w3сще7ніи мiҴрополiта Кли1мӢ бе€ блгcве1ніz Патріа>хи Ко=стантiнӢ гра1да. Див. Коментар 287. 
2831 Див. Коментарі 268, 269, 270. 
2832 На берегах: сҴ Нi1фо=т8 протiвӅ непрӢвiӥномӅ Ҷ3сщ7е1нію мт7ропbлiта како1вӅ ре+ноҵ показӢ. 
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свое1гw, Вселе1н8скагw Патріа1рхи Кwнстантiнагра1да 2833 . Сi1z гл7z2 доблестве1нный се1й 
и3сповѣ1дникъ, преща1ше сн7Ҷ1мъ РҶссi1йскимъ мужестве1ннэ, да не ка1кw противле1ніем8 своиұ 
tпа1дуҴ u3сыне1ніа, Восто1чнагҶ ку1пно и3 Бж7іz: ГрzдеҴ бо [рече] гнѣ1въ Бж7iй на сыны2 
противле1ніz2834. Я4коже и u3держа1хусz и4стиннагw є3гw2 и3сповэда1ніа неподвижи1мо2835, пz1т8 
Е4пcкповъ РҶссi1йскихъ, Козма2 по1лоцкій, ІҶаки1мъ туровскій, Мануиӥ Смоле1н8скій, Е4vфи1мій 
переz1славскiѶ, FеодҶръ бэлогорwдскій. О4ба1че Кнz1зь 

\Арк. 264 зв.\ 

да не не посрамле= бу1дет8 Һ непра1ведном8 хотѣ1нію свое1м8, непослуша2 Бл7же=нагw, но є4же восхотэ 
то и3 сотвори2, со про1чіими прел8ще=ными t себе2 Е3пcкҶпы. И4 та1кw повеле1ніемъ Кн7зz, Һсщ7енъ 
Климъ t Е3пcкопwвъ чл7вкоуго1дникъ, гла1вою ст7о1гw Климе1нта Па1пы Ри1мскагw, в8мѣ1сто 
блcгве1ніz жива1гw приро1днагw Патріа1рхи КҶнстантинагра1да, по совэту О3но1фріz е3пcкопа 
Чернѣ1говского: и3 сѣ1де не Попра1вилҶұ на прcто1лэ А4рхыере1йскоұ Митропо1лію Кi1евскія. НачаҴ же 
принужdати сегw2 бл7же1ннаго Е4пcкопа Нi1фонта служи1ти Бєcтве1нную Лvту1ргію со собо1ю. Но 
Ревни1тель правосла1віz Нi1фонтъ ст7ы1й гла1ше е3мӅ22836 : поне1же не пріz1лъ е3си2 блгcве1ніz t 
Вселе1нскагҶ нш7егw Патріа1рхи КҶнстанти1на гра1да, за сіе не хощu слuжити с тобою, ни 
въспоминати тебе въ святeй слuжбe, но недосто1йнэ и3 непра1веднэ восхище1ніемъ непщева1л8 є3си2 
ра1вен8 бы1ти и4сти=ному Па1стыреви, ты1 же и4стинный во1лкъ є3си2: я4коже несоизволz1хъ на твое2 
Һсщ7еніе, си1це и3 нн7э за сi1е и4стое дѣ1лw, не досто1ит8 ми служи1ти с8 тобою, ни1же помина1ти 
тz2 при моеұ служе1ніи и4мам8, поне1же ты не поминае1ешѶ Патріа1рхи, t є3гоже прcто1ла нача1лҶ 
блcве1ніz прiz1хом8. Тогда2 Климъ ненавидz1й пра1вды, зѣ1лw гнева1шесz на бл7же=нагw, и науща1ше 
нань кн7зz. 

\Арк. 265\ 

Ізzсла1ва и3 своz2 побо1рники, да на заточе1ніе пошлюҴ е3гw2, и4ли и4нҶ кое2 злw2 сотво1рzҴ є3мӅ2. Но 
невозмо1же злоба2 проти1ву добродѣ1тели: 

И4бw Кн7зь Ізzсла1въ, тогw2 ра1ди не пусти2 Бл7же1ннагҶ в8 Но1вгородъ на Прcто1лъ Е3пcко1піи 
є3гw2, но Ӆ3держа2 в8 Пече1рскоұ монастыри2 в8 заточе1ніz мѣ1сто2837. O3ба1че Бл7же1нный пребыва1ше 

 

2833 Див. Коментар 288. 
2834 На берегах: Колаc: г.7 (Кл 3:5-6). 

2835 На берегах: пzҴ є3пcпо+ в8 праӢвослӢвім ӅҴве>дi2. 
2836 На берегах: съ мiтрополи1томъ клiмоұ не пра1виӥнҶ o3сщ7енныұ слӅжити исхотэ. 
2837 На берегах: за ПравослӢвіе не пӅще= быҵ нӢ прcто1лъ. 
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ту зѣ1ло ра1дuzсz и3 блгdрz Бг7а, я4кw и3 лиши1сz прcто1ла правосла1віz ради, и3 возврати1сz къ 
безмоӥвному свое1му жи1тію съ ст7ы1мѶ. 

Е3гда1же Хрcтолюби1вый Кн7зь ГеҶ1ргій Мономахович8 Ізzсла1ва Мстисла1вича побэди22838, и3 
Кн7же1ніе Кi1евское воспріzҴ: тогда2 со вели1кою чcтію tпусти Блже1ннагw в8 Новгороd на Прcтол8. 
Новгороdци же и4же бz1ху смzте1ни и3 tверже1нѶ я4кw o4вца неиму1щаz Па1стыра2839, съ ра1достію 
неи3зглагола1нною пріz1ша є3гw2. 

Та1же Вселе1нскій КҶнста=ти1награ1да Патріархъ слы1шав8 Һ Бл7же=нѣұ сi1z всz2, колико мӅ1жество 
по за1кону показа2: присла2 к не1му посла1ніе, Ӆ3бл7жа1z є3гw2 Һ вели1чествэ ра1зума и3 крѣ 1постѶ, и3 
причита1z тогw2 къ дре1вним8 tц7ем8, и4же тве1рдэ Һ правосла1віи подвиза1шасz. О4нже Патріа1ршее 
блcве1ніе проче1т8, зэлнѣ1йшею ре1вностію себе2 u3твержdаше2840. Теұ же и3 не лиши1сz???? Па1стырей 
нача1лника Іс7а, досто1йныz 

\Арк. 265 зв.\ 

трӅ1доұ свои1м8 мзды2, я4коже Бл7же1ннаz е3гw2 и3звэсти2 ко=чина: Һ неѶ же на сказа1ніе пре1йдем8.  

По вре1мени нѣ1коемъ возвраще1ніz свое1гw в8 Но1вгород8 на прcто1лъ, uслыша2 Бл7же1нный се1й 
Е3пcкопъ Ни1фонт8 я4кw t Вселе1нскагw патріа1рхи з8 КҶнстантi1награ1да, и3де1тъ в8 РҶ1ссію 
Митрополи1тъ Констянти1нь2841 да Кли1ма митрополи1та Кi1евскагw, непра1виӥно Һсще7нна, и3 
правосла1вныхъ возмути1вша низло1житъ, сам8же взы1йде на прcто1лъ. Тогда2 ра1дости дх7о1вныz 
и3сполни1всz, помы1сли в8 себҗ Һбо1є ку1пнw и3спол8ни1ти: и3 t ст7лz блcгвеніе восприz1ти, и3 в8 
o3би1тели ст7о1й Пече1рской поклони1тисz Прcтэй Бц7и и3 Прпdбнымъ tц7ем8. тоz2 ради вины2 прi1йде 
паки къ гра1ду Кi1еву, и3 Һжида1ше прише1ствіz и3зше1дшагw uже2 и3з8 црcтву1ющагw гра1да, 
Митрополи1та: я4коже извѣ1стнw uвэдҗ. Живz1ше же в8 Печерскоұ ст7ом8 Монастырҗ, ве1лію 
любо1въ и3мѣ1z къ Прcтѣ1й Бц7и, и3 къ Прпdбнымъ tц7емъ. И4 не по мнw1зэ пости1же є3гw2 ту 
бwлэзнь ѕѣ1лна, [я4же чcтную преd Гдcемъ см7рть сегҶ2 ПрпdбнагҶ преdвари2.] Тогда повэда2 
бра1тіzұ ди1внw видeніе, є4же пре1жде трeхъ дній не1жели разболѣ1сz, видѣ22842: 

Прише1дшу ми [рече] по uтрнеұ пѣ1ніи в8 ке1лію  

 

2838 На берегах: кнz€ гонiвыѶ ст7го побэжdен8, ст7ыѶ жӤ tпӅще= на прcто1лъ. 
2839 На берегах: МаӮ F7. (Мт 9:35-36). 

2840 На берегах: Патріа1рх8 поcла1ніем8 своиұ прi?тӤ сҴго к8 дре+ниұ иcповэдникwм.8 Див. Коментар 271. 
2841 На берегах: грӢдӅ1щӅ мт7ропbлiтӅ t паҴрiа>хѶ прійде сҴ Нi1фҶнт8 в8 Кi1евъ8 послӅша1ніе во€даz2. в8 лѣҴ t со€  ¤ЅХ7X7Д. t ро•: 
¤АР7НЅ. Див. Додаток 20. 
2842 На берегах: прежdе боле€нi смеҴныӢ я3вле1ніе видэ. 
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\Арк. 266\ 

нӅ1жда бы1сть ма1лw почи1ти: абіеже в8 то1нокъ со1нъ сведе1нъ бы1хъ. и3 се2 Ҷбрэто1хсz въ Цр7кви 
сей ст7о1й Пече1рьской, на мѣ1стэ Нiко1лы Свzто1шы2843, и3 мл7и1<сz мно1гw съ слеза1ми къ Прcтѣ1и 
Бц7и, да бы1хъ ви1дэлъ до1брагw строи1телz, и3 по см7рти тща1ніе и3мӅ1ща Һ u3мнwже1ніи 
добродѣ1телей в8 o3би1тели своей, ПрпdбнагҶ FеoдҶсіz. Та1же събира1ющим8сz въ Цр7ковъ 
бра1тіам8 мнw1гиұ, є3ди1нъ t ни1хъ пристӅ1пль къ мнҗ рече2: хо1щеши ли ви1дэти Прпdбнагw tц7а 
нш7егw Fеoдосіz ? а4з8 же tвэща1хъ: є4й жела1ю, а4ще возможнw ти е4стъ, покажи1 ми е3гw2. O4н8 
же пое1м8 мz в8веде2 въ o4лтаръ, и та1мw показа1 ми ст7а1гw FеoдҶ1сіz. А4з8 же тогw2 ви1дэвъ, 
t ра1дости прите1къ, падохъ на нw1зэ є3гw2, и3 поклони1х8сz є3мӅ2 до лица2 земли2. О4н8же 
возста1вивъ, блcгови1 мz, и гл7а1 ми2844: до1брэ прійде бра1те и3 сн7у Нi1фонте, tсе1лэ бу1деши с8 
на1ми неразлучнw. Держа1ше же в8 руцҗ сво1ей сви1токъ, є3го1же е3гда2 проси1хъ, в8даде1 ми. А4з8 же 
разгну1в8 прочто1хъ, и3 бы1сть напи1санҶ в8 нача1лэ та1кw: СЕ А4ЗЪ И3 ДЭТИ Я4ЖЕ МИ 
ДАЛЪ Е4СТЪ БГ7Ъ2845. СемӅ2 виде1нію бы1вшу, а4зъ [рече Бл7же1нныѶ Нi1фо=т8] а4біе бы< в8 
себҗ: и3 нн7э вѣ1мъ я4кw сi1z бо1лэзнъ посэще1ніе t Ба7 є34ст8. 

\Арк. 266 зв.\ 

И3 та1кw поболѣ1въ трина1десzтъ днi1й, u3спе2 с8 ми1ромъ Һ Гдcэ. Мцcа А3при1лz въ и7 дн7ь, 
свѣ1тлыӢ Нлdи в8 субwту2846. И3 поло1же=но бы1сть Тѣ1ло є3гw2 чтcнw в8 Пещерэ Прпdбнагw 
FеoдҶ1сіz2847, дх7ом8же с8тѣ1м8же дароимени1тыұ Прпdбнымъ предсто1итъ Прcто1лу Влdки Ха7. 
и3дѣ1же неразлӅ1чнҶ наслажда1ющесz неизрече1нны< Нбcны< красw1т8, и3 Һ на1съ ча1дех8 свои< бӅ1ди да 
помл7zтсz, и3 похва1лzтсz кӅ1пнw гл7юще: Се мы2 и3дѣ1ти я4же да1лъ є4стъ намъ Бг7ъ. Е4мӅ1же 
въ Трbци нераздэли1мой хвали1мому, Tц7у кӅ1пнw и3 Сн7у и3 ст7ому Дх7у, подоба1етъ всz1каz 
сла1ва че1сть и3 поклоне1ніе, нн7э и3 прcнҶ и3 въ без8коне1чныz вѣ1ки, А4минь. 

Стишний пролог 
\Арк. 192\ 

Въ тъ• дн7ь прпdб8наго tц7а н7шgеb Нифа1нта е3пcпа новогороdскаго2848: 
\Арк. 192 зв.\ 

 

2843 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
2844 На берегах: я3вѶсz еө Ӆ2 прпd Fеоd: о3бэща1сz мѣ1сто съ собо1ю.  

2845 На берегах: ИсаѶ: и7 (Іс 8:18); На берегах: Евр: в7 (Євр 2:13). 
2846 На берегах: прӤставѶсz в лѣҴ: t со€ ¤ѕх7xе7. t ро• ¤аиз и3 положе= в8 Пеще1рэ прпd: FеҶd. Див. Коментар 266. 
2847 Див. Коментар 267. 
2848  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. з 
Добромильського монастиря. 
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л7же1н8ный Нифа1н8тъ. быҵ u4бо6 чръне1цъ пече1р8скаго монастырz22849. т<ѣ1 ст7ы< tц7ь жи1тію 
ре1в8нuѫ. и3 за мно1гuю е3го2 добродѣ1теӥ. постав8ленъ быc е3пcпъ новѫ2го1роду2850. и3 бҗ велію 
вѣ1ру и3мэа1 и3 любо+. къ прчcтэй бц7и. и3 къ прпdб8ныұ tц7еұ пече1р8скыұ. а3н8то1нію и3 fеҶdсbію. а3біе 
же слыша+ я4ко Һтъ вэселе1н8кcаго патріа1р8ха в рuсію и3деҴ. Констан8ти1нъ мvтрополиҴ2851. 
ра1дости же дх7о1в8ныz2 и3спол8ни1сz. помысли2 в8 себҗ, я4ко да2 Һбоє5 съвер8шиҴ. въ домu2 

прчистыа бu1деҴ. и3 прпdб8ныұ поклонит8сz. и3 t ст7лz2 блcве1ніе пріимеҴ. и3 таковы1а рdаѶ вины2 пріде къ 
граdu кіе1вu. в лѣ1то ¤ѕх7xд7. и3 пребыва1ю3щи е3мu2. и3 Һжида1ю3щи митрополи1та прише1ствіе2. бz1ше 
бо6 е3мu2 вэдомо. я4ко и3звѣ1ст8но t црcтвu1ю3щаго граdu, и3деҴ митрополиҴ. то1гда2 клиұ митрополиҴ 
ст7лъӦ ст7льскый пріе.ұ не патріа1р8шиұ блcве1ніеұ цр7zгра1да. сего2 бл7же1н8наго е3пcпа ни3фа1н8та принuжа1ше 
клиұ слuжи1ти съ собо1ю.Һнь• гл7а1ше емu2. не пріzӥ е3си2 блcве1ніа t в8селе1н8скаго патріа1р8ха цр7zгра1да2852. 
За сіе2 не хощu2 слµжи1ти с тобо1ю2. ни3 въспомина1ти тебе2 въ ст7ѣѶ  

\Арк. 193\ 

слu•бэ. но6 помина1ю патріа1р8ха цр7zгрdаӢ. кли1мu• вел8ми2 принu•да1ю3щи е3го наu3ча1ю3щu на 1нь кнz1ѕz 
и3зzсла1ва. и3 своа2 побо>ники. и3 не въ€мо•е е3мu2 ѕла2 сътвори1ти ничто•. патріа1р8хъ• цр7zгра1да слыша+ 
я• o3 неұ. присла2 к8 немu2 посла1ніе2. си1це бл7жа2 е3го2, Һ вели1чествэ раu€ма е3го2. и3 крэпҵоѶ. и3 причита1z2 
е3го2 къ пре•ниұ стыұ. и4же твърдо Ҷ правосла1віи5 ста1в8ши<. Ҷ4нь• патріа>ше написа1ніе прочеҴ, и ѕѣ1ло 
вел8ми2 крѣ1постію себе2 u3тве>ж8да1ше2853. любо1вь• и3мѣ1ста съ кнѕ7еұ ст7осла1воұ. Һл8го1вичеұ. бҗ бо6 пре•де 
того2 ст7осла+ сэдѣӥ в8 новэ го1родэ2854. быв8шѫ же семu2 бл7же1н8номu е3ппcѫ ни6фо1нтu. въ ст7оұ 
пече1р8скоұ манастыри2. ве1лію же вѣ1рu и3мѣ1z2 къ прпdб8ныұ. я4коже прeж8де рече1н8но єҵ. не по мно1ѕэ 
же врeмен8ни постиже е3го2 бо1лезнь. ди1в8но же видeніе повэда2. пре1ж8де бо1лез8ни свое4я три1ми дн7ьми. 
пришdе1шемu рече2 съ заµҴр8ни. и3 ма1ло Ҷпочива1ю6ща. а3біе2 в8 то1ноҲ со1нь съведенъ бы<. и3 се6 Һбрэто<сz 
въ це>к8ви пече1р8ской. на ст7ошинэ мѣ1стэ2855. и3 мл7z1щuмисz мно1го съ слеза1ми прчcтэй бц7и. 
да2 бы< ви1дѣӥ прпdб8наго tц7а fеdҶbсіz2. и3 събира1ю3щиұсz мно1гиұ бра1тіаұ въ цр7ко+. и3 пристuпи+ е3ди1нъ 
от браҴ и3 рече2 ми6. хо1щешӥиѶ ви1дэти прпdб8наго tц7а2 на1шего FеҶdсbіа. мнѣ1 же tвэща1в8шѫ. ѕѣ1ло 
жела1ю. а4ще  

 

2849 Див. Коментар 278. 
2850 Див. Коментар 279. 
2851 Див. Додаток 20. 
2852 Див. Коментарі 268, 269, 270. 
2853 Див. Коментар 271. 
2854 Див. Коментар 272. 
2855 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
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\Арк. 193 зв.\ 

въз8мо•но є3стъ покажи2 ми6 е3го2. и3 поеұ мz3 и1 въведе2 въ Һл8та>. и3 та1мо показа2 ми6 прпdбнаго tц7а2 
FеҶdсbіа2. а3зъ• ви1дѣ< ст7го. и3 t ра1дости притеҲ паd на ноѕэ е3го2. и3 поҲлони<сz до2 землz2. Ҷ4н8 же 
въста1ви мz6. и3 нача2 бл7гослови1ти. и3 Һб8zт8 мz6 рѫка1ма сво1и3ма. нача2 любе€нэ лобыза1ти мz6. и3 
рече2 до1брэ пріиде бра1те и3 сн7u нифо1н8те. tсе1лэ бuдеши с нами неразлu?но. и3 дръжа1щу прпdб8номu 
в рӅ1цэ свое4й сви1тоҲ. мнѣ1 же просz1щу е3го2. и3 я4ко въда2 ми3. и3 ра€гнu< и3 про?то. и3 бz1ше въ неұ 
напи1сано. въ нача1лэ си1це. се3 а€ и3 дѣ1ти я4же ми е3стъ даӥ бъ7. и3 tт1олэ въ€бнu<. и3 нн7э вѣұ я4ко 
сіа болѣ€н8 потeше1ніеұ быҵ t ба7. и3 болэв8шу же е3мӅ2 гi7 дн7ій. и3 ка1ко u3спе2 съ ми1роұ. мцcа а3при1ліа 
въ и3. свѣ1т8лыа нлdи2856. и3 положе1нъ быҵ чcт8но въ пеще1рэ fеҶdсbіевэ2857. и3 ко люби1момu прi1йде. 
я4коже Һбэща1сz е3мu2 fеҶdсbій прпdб8ный. въкu1пэ влdцэ х7u преdстоа1ще. насла•да1ю3щесz Ҷ4нѣ< 
неизре?ны< красоҴ. Һ наc молz1щесz Һ сво1и< ча1дѣ<. 

\Арк. 109 зв.\ 

Въ тъ• дн7ь прпdбbнаго2 o3ц7а нашего2 Нифонта2 е3пcпа. 
новогорҶdскаго22858 

\Арк. 110\ 

ла3жен8ный ни1фонтъ. быc u2бо6 чръне1ць пече>скаго2 мона1сты3рz2859. т<ѣ1 ст7ы< tц7ь жи1тію3 
ре1в8нuа3, и3 за многую3 е3го2 добродэтеӥ по3став8лень быc е3пcпь но3вu3го1роду2860. и3 бҗ ве3лію2 
вэру и33 любо1вь и3мэа3 къ прчcтэи2 бц7и3. и3 къ прпdбныұ Һц7мь печер8скыұ, а3н8то1нію3 и3 fеҶdсbію2, 
абіе3 же слы1шавь я4ко t в8селе1н8скаg пат8ріа2рха3 в русію3 и3де1ть ко1стzн8ти1нь ми1т8рополить2861. 
ра1до1сти1 же дх7о1вны3а3 и3сплъни1сz. помы3сли въ себэ, я3ко да2 o3боє5 съв8ръшиҴ. въ дому 

прчтcы3z1 бѫдеҴ. и3 прпdбныұ покло1нитьсz2. и3 t ст7лz2 блcвеніе3 пріи3меҴ. и3 таковы2а3 ра1ди ви3ны2 пріи3де 
къ гра2дu кіевѫ2. в лѣҴ ¤ѕх7xд7. и3 пребыва1ю3щи е3му и3 oжида1ю3щи митрополи1та при3шес8твіе. бѣ1zше 
бо3 е3мu22 вэдомо я3ко и3звэст8но t цр7ьствuю3щаg града, и3деть ми3тропо1лить. тогdа клиұ митрополиҴ 
сто1ль ст7льскы1и2 пріи,ұ не3 па1тріа2р8шиұ блcвенієұ цр7zгра1да2862. сего1 бл7жнаg е3пcпа ни3фонта2 принu1жаше2 
клиұ слӅ1жи1ті съ собо1ю3, Һнже2 гл7аше3 емu2. не1 пріа2ль є2си блcвеніа t ст7го2 в8селенского па3тріа3р8ха 
цр7и3града2. кли2мu• вел8си при2нужаю3щу єго. наu3чаю3щu2 нань кнzѕz1 и3зzслава и3 своz3 побо3рникы2, 

 

2856 Див. Коментар 266. 
2857 Див. Коментар 267. 
2858  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. із 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
2859 Див. Коментар 278. 
2860 Див. Коментар 279. 
2861 Див. Додаток 20. 
2862 Див. Коментарі 268, 260, 270. 
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и3 не възмо3же2 е3мu зла2 сътво3ри3ти ни1что3же. патріа3рьхь2 же цр7zгра1да слышz2 z3же о3 неұ. при1сла2 
къ немu2 посла1ніе. си1це  

\Арк. 110зв 

бл7жа3 е3го2 Һ вели1чествѣұ разѫма е3гw2 и3 крэпо1сти2. и3 при3чи3таz2 е3го2 кь пре1жниұ стыұ, и1жь твердҗ 
Ҷ1 пра1вославіи2 ста1в8ши<, Һнь па1тріарше напи1саніе3 прочьҴ. и3 ѕэло вел8ми2 крэпостію себе2 
u3твръжdаше2863. любов8 же и3мz2ста съ кнzѕеұ свzтьсла1воұ Ҷлговичеұ, бҗ бо6 прежd того свzҴславь 
сэдиль в нови2 го1родэ2864 бы1вшу же семu2 бл7же1н8номu е3ппcу ни3фон8ту, въ ст7wұ печер8скоұ 
мо1насты3ри2. ве1лію• вэрu и3мэz2 къ прпdбныұ. я3коже прeжереченоєc. не помнозэ же врэмени2 постиже 
е3го2 болэзнь3. дивно3 же ви1деніе3 повэда3. пре• боле3зни2 свое3z3 треми дн7ьми. при1шdе ми2 рече съ 
заµҴрни2. и3 мало Һпочи1ваю6щu2. а3біе2 в8 то1нокь сонь съведенъ бы<, и3 се2 o3брэто<сz2 въ цр7кви2 пече>скои3. 
на свzтошинэ мэс8тэ2865. и3 мол7zщуми3сz мно3го2 съ слъзами2 прчcтэи2 бц7и, да бы< ви1дэль 
прпdбнаго oц7а FеdҶbсіа3, и3 събираю3щим8сz мно2гыұ братіа3мь въ цр7квъ. и3 при3сту1пивь е3ди3нь браҴ и3 
ре1че ми6. хо1щеши ли2 видэти2 прпdбнаg Һц7а нашего3 FеҶdсbіа3. мнѣ3 же tвэщав8шu ѕэло желаю3. 
а3ще въз8можно3 ти2 єc пока1жи ми2 е3го, и3 поиұ мz2 и3 веде2 въ Һлта2рь. и3 та1мо пока2за ми2 ст7го2 
Һц7а fеҶdсbіа3. а3з же3 видѣ< прпdбнаго2. и3 t ра1дости2 притекь паd на нозэ е3го2. и3 поклони<сz до 
зем8лz. o3н же3 въста3ви мz. и3 нача2 блcвити, и3 Һбіа3т мz рука1ма сво1и3ма. нача лю1безнэ 
лобыза1ти мz2. и3 рече добрэ пріи3де2 бра1те  

\Арк. 111\ 

и3 сн7u ни1фон8те, tсе1лэ бѫ1деши2 с на1ми неразлѫ1чно. и3 дръжащу прпdб8номѫ въ рuцэ своеи2 
сви3токь. мнѣ1 же просz1щu е3го. и3 я3ко въдами2. и3 раз8гнѫ< и3 прочто<. и3 бzше въ неұ на1писано. въ 
нача3лэ си1це. се3 а3зь и3дэти2 z3же ми даль е3стъ бэ, и3 tтолэ въз8бнӅ<. и3 ни3нэ вѣұ я4ко сіа 
болэзнь посэще1ніе3ми t ба7. и3 бо1лэв8шу же е3му. гi7 дн7іи. и3 тако u3спе2 съ ми1рwұ. мцcа а3приӥ въ 
и3. свэтлы2z3 нелdи22866. и3 положень быҵ чcтно въ пеще1рэ FеҶdсbіевэю2867, и3 ко люби1мому пріи3де2, 
я4коже Һбэщасz2 е3му fеҶdсbіи2 прпdб8ныи2. въкѫпэ влdцэ х7u преdстоz3ще2. наслажdда1ю3щесz неизре?ны< 
o3нѣ< бнcы< кра1соҴ Һ наc молz1щесz Һ свои< чадѣ<  

Новгородське житіє свт. Нифонта2868 
Мэсzца априліа въ И7 день. 

 

2863 Див. Коментар 271. 
2864 Див. Коментар 272. 
2865 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
2866 Див. Коментар 266. 
2867 Див. Комеентар 267. 
2868 Публікується за: (Памятники старинной русской литературы 1862, Т. 3-4, 1-9). 
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Житіе преподобнаго отца нашего Нифонта, бывша въ 
пощеніи въ велицѣи лавры Киевскія пещеры, въ 

начальствѣ преподобныхъ отецъ Антонія и Ѳеoдосія, 
посемъ бывша епископомъ въ Великомъ Новѣградѣ и 

достоино памяти исправивша дѣла. Списано 
священноинокомъ Варламомъ, смиреннымъ мнихомъ. 

Благослови, отче 
лагословенъ Богъ Отецъ вседержитель, творецъ небу и земли, видимымъ же 
всѣмъ и невидимымъ. Благословенъ единочадный Сынъ Слово Божіе, 
безначале иже отъ Отца родися Богъ, отъ Отца премудрость, всѣхъ 

составленіе содержай и сила всея твари сотворша. Благословенъ параклитъ 
святый и животворящій Духъ, отъ Отца исходяй и Сыномъ являемъ 
человѣкомъ, всесоставная единосущная святая Троице, Отецъ и Сынъ и святый 
Духъ, содержавная славою, собствомъ, царство неискоренимое, безначальное 
естество, владычне достоинство, естественная благостыни! 
Въ Троицы единъ Богъ, содѣтель и содержитель и промысленникъ всѣхъ, дая 
просящему мудрость и разумъ, не презря согрѣшившаго, но положи во спасеніе 
покаяніе, егоже поютъ небесныя силы и славятъ воинства аггелъ, того убо 
преблагаго и премилостиваго Бога благодарствуя и азъ недостойный и худый 
во всѣхъ мнисѣхъ священноинокъ Варлааміе, аще нѣсмь достоинъ на 
славословіе, того благостыня, тому и приношу исповѣданіе и велелѣпоту и 
молюся оуслышати мя, въ оньже день аще призову тя, яко дати ми слово ко 
отверзенію устъ моихъ, яко да исповѣмъ слово добродѣтели, пользы душевныя 
исполнено; воистинну бо того достойно благословити и молитіся емоу 
непрестанно и призывати на помощь, сошедшимся вамъ въ память святаго 
великаго отца, яже о немъ нынѣ списаніе впреди да глаголется, Нифонта реку, 
бывшаго въ велицѣй лавры Печерскія божественныхъ отецъ Антонія и 
Ѳеодосия ангельскимъ житіемъ и пребываніемъ, пришедша и посемъ священія 
столпъ украсивша Великаго Новаграда, многи же душы спасше и Богоу 
приведша, и равноапостольскую благодать пріимша отъ Бога, и проповѣда во 
всемъ мирѣ слово истинно, исправляше вѣру святыя Троицы. Понеже Божій 
даръ человѣкомъ даровася сей отецъ нашъ, воистинну святый великіи 
Нифонтъ, преже созданія его, иже въ оутробѣ матерна избранъ бѣ Богомъ 
вышнимъ и преже роженія своего освященъ бѣ Духомъ святымъ на великіи 
престолъ Великому Новоуграду, пасти стадо христоименитое словесныхъ 
овецъ новокрещеныхъ людей яко и житія иноческого оуставъ емоу имѣти и 
священія истинаго образъ праведный емоу хранити. 
Аще боле есть силы моея начатокъ положихъ жітіа святаго великаго отца 
Нифонта, но оубо нѣчто зачнетъ ми честная и милостивая она душа, 
многогрѣшномоу и недостойному своемоу рабоу, таковаго бисера во уста своя 
скверная прияти ми, или во умъ свой скудный вмѣстити. Овому же 
оуразумлено будетъ, разумѣйте же вси душеполезнаго сего житія послуси, 
ничтоже еже къ силѣ недостаточествующа. Аще болѣ къ достоянію 
недостаточествую, подобаетъ же мало бывше слово приведша, яко отъ нѣкоеа 
таковыи великіи сей моужь благочестноу и святоу и милостиву родителю 
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рождься; в о имени же отца его, такоже и матери, въ повѣстехъ нигдѣже 
писаніе не объяви, иже многа лѣта прешла соуть до написанія сего, иже въ 
первая лѣта его не написана быша о имени родителехъ его. И сего не свѣмы 
писанію предати, но токмо вѣмы, яко отъ благочестноу родителю и святоу 
рождься сей великій отрокъ. 
Бяху же благочестніи родителіе святаго отрока отъ великаго и столнаго града 
Киева, отъ окрестныхъ мѣстъ града того, во благочестіи живуще и много 
милостыню отъ своего имѣнія дающе церквамъ Божіимъ и причетникомъ 
церковнымъ, и трапезы имъ оустраяше въ домоу своемъ, в оучрежаше доводне 
сей моужь благочестивый и съ соупругою своею многажды; такоже нищихъ в 
странныхъ и маломощныхъ миловаше, и трапезу имъ поставляше множицею, 
и тако творяхоу родителі блаженнаго отрока и до исхода душы своя еже отъ 
тѣлеси; и паки всегда хождаху въ церковь Божію ближняго мѣста веси тоя 
родителіе же блаженніи они, и моляху Бога и пречистую Богородицу со 
многими слезами, чтобо имъ послалъ Богъ плодъ чревныи, понеже бо 
безчадни бяху они. И оуслыша Богъ чистую молитвоу ихъ, и дастъ имъ плодъ 
чревоу моужескіи полъ, сего блаженнаго отрока, о немже намъ повѣсть впреди 
предлежитъ, якоже древле пророка Самойла. И абіе рождшуся семоу 
великомоу отроку отъ таковоу родителю благочестноу, понеже Богъ не презри 
молитвы родителей онѣхъ и дастъ имъ плодъ чрева о милостыни ихъ ради 
многи и чистоты я добраго ихъ житія иже къ Богу, и тако родителіе великою 
радостію и желаніемъ сердечнымъ принесоша отрока въ церковь Божію, иже 
близъ домоу ихъ, идѣже и молебныя глаголы возъсылахоу къ Богоу, и тоу 
крестиша и во имя Отца и Сына и святаго Духа, во единосущноую и 
нераздѣлимую Троицоу, и нарекоша имя ему въ святомъ крещеніи Никита2869. 
И о семъ бысть радость велика въ домоу родителей онѣхъ о рожденіи 
блаженнаго отрока, и милостыня бяше многа, оучреженіе въ той день 
прозвитеромъ и причетникомъ церковнымъ, и сосѣдомъ и нищимъ. Якоже 
древле Іоакима и Анноу оуслыша Богъ паче надежа и неплодная има ложесна 
разверзе и дастъ имъ плодъ чревоу пречистую Дѣву Богородицоу Марію, иже 
породи намъ Господа нашего Іисуса Христа, спасителя всему миру, спасша 
насъ отъ прелести діяволя; такоже и сего святаго отрока родителей не презрѣ 
Богъ моленія ихъ, и милостыня ихъ ради и добрыхъ дѣлъ дастъ имъ плодъ 
чрева. И о семъ вси славяху Бога и пречистую Богородицу, и отхождаху въ 
домы своя. 
И по семъ отроку оному устрабившуся мало нѣчто возрастомъ, и вданъ 
бываетъ родительми своими оучитіся божественнымъ книгамъ. И абіе вскорѣ 
никако извыкшу книжное ученіе, и нимало исхожаше съ сверстники своими на 
игры дѣтскія, но паче прилежаше къ церкви Божіи и въ сласть почиташе 
божественная писанія, и внимаше оумомъ еже спастися в въ разумъ истинный 
пріити и преставити чиста предъ Богомъ и предъ святыми ангелы, и предъ тмы 
тмамы святыхъ — отъ всѣхъ злыхъ дѣлъ во второе пришествие Христово. И 
печашеся блаженный отрокъ о души своей, вещи безсмертнѣй, и ничтоже 
вмѣняше житіе се, но паче сѣнь и сонъ, или яко цвѣтъ травный вмалѣ является 
и вскорѣ погибаетъ. И тако блаженный отрокъ Никита отъ того времени 
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никакоже печашеся о плоти своей, но врагъ немилостивый бываше плоти 
своей, и нача воздержатся постомъ и бдѣніемъ и молитвами, в сладкихъ не 
ясти отнюдъ, но чтяше день архангельский, первой недѣли, сирѣчь 
понедѣльникъ, такоже и среду, иже въ среду предаша жидове на пропятіе 
владыку Господа нашего Іисуса Христа архиереомъ; такоже святый добрѣ 
чтяше и пятокъ, иже въ пятокъ въ шестый часъ распятъ бысть Господь отъ 
жидовъ, волную страсть подъятъ за родъ человѣческій, за созданіе свое, 
оучитель нашъ Христосъ крестъ, копіе, трость, гвоздіе въ честныя и святыя 
руцѣ свои в нозѣ, такоже и оцетъ со желчию смѣсивъ, напоиша гоуб, на трость 
привесоша ко устомъ Господнимъ окаянніи тіи жидове; Христосъ же, вся сия 
терпя насъ ради и нашего ради спасенія, сие все понесе на пречистѣй плоти 
своей, хотя насъ избавите созданіе рукоу своею, отъ работы вражия, иже 
праотецъ нашъ Адамъ первозданный и съ праматерию нашею Еввою заповѣдь 
Божію преступиша въ рай, прельшени быша отъ злаго діавола зміа, и паки же 
Христосъ на крестѣ распася и рукописаніе Адамле раздра на древѣ, иже преда 
Адамъ на собя и на весь родъ свой, и въ то время честною кровію Христовою 
крестися Адамъ, истекшею исъ честныхъ и со святыхъ его ребръ и съ ногъ 
Господнихъ; и посемъ самъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ сниде въ 
преисподняя страны земли и сокруши адскія вереи, и заклепы вѣчныя излома, 
и самого діавола сатану связа нерѣшимыми оузами желѣзными во вѣки и на 
вѣки, а Адама же и Евву и вся пророки в праведники, иже отъ вѣка держимыя, 
изведъ съ собою отъ преисподняго ада, и паки внидоша онн во святый градъ 
Іерусалимъ и явишася многимъ по воскресеніи Господни; а нечестивіи же 
осташа въ преисподнемъ ада тмы мрачныя и несвѣтимыя со діаволомъ и со 
слугами его. И сие доздѣ. О немъ же слово да глаголется. 
Отроку же блаженному Никиты тые три дни хранящоу во всемъ, ядь же бяше 
блаженнаго хлѣбъ и вода, и то въ мѣроу емоу бяше. Не оугожаше святый 
нимало плоти твоей, но души повиноваше плоть свою, якоже рабыню томяше 
ю алчбою и жаждею и бдѣніемъ и на земли леганиемъ, и молитва бяше во 
оустѣхъ его всегдашняя со слезами сердечными. Аще и въ мирѣ живяше и 
бѣлыя ризы восяще, но вся емоу бяше человѣческая исправленія. 

О ПРЕСТАВЛЕНІИ КЪ БОГОУ РОДИТЕЛЕЙ БЛАЖЕННАГО ОТРОКА 
о малѣ же времени родителемъ святаго отрока отшедшимъ отъ соуетнаго 
житія сего къ Богоу въ вѣчный покой, блаженный же отрокъ единъ остася 
въ домоу родителей своихъ. И тако ихъ сохранивъ и предавъ гробоу честнѣ 
и добрѣ, оуправивъ но нихъ поминаниемъ и милостынею многою, якоже 
лѣво бѣ по умершихъ творити, и понеже желаніе велие имѣя отъ оуны 
версты святый отрокъ Никита, еж отврещися мира сего соуетнаго и яже въ 

немъ долоу влекущая мудрованія и облещися во иноческий чинъ и аггельскаго 
спребыванія, — еже и бысть, — и по семъ родителей своихъ имѣніе раздай 
нищимъ и маломощнымъ, а ино, еже отъ имѣнія своего, церквамъ Божиимъ, 
блаженный отрокъ Никита, понеже бо и самъ святый желаніе быти церковь 
святому Духу, еже и бысть, и по семъ самъ отшедъ святый въ Печерскій 
монастырь Киевскаго мѣста, и тамо паки молитъ игоумена монастыря того со 
слезами, да острижетъ и во иноческіи чинъ. Игоуменъ же паки повелѣ его 
пострищи во иноческій чинъ, и абіе постриженъ бысть, и нарекоша имя его 
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иноческое Нифонтъ2870. И добрѣ предався Богоу і игоумену и братіи, и отъ того 
времени вдастъ себе святый на труды дѣломъ тѣлеснымъ, и бдяще по вся нощи 
во славословіи Божіи, мало сна пріимля, и воздержася отъ всѣхъ похотей 
тѣлесныхъ; въ среду же и въ пятокъ, такоже и понедѣлнікъ, ни единощи 
вкоушаше хлѣба, по въ молитвахъ пребываніе и въ колѣнопоклоненіихъ, 
такоже и въ посты четыре постяся и бдя и на земли легая, тѣло свое изнуряя в 
своима рукама дѣлая на братию, яко дивитися игоумену и всей братіи 
смиренію и покоренію, и великому послушанію святаго Нифонта и 
воздержанію его и бодрости. И тако игоуменъ и братія велми о немъ 
прославнста всемилостиваго Бога и пречистую Богородицоу, яко такова 
свѣтилника и свята моужа дарова Богъ Печерскія честныя обители. 

О ПОСТАВЛЕНІИ СВЯТАГО ОТЦА НИФОНТА НА ЕПИСКОПІЮ 
ВЕЛИКОМОУ НОВОУГРАДОУ, И ВИДѢ СВЯТАГО ѲЕОДОСИЯ 

ПЕЧЕРСКАГО ВЪ БОЖЕСТВЕННОМЪ ОТКРОВЕНІИ 
лаженный отецъ Нифонтъ бысть оу черноризецъ Печерскаго иже въ 
Кіевѣ святаго монастыря, тѣхъ святыхъ Печерскихъ житію ревнуя. И за 
премногоую его добродѣтель, избравнемъ святаго Духа, по правилному 
извѣщенію, поставленъ бысть епископомъ Великомоу Новоуградоу, при 
великомъ князи Новгородцкомъ Всеволодѣ Мстиславичѣ 2871 . И добрѣ 
пасяше стадо Христово новопросвѣщенное словесныхъ овецъ, и оучаше 

люди съ прилежаніемъ вѣрѣ Христовѣ и всѣмъ заповѣдемъ Божіимъ. И многия 
церкви во имя святыхъ поставляше въ Великомъ Новѣградѣ блаженный 
Нифонтъ, такоже и монастыри строяше святый со блаженнымъ княземъ 
Всеволодомъ Мстиславичемъ, нареченнымъ во святомъ крещеніи Гавріиломъ. 
Посемъ же блаженный князь Всеволодъ преставися въ богохранимомъ градѣ 
Псковѣ, живъ едино лѣто, тамо и положены быша честныя его и святыя мощи, 
въ церкви святаго великомученика Димитрія Селоуньскаго въ Дамантовѣ 
стѣны; и паки по лѣтѣхъ многихъ обрѣтены быша святыя его мощи цѣлы и 
ничимже вреждены, и пренесены быша въ соборную церковь святыя Троицы, 
и тоу положены быша въ предѣлѣ святаго Благовѣщенія пречистѣй 
Богородици; и тако многа и различна исцѣленія источаютъ отъ всѣхъ недоугъ 
съ вѣрою приходящимъ даже и до днесь въ память его; но паче же сами чюдеса 
свидѣтельствуютъ отъ честныя его раки2872. — Сіе доздѣ, но на предлежащее 
взыдемъ о блаженномъ Нифонтѣ, о немже слово да глаголется впредѣ. 
И по семъ блаженный Ниѳонтъ въ благохранимѣмъ градѣ Псковѣ созда 
церковь во имя боголѣпнаго Преображенія Господа Бога и Спаса нашего Іисуса 
Христа, междоу двою рекоу — Великія рѣки и Малыя Мирожи, во славу Божію; 
и созда монастырь превеликъ зѣло и честенъ, и оукраси и вельми, и села вдаде 
многы на оустроеніе монастырю своемоу, и братию собра многоу на 
славословіе Божіе. И тоу святый остави во обители боголѣпнаго Преображенія 
Христова жезлъ свой на воспоминаніе братіи и въ память родомъ грядоущимъ 
(жезлъ же той святаго Нифонта цѣлъ даже и до днесь молитвами его святыми 
пребываетъ въ большей церкви святаго Преображенія всѣмъ видимъ), и 
старѣйшиноу имъ игоуменомъ постави единаго отъ братіи честнаго и свята, и 
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все емоу святый преда — строеніе монастыря своего и попеченіе еже о паствѣ; 
а самъ святый Нифонтъ отъиде въ Великій Новъградъ2873. 
И тамо бывшоу емоу на епископіи въ Великомъ Новѣградѣ доволно время, и 
паки слыша святый, яко отъ вселенскаго патріарха въ Россию иде во градъ 
Киевъ Констаньтинъ митрополитъ2874 , и абіе радости духовныя наполнився 
блаженный епископъ Нифонтъ и помысливъ себѣ, рече, яко «да обое 
совершоу: во обители пречистыя Печерския боуду и преподобнымъ отцемъ 
Антонію и Ѳеодосію поклонюся» (понеже бо велию вѣроу имѣя святый къ 
пречистѣй Богородици и къ преподобнымъ отцомъ Антонію и Ѳеодосію) 
«и отъ святителя благословеніе пріимоу». И по семъ таковыя ради вины 
отъиде святый ко граду Киевоу, въ лѣто 6664. И тако пребывающоу святомоу 
во градѣ Киевѣ въ Печерскомъ святомъ монастырѣ, ожидаше святый 
митрополича пришествия, бяше бо святомоу отцоу Нифонту вѣдомо, яко 
извѣстно отъ царствующаго града выиде Констаньтинъ митрополитъ. 
Въ то же время Климъ митрополитъ2875, столпъ святительскій пріимъ Кіевскія 
митрополіи не патріаршимъ благословеніемъ вселенскаго патріарха 
Царяграда, но своимъ изволениемъ, и сего блаженнаго Нифонта понуждаше 
Климъ служите съ собою. Святый же Нифонтъ глаголаше емоу: понеже не 
приялъ еси, отче, благословениа отъ святаго вселенскаго патріарха Царяграда, 
ни воспоминати тебе во святѣй слоужбѣ, во поминаю въ божественнѣй 
слоужбѣ святаго патриарха Царяграда. И такоже паки Климоу вельми 
разъярившуся и приноужающу святаго служити съ собою, и поминати 
повелѣваше себе въ божественнѣй слоужбѣ, святый епископъ Нифонтъ 
никакоже не хотя сего сотворити, еже поминати Клима и слоужити съ нимъ. И 
за сие тако наоучаше Климъ на святаго Нифонта князя Изяслава и своя емоу 
поборники, яко да сотворятъ святому нѣкое зло за преслушаніе святаго. И паки 
не возможе Климъ митрополитъ съ своими поборники нимало зла святомоу 
отцоу сотворити, но Божія благодать храняше его за его праведное страданіе, 
якоже рече Богоотецъ во словесѣхъ своихъ святый пророкъ и царь Давидъ, 
глаголя: тіи съпяти быша и падоша — неправедніи поборники, а святый воста 
и исправися предъ Богомъ; не пренеможе бо злоба наносимое на святаго 
никогдаже, и паки восприятъ святитель Христовъ Нифонтъ вѣчное 
наслажденіе со святители во царствіи небеснѣмъ. 
Патриархъ же Царяграда, слышавъ яже о святѣмъ НифонтѢ, наносимую 
скорбь на святаго отъ Клима митрополита, восхитившаго санъ святительскій 
на ся своимъ изволеніемъ, и присла вселенскій патриархъ Царяграда ко 
святомоу посланіе, сице рекъ: 

ПОСЛАНІЕ2876 
 святѣмъ Дусѣ сыноу и сослужебннкоу нашего смиренія радоватися о 
Господѣ, добромоу пастырю Христова стада словесныхъ овецъ, господиноу 
епископоу Великаго Новаграда Нифонтоу. Слышахомъ, господине, о твоемъ 
праведномъ страданіи, иже Бога ради страждеши противоу Клима 

митрополита, иже безъ нашего благословенія взялъ на ся Киевскую 
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митрополію своимъ изволеніемъ, и ты емоу, честный отче, запрещавши о 
таковѣй велицѣй дерзости святительскія и не хощеши, отче, съ нимъ 
слоужити, ни въ божественнѣй слоужбѣ поминавши его; и много отъ него 
досажденія злаго и оукоризны претерпѣлъ еси, святче Божіи. И ты, страдалче, 
и еще терпѣ о правдѣ Бога ради и не пренемогай отъ злаго сего аспида Клима 
и отъ его злыхъ совѣтникъ, и боудеши причтенъ отъ Бога, брате, къ прежнимъ 
святымъ, иже твердо о православіи пострадавшимъ і иже по тебѣ бывшемъ 
святителемъ въ Роускои земли, и всѣмъ покажеши образъ терпѣнія своего. 
Миръ тебѣ, отче, и нашего смиренія, страдальче Христовъ, боуди на тебѣ 
благословеніе во вѣки, аминь. 
Святый же, пріимъ патриарше посланіе и прочетѣ, и вельми крѣпостію себе 
утвердивъ на противника Христовоу закону Клима митрополита. И тако 
блаженный отецъ нашъ Нифонтъ, любовь имѣя велию духовную со княземъ 
Святославомъ со Олговичемъ (бѣ бо прежде того Святославъ сѣдѣ въ 
Новѣградѣ), бывшоу же семоу блаженномоу Ниѳонтоу епископоу во святѣмъ 
Печерскомъ манастырѣ и велію вѣроу имѣя святыя къ преподобнымъ отцемъ 
Антонію и Ѳеодосию, якоже речено бысть прежде, и абіе не по мнозѣ времени 
постиже святаго отца Нифонта болѣзнь; оуже бо небесному званію пришедшу. 
И тако хотяше святый тѣлеснаго союза разрѣшитися и естества отдати долгъ 
небесному царю и владыцѣ Христоу. И тако преже болѣзни своея за три дня 
дивно видѣніе видѣ, и всѣмъ тоу повѣда — игоумену и братіи видѣніе оно, 
глаголя: «Пришедшу ми, рече, отцы святіи, отъ заоутрени и мало почившоу, и 
абіе въ тонокъ сонъ сведенъ быхъ. И се обрѣтохся въ церкви Печерския 
пресвятѣй Богородицы честнаго ея Оуспенія, на Святошинѣ мѣстѣ 2877 ; и 
молящу ми ся много со слезами пречистѣй Богородици, да быхъ видѣлъ 
святаго преподобнаго отца Ѳеодосія, и паки собирающимся братіямъ многимъ 
въ церковъ святѣй Богородици, и приступивъ во мнѣ единъ братъ и рече ми: 
хощеши ли видѣти святаго отца Ѳеодосія? И паки же отвѣщахъ и рекохъ 
братоу, явившемоу мнѣ, глагола: зѣло желаю, честный отче, видѣти святаго 
отца Ѳеодосия; аще ти есть нощно, покажи ми его. И паки поимъ на старецъ 
онъ, и введе мя во сватыи олтарь, и тамо показа ми святаго отца Ѳеодосия. Азъ 
же смиренный, мніи епископъ Ниѳонтъ, видѣхъ преподобнаго, и отъ радости, 
притекъ, падохъ на нозѣ его и поклонихся святомоу до земли. Святыи же 
Ѳеодосіи востави мя отъ земли и нача благословити, и обыимъ мя святыма 
своима роукама отецъ Ѳеодосіе, и нача любезно лобызати и рече ми: добрѣ, 
пріиди, отче господине пречестным и сыну Ниѳонте, и отселѣ боудеши съ 
нами неразлоучно. И тако держащоу преподобному Ѳеодосію въ руцѣ своей 
свитокъ, и мнѣ же просящу его, яко вда ми; и разгноухъ свитокъ онъ и 
прочтохъ. Бяше же въ немъ написано въ началѣ сице: се азъ и дѣти, аже ни есть 
далъ Богъ. И въ той часъ возбноухъ, и не видѣхъ никогоже. И нынѣ, отцы 
святіи, вѣмъ, яко сия болѣзнь — посѣщеніе ни отъ Бога бысть». 

О ПРЕСТАВЛЕНІИ СВЯТАГО ОТЦА НИФОНТА 
 по сихъ блаженный отецъ нашъ Нифонтъ епископъ нача тѣломъ 
изнемогати, иже душею крѣпкіи, духъ же восхотѣ къ желаемому Христоу 
преди послати. И тако болѣвшу блаженному отцоу епископоу Нифонтоу въ 

 

2877 Про місця, пов’язані з прп. Николою у Лаврі див. Коментар 89. 
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Печерскомъ монастырѣ 13 дней, і абие святые, причастився на честный исходъ 
души своея честномоу и святоноу тѣлоу и крови Христа Бога, и тако всѣмъ 
миръ давъ и благословеніе игоуменоу и братіи, и отъ нихъ взя благословеніе и 
миръ. И начатъ, на образъ Господа нашего Іисуса Христа взирая, и молити со 
слезами, глаголя: 

МОЛИТВА 
о обаче молю ти ся, владыко мой Іисусе Христе, милостивъ боуди души 
моей, да не оусрящутъ ея противъныхъ лукавство, но да пріимутъ ю ангели 
твои, проводятъ ю отъ темныхъ мытарствъ, и приводяще ю къ твоего 
милосердія свѣтоу. 
И сие изрекъ, крестнымъ знамениемъ знаменався, и глаголя: Господи, въ 
руцѣ твои предаю душу мою. И тако оуспе съ миромъ, мѣсяца апрѣля въ иі 

день, на свѣтлыя недѣли въ субботоу2878. Пасъ же святый Нифонтъ церковь 
Божію въ Великомъ Новѣградѣ лѣта 25 и осмь мѣсяцъ. И положено бысть 
честное и святое тѣло отца въ пещерѣ Ѳеодосиевѣ2879. Бысть же святый средній 
тѣломъ, брадоу же имѣя продолгоу не велми и не широкоу, тьмяноу, 
вполсѣдоу, свилася на четверо. И по семъ паки отъ раки честныя святаго много 
чюдеса и различна бываютъ вѣрнымъ даже и до сего дни, молитвами его 
святыми. И тако къ любимомоу отцоу пріиде, якоже обѣщася емоу Ѳеодосіе 
преподобный, вкоупѣ владыцѣ Христоу предстояще и наслаждающеся 
неизреченныхъ онѣхъ небесныхъ красотъ и о васъ молящеса, своихъ чадѣхъ. 
Сицевы чюдніи моужи въ томъ святомъ Печерскомъ монастырѣ быша, иже 
мнози отъ нихъ апостоломъ сопричастницы быша и престоломъ ихъ 
намѣстницы; понеже бо сей блаженный отецъ нашъ чюдотворецъ Нифонтъ 
епископъ многи церкви Христовы во имя святыхъ оустрои, и монастыри въ 
Великомъ Новѣградѣ и по мѣстомъ, и многа чюдеса сотвори о Христѣ въ 
животѣ своемъ, и отиде отъ житія сего соуетнаго и плача достойнаго въ 
вѣчный покой и въ непроходимую и неизреченную радость, и преселися ко 
святымъ, иже отъ вѣка оугождшимъ Богоу, и тамо любимыхъ своихъ отецъ 
Печерскихъ Антонія и Ѳеодосія обрѣтъ и съ ними водворился еси въ 
небесныхъ селѣхъ, и нынѣ со всѣми святыми молятъ непрестанно о 
православномъ и христолюбивомъ цари и великомъ князѣ, имярекъ 2880 , 
самодержцы всеа Русіи Великія, и о всѣхъ благовѣрныхъ князѣхъ и о воехъ ихъ, 
иже Рускою землею пекущихся, и о всѣхъ православныхъ христианѣхъ, иже 
даровати на враги, на невидимыя и видимыя, побѣдоу, на бесерменство и 
латинство и на вся иновѣрныя языки, иже блоудящихъ отъ истинныя вѣры 
христіанскія и не пріимшихъ святаго крещенія во единосоущную и 
нераздѣлимую Троицу, и не почитающихъ Господа Бога и Спаса вашего Іисуса 
Христа, единосоущна и сопрестолна и нераздѣлна Отцу и Святому Духоу и 
сѣдяще одесную Отца со единосущнымъ и животворящимъ Духомъ Святымъ. 
И паки пріити имать второе на землю Господь нашъ Іисусъ Христосъ съ 
пречистою Богородицею, материю своею, и со Предтечею, и со святыми 
апостолы и со всѣми небесными силами соудити живымъ и мертвымъ и 

 

2878 Див. Коментар 266. 
2879 Див. Коментар 267. 
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воздати комуждо по дѣломъ его, праведнымъ — животъ вѣчный, а 
грѣшнымъ — моуку безконечную, ейже конца не имущій во вѣки. 

ПОХВАЛА СВЯТИТЕЛЮ ХРИСТОВУ НИФОНТОУ, 
ЕПИСКОПУ НОВГОРОДЦКОМОУ 

ы же, пречестныи отце, святителю Христовъ прекрасный Нифонте, 
избѣжалъ еси темныхъ и лоукавыхъ духовъ мытарствія добродѣтелнымъ 
житіемъ и добрымъ изволеніемъ и страданіемъ праведнымъ отъ злаго 
аспида Клима, митрополита Киевскаго, и добрѣ, отче, преплылъ еси, яко 
въ бури носимъ, море житія сего, лютаго миродержца непостоянную 
поучиноу, и побѣдилъ еси полки темныхъ бѣсовъ, и дошелъ еси, честный 

отче, святче божіи, горняго Іерусалима, идѣже Отецъ и Сынъ и Святый Духъ і 
идѣже святыхъ отецъ ликове водворяются и праведныхъ дуси веселятся, и тамо 
наслаждаются неизреченныя радости царя царствующимъ владыки Христа, 
идѣже око не видѣ, ниже оухо слыша, ни на сердце человѣку взыде, яже 
оуготова Богъ любящимъ его и творящимъ волю его и хранящимъ заповѣди 
любящимъ. Ты же, святителю Христовъ Нифонте, вся заповѣди Божия дѣлы 
добрыми сохранилъ еси и со всѣми святители въ горнемъ Сионѣ водворился 
еси въ неизреченнѣй радости, идѣже всѣмъ веселящимся есть жилище. 
И нынѣ, святителю Христовъ, оугодниче Нифонте, како тя похвалимъ, или 
кими похвалными вѣнцы вѣнчаимъ верхъ твоея добродѣтели, или которыми 
похвалами почтемъ мы, смиреиніи и недостойніи раби твои? Понеже бо хвалоу 
приялъ еси и вѣнецъ терпѣнія побѣды отъ вседержителя Бога. Хвалитъ бо 
Римъ великіи и со окрестными грады Петра и Павла, иже просвѣтиша святымъ 
крещеніемъ иновѣрныя языки и наоучиша вѣровати ихъ во единосущную и 
нераздѣлимую Троицоу. А Иоанна Богослова, дѣвьственника и наперстянка 
Христова, Ефесъ градъ великіи и Патмоскіи островъ и вся страна Асійская 
похвалными пѣсньми почитаетъ, яко много капища бѣсовскія сокрушившаго 
силою Іисуса Христа, Сына Божія, и наоучи(в)ша вѣровати многи языки Отцоу 
и Сыноу и Святому Духоу, во единосущную и нераздѣлимую Троицоу, и во вся 
концы вселенныя яко громъ возгремѣлъ еси: искони бѣ Слово и Слово бѣ къ 
своему родитетю; таже и прочее. Марка же великая Александрия хвалитъ, яко 
многи церкви во славу Христову создавшаго и епископы и попы и діаконы 
освятившаго, и люди наоучившаго вѣровати во Христа. Такоже хвалитъ и 
Лоуку градъ Аньтиохія и со окрестными грады и весми, яко врача хитростію 
искуснѣйша, и многа исцѣленія цѣлбы творяща человѣкомъ о Исусовѣ имена 
во славоу Христовоу, и написавъ часть божественнаго евангелія болѣ инѣхъ 
евангелистъ, и Дѣянія Апостольска сложивъ къ нѣкоему Ѳеофилу князю, и во 
дни Траиана царя безбожнаго собравъ христіанъ множество моужей и женъ и 
младенецъ на мѣсто нѣкое, отъ града яко три поприща, идѣже себѣ святый 
мѣсто оуготова, и пооучивъ ихъ о пользѣ душевнѣй и о возданіи боудущихъ и 
вѣчныхъ благъ отъ Господа нашего Исуса Христа, иже воздастъ комоуждо по 
дѣломъ его, и тако оуспе съ миромъ и погребенъ бысть вѣрными на мѣстѣ 
томъ. Такоже хвалитъ и Греческая земля царя Константина съ матерію Еленою, 
равноапостольское дѣло сотвори(в)ша, и крестъ Христовъ и копіе и гвоздие 
обрѣтша. И градъ же Кіевъ и вся Руская земля великаго князя Владиміра 
похваляетъ; сей же Владиміръ просвѣтилъ бяше Роускую землю святымъ 
крещеніемъ. Московская же земля Петра митрополита, иже во ученіи 
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превеликаго. Ростовская же — святителя своего Леонтія епископа, 
сокрушившаго капища идольская и породившаго люди Ростовский 
божественнымъ крещеніемъ. Псковская земля оублажаетъ своихъ 
чюдотворцевъ, великаго князя Всеволода Мстиславича, нареченнаго во 
святомъ крещеніи Гавріила, и преподобныхъ отецъ Еѳросина и (с)постника его 
Савоу, Крыпецкія обители началника, иже во мнозѣхъ и различныхъ чюдесѣхъ 
і исцѣленіи просиявши, такоже и нынѣ творятъ непрестанно отъ честныхъ и 
святыхъ своихъ ковчеговъ, идѣже лежатъ святыя ихъ мощи; въ житияхъ ихъ 
святыхъ свидѣтельствуетъ о чюдотвореніи ихъ. О пречистнѣйшіи святителю 
Христовъ Ниѳонте! тебе же хвалитъ Великій Новъградъ и вся земля 
Новгородцкая и Псковская, епископа своего, нелѣностнаго во оученіпхъ и 
крѣпкаго въ терпѣніи, и многи душы спасша добродѣтельнымъ своимъ 
оученіемъ и ко Христоу приведшаго, и церковь Божію просвѣтившаго, и отъ 
ересей соблюлъ еси непоколебимоу и немятежноу. 
Земля же Киевская и священныхъ множества и Печерская обитель, въ нейже 
сподобился еси яремъ Христовъ прияти, и стада иночестіи и твоея ограды 
иноцы, юже составилъ еси во градѣ Псковѣ надъ Мирожею рѣкою, вси тебе 
духовными пѣснми воспѣваютъ, и похваляюще, глаголютъ: 
Радоуйся, отца благочестива и матере благоговѣйны и доброплодны вѣтвь. 
Радоуйся, отче Нифонте, иже измлада Христа возлюбилъ еси и пречистоую 
Богородицоу, ейже и слоужитель бысть. Радоуйся, отче Нифонте, иже въ 
Печерскія обители всѣмъ на оустѣхъ былъ еси инокомъ, и вси, по Бозѣ 
ревнующе твоемоу добродѣтелномоу житію, спасошася. Радоуйся, святителю 
Христовъ Нифонте, иже отъ столнаго града Кіева яко Свѣтозарное солнце 
восиялъ еси Великомоу Новоуградоу, и престолъ мудрости Божіа оукрасилъ 
еси, и нелѣностно апостольски люди своя наоучилъ еси оученіи 
божественныхъ словесъ медоточнаго языка, и всѣмъ всякъ былъ еси по 
апостолоу, да вся и приобрѣлъ еси отъ Христа (Христу). Радоуйся, святителемъ 
изрядная похвало отче Ниѳонте, и нищимъ, бѣднымъ и вдовицамъ 
застоупникъ и кормитель былъ еси. Радоуйся, свѣтозарное солнце святителю 
Христовъ Ниѳонте, иже отъ Великаго Новаграда свыше званіе приялъ еси отъ 
вышния десницы владыки Христа, и предтеклъ еси, отче, радоуяся, яко на аерѣ 
къ славному граду Киевоу во свое отечество, идѣже яремъ Христовъ 
сподобился еси прияти въ пречистыя обители Печерския, и тамо 
преподобнымъ отцемъ Антонію и Ѳеодосію поклонился еси, извѣщеніе отъ 
святыхъ приялъ еси, отче прекрасне Нифонте, о своемъ преставленіи къ Богоу. 
Радоуйся, отче Нифонте, преоудобренный благодатію Святаго Духа и 
преоукрашенный истинною и правдою оболченныи. Радоуйся, отче прехвалне 
Нифонте, иже святыхъ аггелъ ликове съ радостию предстрѣтахоу тя и честно 
пріимахоу пресвятоую душу твою, почесть творяхоу, отче, души твоей и 
радостно съ духовными пѣсньми припошаху душоу твою ко престолоу владыки 
Христа. Радоуйся, иже честно и радостно святоую душу свою въ руцѣ 
Господеви предалъ еси, яко пресвѣтлая лоуна къ незаходимомоу солнцу 
Христоу пріиде и со всѣми святыми во дворѣхъ Господа Саваофа препочилъ 
еси, и любимыхъ своихъ отецъ Антонія и Ѳеодосія обрѣтъ и съ ними же 
Христоу предстоиши, и тамо наслаждаешися доброты владыки Христа, 
человѣколюбца всѣхъ Бога. И моли о мирѣ всего мира, о благосостояніи 
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святыхъ Божіихъ церквахъ. Радоуйся, отче Нифонте, иже сподобился еси 
честнымъ твоимъ мощемъ положеномъ быти со отцы преподобными въ 
Киевския пещеры, и тамо духи лоукавыя прогоними бываютъ отъ вѣрныхъ; но 
и на всякомъ мѣстѣ призваніемъ святаго твоего имени вси исцѣляхоуся во имя 
Христово. 
Помоли же ся Христоу Богоу, священный отче Нифонте, за пречестнѣйшаго 
архиерея Макария, иже престолъ держащаго пречистѣй Богородици честнаго 
ея Оуспенія во всей Великія Россіи і исправляющаго слово Божія истинныя 
вѣры православныя, иже оуставльша праздновати соборнѣ память твоего 
честнаго и святаго преставленія, и предавше святымъ Божіимъ церквамъ. 
Такоже, отче святый, помолися и о архиепископѣ Великаго Новаграда, 
имярекъ2881, правящаго престолъ твой Софіи, премоудрости Божіи, и о всемъ 
священноиноческомъ, священническомъ и діаконскомъ чиноу, да молитвами 
твоими святыми прейдемъ немятежно жизнь вѣка сего соуетнаго, и полоучимъ 
животъ вѣчный на небесныхъ кроузѣхъ, идѣже самъ, пречестный архиерею, 
пребываеши съ чинми ангельскихъ воинствъ и со всѣми святыми. 
О пречестнѣйшіи и великіи святителю Христовъ Нифонте пречюдне! помяни 
мене недостойнаго раба твоего священноинока Варлама, смиреннаго мниха, во 
святыхъ своихъ молитвахъ, но да и азъ спасенъ боуду і избавлюся моукъ 
вѣчныхъ, написавшаго въ похвалоу и въ честь святомоу твоемоу имени малоую 
сию слоужбицоу, и во славоу святѣй и единосоущнѣй и животворящей и 
нераздѣлимѣй Троицы, Отцоу и Сыну и Святомоу Духоу, нынѣ и орисно, и во 
вѣки вѣковъ. Аминь. 
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Тексти, присвячені Полікарпам XII і XIII ст. 
Коментар 1 
Ім’я «Полікарп» (грецькою Πολύκαρπος), походить від двох слів: 

• πολύς, πολλή, πολύ — 1) численний, 2) великий, значний, 3) сильний 

• καρπός — плод 
Тож у перекладі — «плодовитий». 

Коментар 2 
Ймовірно, йдеться про найближчий вівторок по смерті прп. Полікарпа, який помер у 

п'ятницю, 28 липня 1182 р. 

Коментар 3 
Про цього архімандрита див. у нашому дослідженні з історії Лаври (Жиленко 2005, 

123-126). 

Коментар 4 
Гора Щекавиця (сучасна Юрковиця, Татарка) отримала назву від напівміфічного 

Щека — брата засновника Києва — Кия. Характер забудови цього району в домонгольський 
час ще не до кінця не вивчено. Проте вже нині відомо, що населення його було доволі 
значним. На це, зокрема, вказує і знахідка чималого християнського кладовища того часу, на 
жаль, нині знищеного під час будівництва мечеті. Церква ж Св. Василія, ймовірно, містилася 
десь у районі садиби №2 32 по вул. Олегівській, де під час розкопок було знайдено шматки 
плінфи та вапнякового розчину (П. Толочко 1983, 88). 

Коментар 5 
Митрополит Никифор, грек, прибув до Києва з Константинополя 6690 (1182) р. 

Помер після 6705 (1197) р. 

Коментар 6 
Єпископ Никола Полоцький, можливо, грек, близький до митрополита Никифора, і 

який прибув до Києва у його почті, хоч і названий у літописному тексті Полоцьким 
єпископом, але був висвячений лише наступного 1183 (6691) р., але не на Полоцького, а на 
Ростовського єпископа, звідки невдовзі його було вигнано (згідно з Лаврентіївським 
літописом, це сталося 1185 (6693) р. та замінено Лукою, ігуменом Спаського на Берестові 
монастиря. Николу ж невдовзі було послано на єпископство до Полоцька. 

Коментар 7 

Фрагмент «сіа1 же кни1гы пре• напи1саны бы1шz. нарица1емы и5 патери1къ пече1рьски5 житіа2 чюдеса 
ст7ы1хъ Ҷ3ц7ь» наявний лише у Касіянівській першій редакції і, можливо, запозичений Касіяном 

із попередніх редакцій. Однак, у Касіянівській другій редакції він уже зник. На нашу думку, 
наявність цієї ремарки може свідчити, що вже в той час прп. Полікарпа асоціювали з 
Полікарпом, автором Патерика. Касіян, переписавши його фразу з поперднього тексту, в 
подальшому видалив її, можливо, тому, що не був певен у її змісті. 
Можливо, автор редакції Касиян звернув увагу на хронологічні невідповідності між оповідями про 
цього Полікарпа і інформацією про поставлення святителя Симона уже у XIII столітті.  

До XVII ст. ототожнення повністю усталилося. Зокрема, у польськомовному 
Патериконі у короткому повідомленні про преставлення прп. Полікарпа, знаходимо таке: 
«Святий Полікарп, що описав житія святих отців Печерських, був архімандритом цього 
монастиря і помер у день святих мучеників Бориса і Гліба, року 1182 після Різдва 
Господнього місяця липня, і був похований з великою шаною та належними молитвами» 
(Сінкевич 2013, 567). Визнається автором Патерика цей Полікарп і у Патерику Йосифа Тризни 
(див. Коментар 158). 
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Коментар 8 
Йдеться про князя Ростислава-Михайла Мстиславича († 14.03.1167) Князь 

смоленський (1125—1154, 1154—1159, 1161) і великий князь київський (8.12.1154 — 
15.12.1154, 12.04.1159 — 12.02.1161, 6.03.1161 — 14.03.1167) (Войтович 2006, 462). 

Коментар 9 
Тут мовиться про митрополита Київського Іоанна IV (1164—1166). Оповідь про 

нього — літописного походження, найвірогідніше, взята із літопису Іпатіївської групи чи 
пізнього київського літописання. Порівн.: 

Іпатіївський літопис: 

Приде митрополитъ Иванъ в Рuсь. и не хотѣ его Ростиславъ приzяти . занеже tрzдилъ 
бzше Ростиславъ Гюрzтµ Семковича. къ цр7ви хотz Ҷправити Клима. въ митрополью. и възвратисz 
Ҷпzть. Гюрzта изъ Њлешья. с митрополитомъ и с цр7вомъ посломъ. и присла цр7ь дары многы. 
Ростиславµ Ҷксамоты и паволокы. и всz uзорочь разноличная. посолъ же цр7въ молвzше Ростиславµ. 
молвить ти цр7ь аще примеши с любовью. блгcвние t стыя Софья. 

Тверський збірник: 
Пріиде изъ Царяграда (въ) Кіевь митрополитъ Іоань, князь же великій Ростиславь не 

хотѣ пріати его; царъ же присла ему дары многы, в пріа его Ростиславь. 

Коментар 10 
Ця інформація має літописне походження. Порівн. у Іпатіївському літописі під 6676 

(1168) р. (Ипатьевская летопись 1962, 339-332): «...видивши же Рогнѣдъ. сестра его велми 
изнемагающа брата. и нача молитисz велzчи емµ лечи Смоленьски. въ своемъ емµ зданьи. Ҷн же ре? 
еѣ. не могµ зде лечи повезите мz Киевµ аще мz Бъ7 tиметь на пµти. то положите мz въ Ҷтни. 
блгcвньи о ст7го Федора аще ми Бъ7 tдасть болезнь сию. молбами прчcтыя его Мт7ре и ст7го tц7а 
нашего Федосья. Печерьскаго манастырz. егда бо tходz житья сего маловременьнаго. и мимотекµщаго 
молвzше Семьюнови и попови tц7ю своемµ дх7овномµ тобѣ въздати слово. Ҷ томъ к Бµ7 занеже 
възборони ми t пострижения. молвzше бо Ростиславъ часто то слово. къ игuменu Печерьскомu. 
Поликарпµ тогда игµмене t пострижения егда же приде ми вѣсть. и Чернигова. Ҷ Ст7ославли смр7ти 
Њлговича2882. молвzше же и то всегда къ игµменµ постави ми игµмене келью добрµ боюсz напрасныzя 
смр7ти а что си Ҷ мнѣ Бъ7 uстроить. и ваша млт7ва uставилъ же бzше и сю добродѣтель в собѣ. 
u великии постъ. въ всzкµю сµботµ и в неdлю. сажаше на Ҷбѣдѣ. u себе вi7 чьрньца. третии на десzтъ 
игµменъ Поликарпъ. и тако тѣ< накорми нищихъ tпµщаше. самъ же по всz неdли причащение имаше 
слезами Ҷмывая лице. свое и въздыханиемъ. частымъ смирzя. себе. и стонание t срdца. своего испµщая. 
всиұ видzщиұ его в толици смиреньи. стояша. и тако не можахµ uдержатисz t слезъ. егда же скончеваше 

 

2882 На думку Б. Рибакова «Розповідь здається вкрай штучно і непереконливо; непросто пояснити, чому великий 
князь збирався зняти з себе “вінець і багряницю” після смерті свого давнього ворога. Найвірогідніше, 
доброзичливець Святослава, котрий писав після смерті Ростислава, намагався заднім числом примирити цих 
князів в очах читачів. Князь Ростислав після смерті Святослава поріднився з Ольговичами, видавши свою доньку 
Агафію у 1165 р. за Олега Святославича. У літописі в цей період багато і співчутливо мовиться про всіх синів 
Святослава — Олега, Ігоря (героя поеми) і Всеволода» (Рыбаков 1972, 36). Втім, згадка про свого старого ворога і 
його «славний шлях» феодального вояки, «слава» якого не врятувала від смерті, дійсно, могла навести князя на 
думку про тлінність його власної діяльності. 
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весь постъ. и тако uчрѣжаше всю браҴю. а в Лазоревµ сµботµ. Вси Печерzны взимаше и по всиұ манастыреұ 
зваше. а во ины дн7и въ среd и в пzҴкъ uтѣшиваше браҴю. Печерьскµю великµю любовь имѣяше. къ ст7ѣи 
Бц7и и къ ст7омµ tцю Федосью. и то повѣстоваше с Поликарпоұ. по всz дн7и хотѣлъ быхъ свободитисz 
t маловременнаго. и сµетнаго свѣта сего. и мимотекµщаго и многомzтежнаго жититья. сего еже 
преди въспоминах ти. Ҷн же емµ тако молвzше вамъ Бъ7 тако велѣлъ быти. правдµ дѣяти на сеұ 
свѣҴ. въ правдµ сµd сµдити. и въ хрcтномъ цѣлованьи вы стояти. Ростиславъ же емµ тако ре? tц7е 
кнzжение и миръ не можеть. безъ грѣха быти. а uже есмь былъ не мало на свѣтѣ сеұ а хотѣлъ бы< 
поревновати якоже и вси правовѣрнии црcи пострадаша. и прияша възмьздие. t Га7 Ба7 своего. якоже 
и ст7ии мч7нци кровь свою прольяша uсприяша вѣнца нетлѣньныя. якоже и ст7ии tц7и uдрµчивше 
тѣло свое постоұ и uзкыұ и тѣснымъ пµтемъ ходивше въсприяша црcтво нбcное. якоже и самого. 
правовѣрнаго цр7z Константина. слышахъ гл7авша. аще бы< вѣдалъ сель чcтнъ ликъ чернецьскии. 
въсходzща съ анг7лы къ прcтлµ Гн7ю бес пристава снzлъ бы< вѣнець. и багрzницю и тако емµ 
повѣстzщю с Поликарпоұ игµменоұ. и ре? емµ игµменъ. аще сего желаеши кн7же да волz Бж7ия да бµдеть. 
Ростиславъ же слышавъ. t игµмена. положи въ срdци своемъ рекъ емµ. переждµ и ѣще мало времz. 
сµть ми Ҷрµдьица. и тако емµ бесѣдовавши с ниұ. и блг7ословивъ его tпµсти и. мы же на прѣднее 
възвратимсz. и поидоша с ниұ и Смоленьска. а uже емµ велми изнемагающю. а и бы в селѣ в 
Рогънѣдинѣ. в Зарµбѣ и нача молвити Иванкови Фроловичю. покладникµ своемµ. и Борисови 
Захарьичю. взовита ми Семьюна попа. ать створить млт7вµ а самъ въздѣвъ рµцѣ свои. нача млт7вµ 
творити. зрz къ иконѣ ст7ои Бц7и прcтая Бц7е вышьши еси ан7глъ арх=глъ всея твари чcтнѣишю 
помощнице Ҷбидимыұ. не надѣющимъсz надѣяние сиротамъ застµпница. uбогымъ кормительнице . 
печалныұ uтѣшение. грѣшнъмъ спcсние. хрcтьяноұ всиұ поможение. млcтва еси Гж7е млcтью своею помилµи 
мене. грѣшнаго раба своеg Михаила ризою мz чcтною защити. и uмоли въплощещагосz ис тебе Ба7 
препояши мz. силою свыше на невидимыя и видимыя врагы. всемлcтвая влд?ице Бц7е въздвигни мz 
из глµбины грѣховныя. и просвѣти ми Ҷчи срdчнѣи. и спс7ния сподоби мz. грѣшнаg раба своего яко 
держава Хаc Ба7 нашеg съ Tц7мь и Сн7мъ и ст7мъ Дх7омъ. възрѣвъ на иконµ самого Творца. нача 
гл7ати тихоұ глcмъ слезы испµщая t зѣницю нынѣ tпµсти раба своего влdко по гл7µ твоемµ с миромъ. 
и бѣ видити. слезы его. лежачи на скранью его. яко женчюжная зерна. и тако Ҷтирая слезы uбрµсцемъ 
uспе мcца марта. въ. дi7. а въ. ка7. вложенъ быc. въ гробъ. u ст7го ФеҶдора въ Ҷтни емµ манастыри. 
приложивъсz къ tцм7ъ своимъ быc же кн7жения его Киевѣ. и7. лѣтъ без мѣсzца». 

Коментар 11 
Ця інформація має літописне походження. Порівн. в Іпатіївському літописі під 6677 

(1169) р. (Ипатьевская летопись 1962, 366-367): 

Начало Начало кн7жения. Мьстиславлz в Киевѣ. сн7а Изzславлz. вниде Мьстиславъ въ 
градъ. мcца мая въ. оi7. дн7ь и сѣде на столѣ рославли. и tц7а своего и дѣдъ свои< и нача 
Володимиръ Мьстиславичь. дµмати на Мьстислава. и тµ бѣ в то. веремz мµжь Двд7въ. 
Василь Настасичь. и приѣхавъ повѣда кн7зю своемµ. Дв7дъ же яви братµ Мьстиславµ. 
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Володимиръ же uвѣдавъ Ҷже Мьстиславµ явлена быcдµма его. и приѣха Ҷправливатсz и 
приѣха Мьстиславъ. u Печерьскии манастъıрь. и за нимъ Володимиръ приѣха. и повелѣ емµ 
съсѣсти въ икономли кельи а самъ съсѣде въ игµменьи кельи и пославъ к немµ Мьстиславъ 
и ре? брате что дѣлz еси приѣхалъ. а я по тz не посылалъ. и присла Володимиръ дьячька. 
Имормыжа. ре? брате слышалъ есмь. Ҷже сµть молвили на мz злии члв7ци ре? Мьстиславъ. 
повѣдалъ ми браҴ Дв7дъ. и послаша къ Дв7дви Вышегородµ. и присла Дв7дъ Василz на тzжю. 
и пристави к немµ Радила тысzчьскаго и Василья Волковича. и пакы преждавъ. г7. дн7и и 
приѣха тµ же в Печерьскии манастъıрь. и Володимиръ присла мµжи свои. Рагµила Михалz. 
и начаша спиратисz с Васильемъ. и вылѣзе послµхъ по Васили Дв7дъ Борыничь. Мьстиславъ 
же положи то на Бз7ѣ и ре? Володимирµ брате хрcтъ еси цѣловалъ а и еще ти ни uста. не 
Ҷсхла. но Ҷбаче то есть Ҷц7ь наши<. и дѣдъ наши< uтвержение а кто престµпить а Бъ7 емµ 
бµди. сµдья. а ныѶ яко на мz еси не дµмалъ и не ищеши. ми лиха . цѣлµи ми крcтъ. 
Мьстиславъ же tпµсти и в Котелницю. 

Коментар 12 
Нижче подано різні літописні тексти, де описується одне з найбільших плюндрувань 

Києва — ордами, зібраними Андрієм Боголюбським. Для житія прп. Полікарпа було 
використано текст із Іпатіївського літопису:  

В лѣҴ ¤ЅХ7ОА [6679 (1171)] снzшасz браҴя Вышегородѣ и пришедше сташа на Дорогожичи. 
подъ ст7ымъ Кvрилоұ ФеҶдоровы неdли. и второѣ неdли. Ҷстµпиша вьсь градъ Киевъ. 
Мьстиславµ затворившюсz въ Киевѣ. Бьяхµтсz из города. и быc брань крѣпка tвсюдµ 
Мьстиславµ изнемагающю. въ градѣ. Берендичи же и Торци льстzхµ подъ Мьстиславомъ. 
и стояша г7. дн7и u города. и снидоша всихъ кн7зии дрµжина Серховицею. и ринuшаc к ниұ. 
доловъ u задъ Мьстиславµ начаша стрѣлzти. Мьстиславµ же начаша дрµжина молвити 
что кн7же стоиши поѣди из города. намъ ихъ не перемочи. и поможе Бъ7 Андрѣевичю 
Мьстиславµ съ браҴею. и взzша Киевъ. Мьстиславъ же Изzславичь бѣжа ис Киева на 
Василевъ. и постигше и Бастѣева. чадь. начаша стрѣлzти. въ плечи емµ и много изоимаша 
дрµжины Ҷколо его. яша Дмитра Хороброго. и Њлексµ Дворьского. Сбыслава Жирославича. 
и Иванка Творимирича. Рода тивµна его. и ины многы.съ братомъ же Ярославомъ снzсz 
за Уновью. и тако идоста Володимирю. 

Взzтъ же быc Киевъ. мcца марта въ. и7. въ второѣ неdдѣли. поста. в середµ. и грабиша за. в7. 
дн7и весь граd Подолье и Горµ. и манастыри. и Софью. и Десzтиньнµю Бц7ю и не быc 
помилования. никомµже ни tкµүµже црк7вамъ горzщимъ. крcтьяномъ uбиваемомъ дрµгыұ 
вzжемымъ. жены ведоми быша въ плѣнъ. разлµчаеми нµжею t мµжии свои<. младенци рыдахµ 
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зрzще мт7рии своихъ. и взzша имѣнья множьство. и црк7ви Ҷбнажиша иконами и книгами. 
и ризами и колоколы. изнесоша. всѣ Смолнzне и Сuждалци и Черниговци. и Њлгова 
дрµжина. и всz ст7ни взата быc зажьже быc и манастырь Печерьскыи ст7ыя Бц7а t поганых но 
Бъ7 млт7вами ст7ыя Бц7а съблюде и Ҷ таковыя. нµжа. и быc в Киевѣ на вси< члв7цехъ стенание 
и тµга. и скорбь не uтѣшимая. и слезы непрѣстаньныя си же всz сдѣяшаc грѣхъ. ради 
нашихъ 

Лаврентіївський літопис не був відомий в Україні до XIX ст. Але його версія привертає 
увагу тим, що саме тут літописець зауважив, що був, на його думку, зв’язок між знущанням 
митрополита над архімандритом Полікарпом і нападом. Про це див. у вступі. 

В лѣҴ ¤ЅХОЅ [6676 (1168)]... Тоє же зимы посла кнzзь Андрѣи и-Сµждалz. сн7а своѥго 
Мстислава. на Кыєвьскаго кнzзz Мстислава. с Ростовци. и Володимерци. и Сµждалци. и 
инѣхъ кнzзии. аi7. Глѣбъ Переяславьскъıи. Романъ. Смолиньскъıи. Дв7дъ Вышегородьскыи. 
Володимеръ Анъдрѣєвичь. Дмитръ. и Гюрги Мстиславъ. Рюрикъ. с братоұ съ Мстиславомъ. 
Њлегъ Ст7ославичь с братоұ со Игоремъ. Изzславичь же Мстиславъ. затворисz в Кыєвѣ 
городѣ. и бьzхµтьсz [крѣпко] с города. и стояша u города. г7. дн7и . и поможе Бъ7. и ст7ая 
Бц7а. и Ҷтнz и дѣднz мл7тва. кнzзю Мстиславµ Андрѣєвичю. с братьєю своєю взzша 
Кыєвъ. ѥго• не было никогдаже. а Мстиславъ Изzславичь бѣжа с братоұ ис Кыєва 
Володимерю. с малою дрµжиною. а кнzгыню ѥго яша. и сн7а ѥго и дрµжинµ ѥго изъимаша. и 
весь Кыѥвъ пограбиша. и церкви. и манастырѣ. за. г7. дн7и. и иконы поимаша. и книгы. и 
ризы. се же здѣясz за грѣхъı ихъ. паче же за митрополичю неправдµ. в то бо времz 
запрѣтилъ бѣ Поликарпа игµмена Печерьского. про Гдcьскыѣ праздникы. не велz ѥмµ ѣсти 
масла ни молока. въ среды. и в пzткы. въ Гдcьскыѣ празьдникы. помагашеть же ѥмµ и 
Черниговьскыи єпcпъ. Антонии. и кнzзю Черниговьскомµ. многаждъı бранzшеть ѣсти мzсъ. 
въ Гдcьскыѣ праздьникы. кнzзю же Ст7ославµ и не хотzщю ѥмµ изверже и изъ єпcпьи. да 
внимаѥмъ мы собѣ кто жо наc. и не противиұсz Бь7ю законµ (Лаврентьевская летопись 1962, 

355). 

Тексти, присвячені свт. Симонам XII і XIII ст. 
Коментар 13 
Іоанн, єп. Ростовський — духовник Володимирського-на-Клязьмі князя Всеволода 

Юрійовича Велике гніздо. Призначено на єпископію у Києві 23 січня 1190 р. на прохання того 
ж князя. Брав участь у побудові ряду церков. Вірогідно, був причетний до канонізації 
свт. Леонтія Ростовського. 

У Ростово-Суздальській землі свт. Іоанна певний час вшановували разом із 
місцевими святими. 

Після смерті Всеволода, між його синами Георгієм і Костянтинопом почалась війна. 
Внаслідок 1214 р. свт. Іоанна було вимушено позбавлено кафедри. Про цю подію існує ціла 
низка різних літописних повідомлень. Так, у Лаврентіївському літописі знаходимо 
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повідомлення «В лѣҴ.¤ЅP7КВ7 [6722 (1214)] ІҶа= єпcпъ Сµждальскыи tписасz єпcпьи всея землz 
Ростовьскыя. и пострижесz в черньцѣ в монастыри в Бол7юбомь»2883. Йдеться про Боголюбський 

монастир Явлення Боголюбської ікони Богородиці (Різдва Богородиці). 
Однак, як ми вже згадували у передмові (див. стор. 14), свт. Симон не був 

спадкоємцем ротовського єпископа Іоанна, ним став Пахомій. Святитель був першим 
єпископом окремої Володимирсько-Суздальської єпархії. Ростовську кафедру після Іоанна 
посідав Пахомій, пізніше на похованні якого був святитель2884. 

В інших літописах, похідних від т.  зв. «загальноруських» (пізніх київських), під 1213 р. 
міститьсч інформація, яку знаходимо і у Патерику: «Того же лѣта Иоанъ, епископъ 
Володимерьскы и Ростовъски, остави епископью, иде в келию в Суздаль къ Козмѣ Дамиану, 
и бысть черноризець. Князь же Георгии Всеволодич взведе на его мѣсто игумена Симона от 
Рождества святѣи богородици» (Московский летописный свод 1949, 110). 

У Тверському збірнику, що також мав за першоджерело пізнє київське літописання, 
використане у багатьох патерикових редакціях, під тим же 1213 р. є інформація про скинення 
свт. Іоанна, але у скороченні: «Того же лѣта остави Іоань епископь епископію; князь же 
велнкій Юрій възведе на его мѣсто Симеона Рожественаго» (Тверская летопись 1863, 312). 
Тож вірогідно, в його протографі був текст, що збігався із наведеним вище — про прийняття 
свт. Іоанном схими у Борисо-Глібському монастирі, який і було використано у написанні 
житія свт. Симона. 

Так, свт. Симона у житії було оголошено спадкоємцем Іоанна. 

Коментар 14 
День пам’яті свт. Симона є притягненням до пам’яті св. апостола Симона Зилота. Про 

нього відомо вельми небагато. Власне, ми на сьогодні недалеко просунулися від оповіді, яку 
знаходимо у свт. Димитрія: 

Мцcа ма1іа, въ І7 де1нь. 

Па1мzть ст77го а4плCа сімона зилота. 
Сей ст7ы1й Сi1мҶнъ, ро 1дом8 бэ t Ка1ны Галиле 1йскіz, зна1емый Хр cту Гдcу и3 Прчcтэй того2 

Мт7рэ, поне1же Ка1на недале1че tсто1итъ t Назаре1та. и3 є3гда2 за1ко=ному бра1ку Сi1мҶнъ2885 сочета1шесz, 
зва1нъ бысть на бра1к8 є3го2 Іи7с съ u3ч7ники и3 Прчcтаz Дв7а, и3дѣ1же недоста1вшу вину, є3гда2 Хс7 Гдcь во1ду 
претвори2 въ ВинҶ2, а4біе жени1хъ ви1дэвши тако 1вое чу1дҶ, вѣ1рова Гдcа Іи7са бы1ти и4стиннагҶ Бг7а, и3 
Һста1вль бра1къ и3 до1мъ, послэдова2 томӅ2 u3се1рднҶ, чесҶ2 ра1ди и3 ЗилҶ1тъ, сіє3сть ревни1тель нарече 1сz, 
поне1же то 1ль ве1ліею Бжcтве1нною къ ХрcтӅ2 разже1сz любо1вію, я4ко и3 Невѣ1сту свою2 и3 всz2 мi1рскаz презрҗ 
любве2 ра1ди Бж7iz, и3 u3невэсти2 дш7у свою2 Жениху Безсмр7тному, и3 причте1нъ бысть къ ли1ку u3ч7никҶвъ 
Хрcто1выхъ, и3 бҗ є3ди1нъ Апcлы Дх7а Прест7а1гҶ въ o3гне 1нныхъ я3зы1цехъ соше1дшагҶ, про 1йде 

 

2883 У Переяславському літописі церковні події того часу подано так: «Того же лѣта володимирци съ княземъ 
своимъ Гюрьемъ изъгнаша Иоанна изъ епискупьства, зане неправо творяше, а Симона поставишя еп(и)ск(о)помъ, 
игумена с(вя)того Р(о)ж(е)ства г(оспод)а нашего Ису(са) Х(ри)с(т)а въ градъ Володимири. Того же лѣта поставишя 
еп(и)ск(о)помъ Пахомия въ градѣ Ростовѣ, бывша игумена С(вя)того Петра и Павла. Того же лѣта заложи 
Константинъ ц(е)рк(о)вь съборную с(вя)тыя Б(огороди)ця въ градѣ Ростовѣ. Се ж(е) быст(ь) лѣто високосное» 
(Летописец Переяславля Суздальского 1995, 132). 
2884 В лѣҴ .¤ЅPКД7. [6724 (1216)] Престависz єпcпъ Ростовьскыи Пахомии... Костzнтин же хcолюбивъıи кнz€. съ єпcпомъ 
Симоноұ . и со всѣми черноризци. спрzтавше тѣло ѥго чcтно вложиша и в гробъ у ст7ыя Бц7а Ростовѣ (Лаврентьевская 

летопись 1962). 
2885 Нiкi1фҶ>: кни1га и7: глава2, а7. Можливо, йдеться про писання Никифора Каллиста Ксанфопула «Церковна історія». 
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Маврита1нію и3 А 4фри1ку проповэду1z Хрcта2, и3 ревну1z по не1мъ ре1вностію o3гне1нною. Та1же въ Врита1ніи 
бывъ, и3 мнҶ1гіz сло1вомъ Е4vgлским8 просвэти1въ, распz1тъ бысть t невѣ1рныхъ, и3 сконча1сz страда1ніемъ 
соҶ1бразнымъ Хрcто1ви (Димитрій (Туптало) 1700, 522). 

Нині місце проповіді апостола в Іудеї, Єгипті, Лівії та Мавританії не підлягає сумніву. 
Складніше визначити місце його преставлення. У житії, написаному свт. Димитрієм, описано 
найбільш поширену версію. За іншою традицією апостола було вбито у Гластонбері: його не 
розіп’яли, а розпиляли. 

Крім цього переказу є два інших. За одним із них апостола було страчено у Вавілоні 
разом із апостолом Юдою Фаддеєм. 

Існує також версія про убивство апостола у Грузії, на території, де в кінці XIX ст. було 
засновано Ново-Афонський монастир. 

З’ясування того, яка з традицій є правильною, виходить за межі нашого дослідження, 
однак, наведене вище житіє з «Житій святих» свідчить про версію, яку здавна визнавали 
беззаперечною в Україні. 

Коментар 15 
Тут згадано розповідь про іудейського першосвященника Симона, яка міситься у 

гл. 50 неканонічної біблійної книги Ісуса, сина Сирахова (Премудрості Шимона бен Єхошуа 
бен Елазар бен Сіра) (Рождественский 1911). Нижче подаємо цей текст повністю у перекладі 
Івана Хоменка. Річ у тім, що між нею і житієм свт. Симона простежуються явні аналогії. Тут не 
йдеться про текстуальні запозичення, але манера викладу за умови повної відсутності у 
авторів житія будь-яких фактів про життя святителя, загальні фрази, використані у Патерику 
1661 р. було написано за аналогією до викладу Ісуса, сина Сирахового. 

Книга 50-а з Книги Ісуса, сина Сірахового. Подано у перекладі Івана Хоменка: 
«Симон, син Онії, первосвященник, за життя свого полагодив храм і за днів своїх укріпив святиню. 
Подвійного муру висоту спорудив він, підмурівок стрімкий в огорожі храму. Водозбір було за днів 
його висічено — ставок великий, неначе море. Зберегти старавшися свій народ від занепаду, місто 
укріпив він на випадок облоги. Який же гарний був він, оточений народом, виступивши з-поза 
святилища завіси! Як рання зоря між хмарами, як місяць у повні, як сонце, що сяє на Всевишнього 
святиню, як веселка, що виблискує в оболоках слави, як троянди квіт весною, як лілея у джерелах 
водних, як парость ладан-дерева за літньої пори, як вогонь і куріння в кадильниці, як посуд із кутого 
злота, оздоблений різним цінним камінням, як та маслина, що плодами рясна, як кипарис, що аж до 
хмар височіє! Коли він зодягався у шати пишні й вбирав на себе прекрасні оздоби, й до вівтаря 
священного сходив угору, — то він прикрашав святині огорожу. Коли з рук євреїв він брав частки 
жертв, стоячи сам біля вівтаря вогнища, оточений навколо вінком братів, неначебто паростками 
кедрів ливанських, неначебто стовбурами фінікових пальм, усі ж сини Арона у славі своїй, Господні 
офіри в руках тримаючи, перед сукупною громадою Ізраїля стояли — аж до закінчення служби на 
вівтарях, щоб прикрасити жертву Всевишньому Вседержителеві, а він простягнув свою руку над 
чашою й виливав дещо виноградної крови, возливав із неї на вівтаря підніжок для приємного запаху 
Всевишньому Всецареві. Тоді сини Арона підносили голос, у ковані сурми сурмили, і відлуння від того 
далеко розносилось, на спомин перед Всевишнім, тоді й весь народ негайно ниць до землі припадав, 
воздавши поклоніння Господові своєму — Вседержителеві, Богові Всевишньому. І співаки 
звеличували його голосами своїми, і в гомоні потужному той спів був солодкий, — і народ благав 
Всевишнього Владику, молитву підносив перед Милосердним, аж поки Господня служба тривала і 
поки не закінчувалось те священнодійство. Тоді він сходив униз, свою руку підносив над синами 
Ізраїля громадою, устами вирікав благословення Господнє й іменням його возносив славу, — і народ 
удруге на коліна падав, щоб від Всевишнього благословення прийняти. 

Житіє прп. Нестора 
Коментар 16 
Біографічні примітки є у двох творах прп. Нестора. 
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Авторська приписка у житії прп. Феодосія Печерського (див. повні тексти у першому 
томі Антології (Жиленко 2015)): 

 
Успенський збірник Касіянівська перша 

редакція 
Касіянівська друга 

редакція 
Патерик Йосифа Три-

зни 

се бо єлико же выше w 
блаженэмь и велицэмь 
оц7и нашемь fео3досии. 

Се бо, елика же быша о 
бlжнэмъ и велицэмъ 
оц7и нш7мъ Fеодосіи, 

Се бо, елико же выше 
о бложенѣмъ и 
велицeмъ отьци 
нашем Fеодосіи, 

Се бо елико же выше w 
блажен=ем и велицем tц7е 
нш7ем Fеодосиі, 

оспытвая слышахъ t 
дрэвниихъ мене оц7ь. 
бывъшиихъ въ то 
врэмz. 

о3спытываz, слышахъ t 
древнихъ мене оц7ь, 
бывшихъ в то врэмz, 

испытываа слышах от 
древних мене отець, 
бывших в то врeмя, 

испытывая слыша<t 
дре+ни< мене tц7ъ бывши<,в8 
то врэмя, 

та же въписахъ азъ 
грэшьныи несторъ. 
мьнии вьсэхъ въ 
манастыри блаженаго и 
оц7а вьсэхъ fеодосия. 

та же и3 вписахъ азъ 
грэшныи Нестеръ, мніи 
всэхъ в8 манастыри 
п®пбнаго oц7а нш7го 
Fеодосіа, 

тожде исписах азъ 
грeшный Несторъ, 
мній всeх въ 
манастыри 
преподобнаго отца 
нашего Ѳеодосіа. 

тоже исписа<а€ грэшныи 
несто>, мниі вс<э в8 мнcтри 
п®пбнаго tц7а нш7его 
Fеодосия. 

приять же быхъ въ нь 
пRпдбныимь игuменъмь 
стефанъмь. и kко же t 
того остриженъ бывъ и 
мьнишьскыя о3дежа 
съподобленъ. 

Пріатъ же быхъ в 8oнь 
п®пбнымъ игuменомъ 
Стефаномъ, kко же 
tтого постриженъ 
бывъ, и мнишескіа 
одежи сподобленъ, 

Пріать же бых въ нь 
преподобным 
игуменом Стефаном 
и якоже от того 
пострыжень бых и 
мнишескыя одежда 
сподоблень, 

прият бы<в=о8 
преподобным 
игуменомстеfаном, и 
якоже t того 
постриженъ бы<, и 
мнишеския оде•ды 
сподобле= 

пакы же и на 
дияконьскый сань t 
нєго изведенъ сыи. 

Пакы же и на 
діаконьскіи санъ t него 
възведенъ сыи, 

пакы же и на 
діаконьскый сань от 
него възведень сый, 

паки же и на дияконcкiи 
са= t него во€веде= сыи, 

ємu же не бэхъ 
достоинъ грuбъ сыи и 
невэглаc. наипаче же и 
множьствъмь грэховъ 
напълънєнъ сыи t 
uности. 

Ему же не бэхъ 
достоинъ, грубъ сыи и 
невэжда, множествомъ 
грэхов8 наполненъ сыи t 
юности, 

ему же не бeх 
достоинъ, грубь сый и 
невeжда, наипаче и 
множество грeховь 
наполнень сый от 
юности. 

ему же не б<э достои=, 
груб сыи, и невэжа, 
наипаче же и множество 
грехо+ наполне= сыи t 
юности. 

Авторська приписка у літописній статті 1051 р. (див. у другому томі Антології 
(Жиленко 2015-а)): 
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Літописна 
стаття 1051 р. 
(Іпатіївський 

літопис) 

Літопи-
сна 

стаття 
1051 р. 
(Хлєбні-
ковсь-
кий лі-
топис) 

Стаття про 
засну-

вання Пе-
черського 

монас-
тиря, 

дописана 
до Арсені-

ївської 
редакції 
Патерика 

Стаття про 
засну-

вання Пе-
черського 
монастиря 
з Касіянів-
ської пер-
шої редак-

ції 

Стаття про 
засну-

вання Пе-
черського 
монастиря 
з Касіянів-
ської дру-
гої редак-

ції 

Житіє 
прп. Анто-

нія з 
Патерика 
Йосифа 
Тризни 

Житіє з 
Патерика 

1661 р. 

Федосьеви же 
живущю в 
манастырэ и 
правzщю 
добродэтелное 
житье и 
чернэцьскоє 
правило  

fеwdсbіеви 
же 
живuщu 
въ 
манастыри, 
и правzщ@ 
добродэте
лное житіе. 
и 
чернечьское 
правило,  

fеw4досіє1ви 
же живuщ@ в 
монастыри. и1 
правzщz 
дHб8родэтелн
оє1 жітіе. и3 
чрньчьскоe 
правило.  

фењдо3сію2 же 
живu1щу в 
манастыри2. и3 
правsщу 
добродётелно 
житіE и3 
чернeческое 
прaвило.  

Ѳеодосію 
же живущу 
въ 
манастыри 
и правяшу 
добродѣте
льное 
житіе и 
иночьское 
правило,  

Fео4досию же 
живущу в 
мнcтри. и4 
правzщу 
добродэтелно
е житие. і 
и4ноческое 
правило.  

FеoдHсію, 
Їгyмену сyщу 
Пече>скому: 
тогда2 
живyщу семӅ2 
въ 
Монастыри2, 
и3 правsщу 
добродётелно
е жи1тіе по 
ўстaву,  

и приимающе 
всzкого 
приходzщего к 
нему. 

и пріимающ@ 
всzкого 
приходzща
го к немu. 

и1 пріи1мающу 
всzкогH 
приходzщаaг
о к немu. 

и3 пріимaю3щу 
всsкого 
приходsщаго 
к немu2. 

и 
примающу 
всякого 
приходяша
го к нему, 

и4 приімаше 
всzкого 
приходzщаго 
к нему. 

и3 пріємлющу 
всsкагw 
приходsщагw 
къ себэ2, 

к нему же и азъ 
придохъ худыи 
и недостоины 
рабъ приять мz 
лэтъ ми сущю 
ЗI& t рожения 
моего. 

к немu же 
и азъ 
пріидw< 
хuдыи. и 
недостоины
и рабъ. 
пріать мz. 
лэт ми 
с@щю ЗИ& t 
роженіа 
моего. 

 к немu• и3 а€ 
пріи3д0хъ. 
хuды2и и3 
недосто3иныи2 
рaбъ. и3 пріaт 
мz лёт ми 
сu1щи. З&. t 
рожeніA мое3го3 

приидох 
же и азъ к 
нему, 
худый и 
недостойн
ый азъ 
рабь 
Несторъ, и 
приять мя, 
тогда лѣтъ 
ми сущу 17 
от 
рожденіа 
моего. 

приідо< же и4 а€ 
к нему худы8 
и4 недосто8ны8 
раб нестеръ. и 
приzт мz. 
тогда лэт 
ми сущу 
сеdминадесzтъ 
t рождениz 
моего. 

прійде и3 
Прпdбный tц7ъ 
Нeсторъ 
Лэтопи1сецъ 
Рwссjйскій, 
списaтель 
жи1тіz сегw2 и3 
пр0чіихъ, 
и3мhй лэт 
седмнaдесzт 
t рожdеніz 
своeгw,  

      ћкоже самъ њ 
себэ2 пи1шетъ 
здэ: є3г0же 
Прпdбный 
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Літописна 
стаття 1051 р. 
(Іпатіївський 

літопис) 

Літопи-
сна 

стаття 
1051 р. 
(Хлєбні-
ковсь-
кий лі-
топис) 

Стаття про 
засну-

вання Пе-
черського 

монас-
тиря, 

дописана 
до Арсені-

ївської 
редакції 
Патерика 

Стаття про 
засну-

вання Пе-
черського 
монастиря 
з Касіянів-
ської пер-
шої редак-

ції 

Стаття про 
засну-

вання Пе-
черського 
монастиря 
з Касіянів-
ської дру-
гої редак-

ції 

Житіє 
прп. Анто-

нія з 
Патерика 
Йосифа 
Тризни 

Житіє з 
Патерика 

1661 р. 

FеwдHсій, 
по совёту и3 
блcвeнію 
Прпdбнагw 
tц7а нaшегw 
АнтHніz, 
ўсeрднэ 
пріsтъ. 
Џнъже 
и3спhтуz, чесо2 
рaди ўсeрднэ 
пріsтъ. 

 
Можна зробити висновок, що за коментованим фрагментом для його написання 

взято інформацію з обох частин. 
Вищенаведені матеріали ілюструють той діапазон інформації, який був у лаврських 

книжників під час написання про прп. Нестора. Власне, нічого більше й не було. Нині нам 
відомо, що друге повідомлення могло бути написане і не прп. Нестором, а кимось із його 
попередників. Однак, певності тут нема. 

Коментар 17 
Ця інформація взята із деяких ремарок Житія прп. Феодосія. Порівн.: 
 

Успенський збірник Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга 
редакція 

Патерик Йосифа 
Тризни 

Бlгдарю тz вlдко мои, 
G хе7. яко съподобилъ мя 
єси недостоинаго 
съповэдателя быти 
с™ыимъ твоимъ въгодь-
никомъ.  

Благодарю тzвLко Г} 
мои, Іс©е Хе7 яко сподо-
билъ мz еси недостоинаго 
сповэдателz быти 
с™ымъ твоїм uгодни-
комъ. 

Благодарю тя, Гос-
поди, владыко мой, 
Ісусе Христе, яко спо-
добиль мя еси недо-
стойнаго сповѣдателя 
быти святым твоим 
угодником.  

БлGодару тя влад7ко мо8 
Гд7и І©е Хе7. яко сподо-
бил мz еси недосто8наго, 
иcповэдлz быти св7тым 
твоим угодником. 

се бо испьрва списавъшю 
ми о житиє. и3 n погuб-
лении и о чюдесьхъ с™ою 

Се бо исперва писавшу ми 
о житіи, и n погубленiи 
и о чюдесэхъ с™ую и 

Се бо ісперва списа-
вшу ми о житіи и убіе-
ніи и о чюдесѣх святою 
и блаженою страстот-
ръпцю Бориса и Глѣба, 

Се бо и€пе>ва списавшу ми 
іи и ўбиениї, и3 о чу-
десэхъ свты<и3 блженны< 



 

 

688 
 

Успенський збірник Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга 
редакція 

Патерик Йосифа 
Тризни 

и бlженою страс™рьпьцю 
бориса. и глэба. 

бlженую стrтотрпцю, 
Бориса и Глэба, 

страстотерпецъ Бориса и3 
Глэба. 

понuдихъ ся и на 
дрuгоє исповэданиє 
приити. 

понудихсz и на другое 
исповэданiе пріити, 

понудихся и на второе 
исповѣданіе пріити. 

понуди<сz и3 на второе 
иcповэдание приіти, 

єже выше моєя силы. 
ємu же и не бэхъ дос-
тоинъ грuбъ сы и не-
разuмичьнъ, къ сим 
 не бэхъ ўченъ 
 же хытрости. 

 єже и выше моељ силы, 
ему же и не бэгъ дос-
тоинъ, грубыи сии и не-
разумичень, и3 к симъ же 
яко не бэхъ u6ченъ ни-
коей же хитрости, 

Еже и выше моея 
силы, ему же и не бѣх 
достоинь, грубь сыи и 
неразумичень, к сим 
же яко, и не бѣх учень 
никоеиждо хитрости, 

єже і выше моеz силы, 
єму же и3 не бэхъ дос-
тоинъ. Груб сы8 и неразу-
миченъ, к сим же пакии3 
не бэхъ v3ченъ, ни-
коzждо хитрости. 

нъ въспомянuхъ г} 
слово твоє рекъше є. аще 
имате вэрu яко зьрно 
горущьно.  

 но вспомzнuхъ, Г}, 
слово твое, рекши: аще 
имате вэру, kко зерно 
горошное  

но въспомянух, Гос-
поди, слово твое, рек-
шее; «аще имате вѣру 
яко зерно синапно,  

но воспомянухъ ГDи, 
слово твое рекшее. аще 
и3мате вэру, яко зерно 
синапно,  

и речете горэ се и преиди 
и въврьзи сz въ море. и 
абиє послuшаєть васъ. 

и речете горэ сеи: преиди 
и въверзисz в море, и абіе 
послушаетъ ваc. 

и речете горѣ сеи: 
преиди и верзися въ 
море, и абіе не усум-
нится, но послушаеть 
вас». 

и3 речeте горЁ се8, пре8ди і 
воверзисz въ море и3 абие 
не усумнится, но пос-
лушаетъ васъ, 

си на uмэ азъ 
грэшьныи нестеръ 
приимъ. и о3градивъ сz 
вэрою и uпованиємь. яко 
вь ся възможьна отъ 
тебе сuть. начатъкъ 
словu съписания поло-
жихъ. 

 Си на u6мэ азъ 
грэшныи Несторь прiим и 
wградивсz вэрою и u6по-
ванiемъ яко всz възмо-
жнаа t тебэ сu6ть, на-
чатокь слову списаніа по-
ложи<, 

Сіе на умѣ и азъ 
грѣшный Несторь 
приим и оградився 
вѣрою и упованіемъ, 
яко вся възможнаа от 
тебе суть, начатокь 
слову списаніа поло-
жих, 

и3 сиz на у4мэ и азъ 
грэшны8 несторъ приемъ, 
и4 оградився вэрою и4 упо-
ваниемъ, яко всz 
во€мо•жна t тебе суть. 
Начатокъ слову списаниz 
положи<, 

 

Коментар 18 
Основою для цього повідомлення була літописна оповідь про перенесення мощей 

прп. Феодосія (Жиленко 2015, 91, 229). 

Послання свт. Симона 
Коментар 19 
Д. Абрамович зазначав вплив на текст Послання свт. Симона одного з повчань 

св. Єфрема Сиріна (Абрамович 1902, 175) із збірки «Паранесис». Тут, зокрема, знаходимо 

таку фразу: «сэдzщю же ти въ безмолвьи въ кельи своєи. сбериси помыслъ рекъ къ срdцю своємµ. чл7вче 
нэсили oставилъ мира. по плъти родитель. и дрµгы и ба7тьство гµ7 поспэшьствµю3щю. то кыи успэхъ. 
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аще и сдэ пришедъ на спcеньє сопостатьная дэлаєши. и сгрэшаєши предъ гcмъ. токмо въ праздно 
имz оболъклъсz єси»2886  

Коментар 20 
Д. Абрамович зазначав вплив на текст Послання свт. Симона одного з повчань 

св. Єфрема Сиріна (Абрамович 1902, 175) із збірки «Паранесис». Тут, зокрема, знаходимо 

таку фразу: «бл7жмъ єси знаємыми і дрµгы. и3 рекµть ти блжнъ есть oньсиі яко възненавидэлъ есть 
мира сего. и славµ и прелесть є3го. и к томµ не печетьсz µ3же ни чимъ же земьнымъ. tшелъ бо єсть и 
быc мнихъ и3 се ты здэ не мнишьскi живеши. кая срамота постигнеть ны. во црcтво нбcноє. коликъ 
убо страхъ и трепетъ срzщеть ны. аще бл7жаще и насъ нынэ. и кланzюще сz и гл7ще помолитесz за 
ны грэшныя раби хвcи. ти oбрzщютьсz в покои. и мы же въ тэснотэ прегрэшеньz2 ради нашего. 
тэмь же възлюбленіи3 въспрzнэмъ къ гcµ»2887. 

Коментар 21 
 

Основна редакція Фрагмент із Феодосі-
ївської редакції за ви-

данням Р. Попа 

Касіянівська перша ре-
дакція 

 

Касіянівська друга 
редакція 

Свидѣтль же ми есть 
Господь, яко ни-
чемуже бых не прися-
глъ ко иному брашну, 

Свидѣтель ми есть гьc, 
яко ничему же быхъ 
присяглъ ко иному бра-
шну 

свэдѣ1тель ми єc w3 томъ 
гь7. я3ко ничемu• бы< 
причzсти1лсz2 и3но4мu 
бра1шнӅ. 

Свидителъ ми есть о 
том Господь, яко ни-
чему же бы причас-
тилься иному бра-
шну, 

развѣ четверти и го-
роху, устроенаго на 
святую братию. 

развѣ четвертии гороху 
устроенаго на ст7ую 
братью. 

ра1звѣ u3крu1ха хлѣ1ба. И3 
со1чивu, u3строенаго на 
ст7uю2 бра1тію2. 

развѣ укруха хлѣба и 
сочиву, устроенаго 
на святую ту братію. 

Як бачимо, у найбільш ранніх редакціях Патерика набір їжі, яку готували у 
Печерському монастирі і за якою явно ностальгував свт. Симон, описується інакше, ніж у 
наступних. 

Що ж до гороху чи назви каші — «сочива», то це особливих питань не викликає. 

Докладніше див. Коментар 84. Питання виникає стосовно слова «четверть». У Феодосіївській 

редакції автор інтерпретував вислів, як «четверть гороху», тобто якийсь об’єм горохової каші. 

Слово «чверть» відоме в Україні, як міра, об’єм і ваги, однак, у всіх варіантах різних часів 
йдеться про величини, які використовували переважно в оптовій торгівлі (Енциклопедія 
історії України 2013, 488). Тож це ніяк не може бути порція їжі, як вважав редактор. 

Звернімося до більш пізніх редакцій. Там ідеться про «укрухъ хлѣба». 
Отже, Касіян чи його попередник вважав, що «чверть» тут вжито стосовно хліба. Ми 

знаємо, що у римській традиції хліб пекли у вигляді більш чи менш великих паляниць із 
рисками зламу, які дозволяли ламати його на частини за радіусами. Нині подібні особливості 
у «рудиментній формі» можна побачити серед випічки пекарень із західним спорядженням.  

Можна припустити, що у Печерському монастирі хліб традиційно випікали 
приблизно так, і невелику паляницю можна було розламати на чверті, кожна з яких була 

 

2886 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. 
в два столбца, XIII в., в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 19-19об. 
2887 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. 
в два столбца, XIII в., в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 19об. 
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порцією хліба на кожного ченця. Не слід забувати, що на той час хліб становив значно 
більший відсоток у раціоні, тому великі порції не можуть викликати здивування. 

Коментар 22 
Як відомо, римляни-чоловіки на трапезі не сиділи, а лежали. Отже, подібне 

словосполучення характерне для античної літератури, в т. ч. і православної. Проте у нас це 
був лише евфемізм: в нашій історії не зафіксовано випадків лежати за трапезою навіть серед 
мирян. І до того ж — у Лаврі. 

Коментар 23 
Цікаво, що джерело цієї цитати не зумів знайти навіть В. Яковлєв (Яковлев 1875, 111). 

Вдалося це тільки Д. Абрамовичу, який знайшов паралель у Скитському патерику за 

рукописом XV ст. із зібрання Троїце-Сергієвої лаври (Абрамович 1902, 178-179). «Повэдаше 
є1теръ tць. яко г7. суть вещи м8нихомъ. чcть ны су. к8 ним8 же наұ подобаеть внимати. съ страхомь и 
тре2петомь. и2 радостью1 дх7вною3 пристuпати. w3б8щению1 ст7хъ таинъ и трzпеза братом8. и2 u3мывание# имъ. 
приношаше же и при тµю сицю гл7z. яко бэ є3теръ великъ старець прозорливъ. и3 приключісz є3мu 
вкuсити со многою3 братьею3. и3 є3гда ядzхu видzше дх7мь дz видzше старець сэдz на трzпезэ. и3 
зрzше o3вэхъ ядuще медъ. а o3ви ядzху хлэбъ. а3 друзии3 мотыла. и дивлzшесz в себэ. и3 
молzшесz боgµ гл7z. гcи я3ви ми таинu сию3. яко та же брашна всэмъ преdложена сuть на трzпезэ въ 
снэдь. почто тако и3змєнена я3влzю3тсz и3 o4ви uбо я3дzть медъ. а3 o4ви хлэбъ. а друзии мотыла. 
и глаc приде єму свыше гл7z. яко ядuщеи3 медъ си сuть. и3же съ страхомь и трепетомь. и3 радостью 
дх7вною3. сэдzть на трzпезэ. и3 непрестаньно молzтсz бu7. и3 мт7ва ихъ яко кадило въсходить къ 
бu7. тэм же и3 медъ я3дzть. а3 ядущеи хлэбъ си сuть. и3же хвалzть в8кушения3. дарованая и3мъ t 
бг7а. а и3же мотыла я3дzть си сuть роп8щюще и гл7ще. се добро а3 oно лихо плэс8ниво и г8нило. не 
подобає3т8 же сице гл7ти. ни помышлzти. но паче o4 всемь славити ба7. и похвалну пcэ в8сылати є3му. 
да и3 в насъ кон8чаетсz реченоє3 апcлмъ павломъ. а3ще ясте а3ще ли пьє3те аще что творите все въ славu 
би7ю творите»2888. 

Коментар 24 
Йдеться про цитату з Апостола: «Чи ви, отже, їсте, чи п’єте, чи що-небудь робите, усе 

робіть на Славу Божу!» (1Кор 10:31). Втім, цитата в цьому ж місці наявна в цитованому вище 
тексті Скитського патерика (див. Коментар 23).*  

Коментар 25 
Д. Абрамович зазначив вплив на цей фрагмент Послання свт. Симона одного з пов-

чань св. Єфрема Сиріна (Абрамович 1902, 176): «а3ще всемь приключитьтиc oклеветани быти t 
кого. и пришедъ другъ и+з8вэститьти. яко oнисица браҴ потzза злэ. ты и убо поразµмѣи чьє наваженье3 
єсть и не гънѣваісz на браҴ свое4го. рекъ же и3звѣстившемоµ ти тако. аще и потzзалъ мz єсть но 
братъ ми є3сть. ибо достои3нъ є3смь клеветѣ. токмо не w собѣ потzзал мz є3сть но врагъ приготовалъ 
є3сть. яко да вражду положить межи нама. гcь же да прокленеть лµкаваго. брата же да помилµє3ть»2889. 

 

2888 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 37 (2020). Патерик скитский (сравн. Оп. рук. 
Царск. № 291) и Лимонис, полууст. ХV в., в лист, 242 л., л. 106. 
2889 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. 
в два столбца, XIII в., в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 41. 
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Коментар 26 
Д. Абрамович зазначив вплив на текст Послання свт. Симона одного з повчань 

св. Єфрема Сиріна (Абрамович 1902, 176-177): «е3гда же бѣжаше дв7дъ t лица а4весаламлz сн7а 
своєго. то ізлѣзъ ли семьи досажаше цр7ю дв7дµ. преd всэми грzдµщими. е3да свэне є4динъ досажаше 
црcю. дарӧеть кто яко сего раd прiятъ досаженье4. терпэли въсы. не токмо досажаше но і проклzтъ і и 
3каменье4мь меташе я3ко же і гл7ти комµ ближни< дрµгъ цр7ь пришедъ tимµ главµ є1го. црcь к немµ. ре? 
что мнѣ і тобѣ сн7е сарµшь. oставить тако проклiнати мz. я3ко гcь ре? ємµ проклинати дв7да. и кто 
ре? ємµ что створи w3ставите и3. я3ко да відить г7ь смѣренье3 мое4. и възвратить ми бл7гая. и клzтвы 
ради его...»2890 

Коментар 27 
Вірогідно, йдеться про монастир святих безсрібників Косьми і Даміана у Суздалі на 

Яруновій горі. Монастир засновано на місці давнього поганського капища (Варганов 1946, 
133-134), у другій половині XII ст. Його заснування пов’язували із Ростовським єпископом 
Іоанном (1190—1213) (Спасский 1947, 50) або з Андрієм Боголюбським (Макарий (Булгаков) 
1888, 55), оскільки ігумен цієї обителі відслужив першу панахиду за вбитого князя. 

На кінець XVII ст. обитель занепала, будови її згоріли і на її місці збудовано 
дерев’яний приходський храм, 1725 р. замінено кам’яною будовою. 

Коментар 28 
Д. Абрамович зазначав близькість цих слів до фрази з Скитського патерика, яку він, 

щоправда, виводив із «Vitae partum»2891  (Абрамович 1902, 179). Тут прочитується: «Рече 
старець. яко дрэво не может плода створоити часто пресажаемо. тако и3 мнихъ преходz t мэста на 
мэсто не створить плода»2892. 

Коментар 29 
Йдеться про архімандрита Печерського Акіндіна II (1203—1232). Див. Коментар 104. 

Коментар 30 
Д. Абрамович зазначив близькість цього вислову до фрагмента слова 4 Лествиці 

(Абрамович 1902, 177). Тут читаємо: «Нµжа морю възмµтитисz. и възгрэзитиі възливати. да 
тогда вещь. юже рэкы стрcныя плавы. и3 всякъ гнои въ тои3 снесоша. тэмь пакы на землю низъвержеть. 
расмнотримъ и o4брящемъ въ мори. поутишень и велицэ. възмµщеньє велико бывающе»2893. 

Коментар 31 
Про цей монастир див. у томі Антології, присвяченому прп. Феодосію Печерському 

(Жиленко 2015, 594-597, Коментар 40). 

 

2890 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. 
в два столбца, XIII в., в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 41об.-42. 
2891 Йдеться про перекладний патерик «Vitae Patm», імовірний залишок Великого Лимонаря. 
2892 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 37 (2020). Патерик скитский (сравн. Оп. рук. 
Царск. № 291) и Лимонис, полууст. ХV в., в лист, 242 л., л. 34-34об. 
2893 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 10 (2028). Иоанна Лествичника лествица, 
напис. устав. 1334 г., в четверть, 216 л., начальная тетрадь утрачена, л. 36об. 
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Коментар 32 
Д. Абрамович зазначав вплив на текст Послання свт. Симона одного з повчань 

св. Єфрема Сиріна (Абрамович 1902, 177). Тут читаємо: «но oбъходиши3 келья мніховы. сважая 
брата с братомъ, и злобы неприязьнины предълагая намъ...»2894. 

Коментар 33 
Д. Абрамович зазначав вплив на текст Послання свт. Симона одного з повчань 

св. Єфрема Сиріна (Абрамович 1902, 177). Тут читаємо: «сица уны< изzщества2895. сицz уныхъ 
смѣреныz мµдрости»2896. 

Коментар 34 
Д. Абрамович зазначав вплив на текст Послання свт. Симона одного з повчань 

св. Єфрема Сиріна (Абрамович 1902, 177): «Възлюблене аще полµчи предъспѣя3нью. яко стати на 
вышнеұ степени. не забываи смѣреныя мµдроc да а4ще когда приключетьтиc състµпити съ степени. 
w4брzщеши путь і не впадеши въ гр<ѣ...»2897. 

Коментар 35 
Йдеться про Верхуслава-Анастасія Всеволодівна, донька Всеволода Велике Гніздо 

(† 1212). Народилась близько 1180—1188 рр. 1188 р. її видали заміж за Ростислава 
Рюриковича (нар. 5 квітня 1172 р.) (Соболевский 1909, 1). Шлюб мав виключно політичний 
характер і був пишно відсвяткований. Навряд чи він був безхмарним. Так, коли вже у 
18 років, взимку 1198 р. Верхуслава народила доньку, Смарагд-Єфроніня, то її забрали з 
Вишгорода, де у цей час князювала пара, до діда в Київ, Рюрика Ростислава, котрий у цей 
час там князював. 

1204 р. Рюрик Ростиславич з дружиною і донькою були насильно пострижені в ченці 
за наказом князя Романа Мстиславича Галицького. А Ростислав опинився у полоні у Галичі, 
звідки звільнений на вимогу батька Верхуслави Всеволода Юрійовича і ув’язнений у Києві. 
Про долю його жінки за цей час відомостей нема. 

Після смерті Романа Мстиславича у Польщі 19 червня 1205 р. Рюрик негайно скинув 
чернечі ризи, і міжусобна війна продовжилася. Ростислав Рюрикович помер 1218 р. Після 
цього Верхуслава повернулась до Володимира-на-Клязьмі до свого брата Юрія 
Всеволодовича. Тут, як повідомляється у Патерику, вона брала активну участь у церковному 
житті, серед іншого, листувалася із свт. Симоном і Полікарпом, а святитель, вірогідно, був її 
духовником. Дата її смерті невідома, але сталося це після написання Послання свт. Симоном 
(Карпов б. д., Верхуслава). 

О. Соболевський звернув увагу на давню пам’ятку під назвою: «Послання від Ізосими 
святого до доньки [духовної] своєї Анастасії» (див. Додаток 2), яке, на його думку, було 
адресоване саме їй. Автором послання вважає свт. Симона, причому ім’я «Зосима» у 
заголовку твору, на його думку, могло бути схимницьким ім’ям свт. Симона або звичайною 
помилкою переписувача, до чого він більше схилявся (Соболевский 1909, 2): «Зміст послання 
дає нам зрозуміти, що Анастасія була черницею. Отже, послання написано значно пізніше 
після 1206 р., коли (за Лавр. сп. літ.) вперше згадується ігумен Симон, отець духовний 
дружини Всеволода Велике Гніздо, матері Анастасії-Верхуслави... Цілком ймовірно, вона 

 

2894 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. 
в два столбца, XIII в., в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 52. 
2895 Дописано на берегах. 
2896 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. 
в два столбца, XIII в., в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 72. 
2897 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. 
в два столбца, XIII в., в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 40-40об. 
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жила у Володимирі, в тамтешньому жіночому Княгининому монастирі, побудованому її 
матір’ю, «Всеволжою», де Всеволжа померла також черницею, — отже, в єпархії Симона» 
(Соболевский 1909, 2). На думку О. Соболевського, це послання написане близько 1225 р. 
(Соболевский 1909, 2). 

Коментар 36 
Антоній Новгородський — Антоній (Добриня) Ядрейкович, архієпископ 

Новгородський у 1211—1219; 1225—1228; 1229 рр. (з перервами). 

Коментар 37 
Лазарь Смоленський — єпископ Смоленський. Сучасник прп. Авараамія 

Смоленського. † до 1225. 

Коментар 38 
Олексій, єпископ Юр’ївський. Поставлений на межі XII, XIII ст. † до 1125/1126 р. 

Коментар 39 
У тексті Святого Письма сказано:  
1 Вірне це слово: коли хто єпископства хоче, доброго діла він прагне. 
2 А єпископ має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, 

гостинний до приходнів, здібний навчати. 
3 Не п'яниця, не заводіяка, але тихий, несварливий, не сріблолюбець. 
4 Щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. 
5 Бо хто власним домом рядити не вміє, як він зможе пильнувати про Божу Церкву? 
6 Не новонавернений, щоб він не запишався, і не впав у ворожий осуд. 
7 Треба, щоб мав він і добре засвідчення від чужинців, щоб не впасти в догану та в 

сітку диявольську. 
(1Тм 3:1-7). 

Коментар 40 
 

Основна редакція Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга 
редакція 

Патерик Йосифа 
Тризни 

Аще бы ты был дос-
тоин таковаго сана, не 
бых тя пустил от себе, 

но6 а1ще бы ты2 бы1лъ 
досто4и#нъ такова1го 
са1на. то2 не бы< тебе2 
пu1стилъ t себе2. 

Но аще бы ты былъ до-
стоинъ таковаго сана, 
то не бых тебе пустилъ 
от себе, 

то аще бы ты был до-
стоинъ таковаg сана, то 
не бы< тебе пӅстил t 
себе, 

но своима рукама 
намѣстника тя собѣ 
поставил бых во обѣ 
епископьи, Володи-
мерю и Суждалю, 
якоже князь Георгий 
восхотѣл 

но6 свои4ма рuка1ма 
съпрcтлника тz себѣ2 
поста1вил. бы< въ обэ 
є3пкcпьи5 влади1мерю и3 
сu1здалю. як же кнzѕь 
геw4ргіи3 хw2тѣ1лъ 

но своима рукама 
съпрестольника тя 
себѣ поставилъ бых въ 
обѣ епископьи, Влади-
мерю и Суждалю, яко 
же князь Георгій 
хотѣлъ, 

но своима рӅка1ма соп-
рcтолника себѣ поставил 
бы<, во Ҽбѣ епиcиі, 
влади1мирю и сӅд•алю. 
яко• кня€ Гео>гиі хотѣл 

У різних редакціях Патерика у словах свт. Симона про можливість поставити 
Полікарпа, буцімто, на свою кафедру. В Основній редакції, як і, вірогідно, в оригіналі, він 

вживає слово «намэстник». У пізніших текстах говориться про «съпрcтолника». 

Я. Щапов прокоментував це так: «Найважливішим органом церковного управління 
стали владичні намісники. Їх вперше згадано в джерелах 20—30-х рр. XIII ст. Тут йдеться про 
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високу церковну посаду помічника єпископа в столичних містах Володимиро-Суздальської 
землі. У записах писаря на Євангелії, які І. І. Срезневський відносив до 1232 р., згадується 
Яків як «намісник владичий». Правило Володимирського собору 1273 р. містить заборону 
ставити намісника за плату («на мзде»). Ця вигідна церковна посада приваблювала, 
ймовірно, багато охочих. «Лаврентий наместник владычинь» названий серед свідків у 
Смоленську під час підписання грамоти 1284 р. про торгівлю Смоленська з Ригою. Владичні 
намісники здійснювали свої функції як у великих містах єпархії, так і при самому єпископові, 
як видно з наведених свідчень. Ця посада виникла, ймовірно, у XII ст. або дещо раніше. 
Можливо, що вона з’явилася при кафедрах спеціально для відправлення суду в пору 
значного розширення церковної юрисдикції на Русі, яке відбувалося у XII — початку XIII ст. 
Владичні намісники термінологічно не пов’язані з візантійськими патріаршими посадами, і 
це дає змогу вбачати в них інститут, викликаний місцевими особливостями, причому такий, 
що з’явився не з початку виникнення церковної організації, коли запозичувалася грецька 
термінологія, а з часу її розвитку в нових умовах політичної структури другої половини XI—
XII ст. Можна вважати, що намісник у великих містах єпархії поза столицею не обов’язково 
міг бути тільки емісаром, якого надсилають на певний час, а й главою окремого 
намісницького округу, які створювалися в окремих частинах єпархії. Зокрема, намісники 
Новгородського архієпископа управляли Церквою в Псковському князівстві (Щапов 989, 70-
72). 

У Києві митрополичі намісники управляли митрополією в часі відсутності київських 
митрополитів, яких Орда змушувала перебувати переважно у Московському улусі. 

Можливо, саме тому у XV ст. у тексті Патерика відбулась заміна. Слово «намісник» 
передбачало для українських редакторів відсутність свт. Симона у своїй єпархії, а 
малозначуще «сопрестольник» могло сприйматися, фактично, як призначення єпископом за 
життя свого наступника. 

Коментар 41 
Георгій Всеволодович — син Володимирського на Клязмі князя Всеволода 

Георгійовича. Народився 1187 р. у Суздалі. 1211 р. батько залишив йому Володимир і Ростов, 
проте він, внаслідок домовленості з братом, віддав останній йому. 1216 р. вигнаний братом 
з Володимира, був змушений осісти в містечку Радилові Городці. 1217 р. отримує у володіння 
Суздаль, і у тому ж році, по смерті брата Костянтина — Володимир. 1221 р. заснував Нижній 
Новгород. 1237 р. Георгій Всеволодович відмовився надати рязанським князям допомогу 
проти татар, боротися з якими бажав самотужки. А тому послав проти нападників свого сина 
Всеволода, який під час взяття татарами Москви потрапив у полон. Того ж року татари 
розорили Володимир, і загинула сім’я Георгія. Проте йому вдається втекти. Втім, того ж року 
загинув у бою з татарами на р. Ситі. Похований у Ростовському Богородицькому храмі. 
Згодом до тієї ж раки поклали його відрубану голову, знайдену пізніше. 1239 р. тіло Георгія 
перенесено до Володимира. 

Коментар 42 
Про цього святителя ми писали у попередньому томі нашого дослідження (Жиленко 

2019, 221-231, 475-482). 

Коментар 43 
Зрозуміло, що в часі написання твору цей вираз не мав того негативного значення, 

якого він зажив нині. В устах свт. Симона воно означало лише згадку варягів-мучеників, які 
не були українцями, але загинули у Києві, і свт. Леонтія, який загинув у Київських володіннях, 
але за межами, власне, Русі. Отже, їх не називали русинами, вони були святими 
громадянами «Руського світу», що на той час означало «Київського світу». 
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Коментар 44 
Мучеників свв. Федора й Іоанна, хоча за походженням і варягів, можна вважати 

першими нашими національними святими, оскільки їхнє вшанування було започатковане в 
Києві раніше, можливо, ще до офіційного хрещення Русі, що, власне, брав до уваги і 
св. Симон. Коментуючи його зауваження, О. Хорошев писав: «Отже, легенда про варягів-
мучеників була відома на Русі (Симон не дає докладного опису подвигу двох християн, 
розраховуючи на знання його Полікарпом)» (Хорошев 1986, 49). Про мученицьку смерть 
двох варягів-мучеників оповідається у статті 983 р. нинішнього тексту «Повісті минулих літ» 
(у Густинському літописі — 984 р. (Густынская летопись 2003, 39)), а також у різних редакціях 

Прологу, у яких О. Шахматов виділив шість редакцій житія святих мучеників XIII—XVII ст. 
Імена святих — Федір й Іоанн — є лише в частині проложних текстів і частині пізніх 
літописних кодексів. Ім’я молодого варяга — Іоанн — на думку О. Шахматова, увійшло до 
Прологу не пізніше XIV ст. Що ж стосується св. Федора, то появу його імені у святцях 
О. Шахматов датує XVII ст. (Шахматов 1907, 264) Про походження цих імен див. у нашій 
монографії, присвяченій пізнім житіям св. рівноапостольного князя Володимира (Жиленко 
2013, 243, дод. 2). Мощі молодшого варяга2898 за середньовіччя були перенесені звідкись до 
Лаврських печер, але це сталося пізніше за написання Послання свт. Симона. 

Коментар 45 
Про цю цитату див. у томі Антології, присвяченому прп. Антонію Печерському 

(Жиленко, 2015-а, Коментар 21, 231-233). 

Коментар 46 
В останньому фрагменті перераховано єпископів-пострижеників Печерського 

монастиря:  
Никола Переяславський. О. Шахматов вважав, що тут ми маємо справу з помилкою 

св. Симона, оскільки Николу згадано у літописі під 1072 р. не як єпископа, а як ігумена 
Переяславський (Шахматов 1916, 230; Приселков 2003, 72). Таку дивну титулатуру 
М. Присьолков пояснив тим, що на церемонії перенесення мощей свв. Бориса і Гліба, яка тут 
описана, він був єдиним некиївським ігуменом. Проте можливо, у джерелі свт. Симона 
Николу, дійсно, було названо єпископом. Втім, інших відомостей про цю особу як єпископа 
чи як ігумена у нас немає. 

Єфрем Переяславський. Про нього див. у попередньому томі Антології (Жиленко 
2019, 196-206). 

Ісайя Ростовський. Про нього див. у попередньому томі Антології (Жиленко 2019, 
232-242, 483-485). 

Герман Новгородський. Про лаврського постриженика Новгородського єпископа 
Германа відомо дуже мало. Ряд дослідників ототожнювали його з ігуменом Спаського 
монастиря на Берестові, за яким ця обитель отримала назву Германича монастиря 
(Приселков 2003, 72; Филарет, архиеп. Черниговский 2011, 231-232)2899. 

Поставлений на Новгородську кафедру 1078 р. митрополитом київським Іоанном 
(Приселков 2003, 83; Софийская первая летопись 1994, 53). Про діяльність свт. Германа з 
управління єпархією нічого не відомо. В. Янін припускав, що одна з опублікованих ним 
печаток (№ 331) могла належати Герману (Янин 1970, 152, 224). 1095 р. «иде владыка 
Герман к Киеву и тамо преставися» (Новгородская Карамзинская летопись 2002, 71-72; 

 

2898 Дослідження мощей печерських святих довели, що мощі Іоанна є не останками підлітка, яким він описаний у 
житійній літературі, а немовляти. Саме тому в текстах, присвячених святим мученикам, не фігурують його власні 
слова чи дії. А нині ми знаємо, що саме немовлята чи зовсім малі діти становили значний відсоток, яких 
приносили у жертву наші пращури. 
2899 Цього ігумена Германа згадано під 1072 р. (Софийская первая летопись 1994, 51), як учасник перенесення 
мощей свв. Бориса і Гліба. Однак, крім близькості хронології нема ніякого підтвердження, що йдеться про одну 
й ту саму особу. Гіпотетичним є також поставлення його з ігуменів Святославового монастиря Св. Спаса у Чернігові 
(Амвросий (Орнатский) 1807—1813, Т.1, 68; Новгородские летописи 1841, 122, 213). 



 

 

696 
 

Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского 2004, 62). Його приїзд пов’язують із 
сплюндруванням половцями «Германича» монастиря (Филарет, архиеп. Черниговский 2011, 
231-232). 

Канонізований у соборі Новгородських святителів 1439 р. (день пам’яті 10 лютого) 
(Филарет (Гумилевский) 1865, 173; Хорошев 1986, 140). 

Свт. Германа згадано у «Правилі» свт. Петра Могили серед святителів (Дива печер 
Лаврських 2011, 157), однак, це не означає, що його вшановували у Печерському монастирі 
і навіть на те, що він тут був похований. 

Між 1549 р. і початком XVIII ст. канонізований як святий «Київської» (Московської) 
митрополії, разом з іншими новгородськими владиками (Голубинский 1894, 97). Московські 
«справщики» XVIII ст. визнали інформацію про те, що Герман був печерським 
пострижеником, вигадкою й вилучили його ім’я з переліку св. Симона (Абрамович 1902, 
130). 

Стефан Володимирський. Про нього див. у попередньому томі Антології (Жиленко 
2019, 207-208). 

Нифонт Новгородський. Його житіє див. із стор. 874. 
Марин Юріївський. 1091—1113 (?). Згаданий під 1095 р. внаслідок переходу людей 

із міста Юр’єва на Витачів пагорб (Густынская летопись 2003; Амвросий (Орнатский) 1807—
1813, Т. 1, 223). 

Мина Полоцький. Поставлений 20 грудня 1105 р. В Полоцьку сидів на той час Гліб 
Всеславич, великий прихильник Печерського монастиря, на власні гроші збудував тут 1108 р. 
трапезну. Він і його дружина пожертвували по смерті монастиреві великі маєтки. Можливо, 
цей їхній зв’язок з обителлю і спричинився до обрання на цю кафедру саме печерського 
постриженика. † 20 липня 1117 р. (Амвросий (Орнатский) 1807—1813, Т. 1, 228). 

Никола Тмутараканський. Про нього див. у попередньому томі Антології (Жиленко 
2019, 435). 

Феоктист. Див. стор. 958. 
Лаврентій Туровський згаданий у літописі лише один раз — під 1182 р., як присутній 

під час висвяти печерського архімандрита Василія. Іноді його пов’язують із затворником 
Лаврентієм, описаним у 26-му слові Печерського патерика. Проте це абсолютно невірогідна 
версія. 

Лука, єпископ Білгородський згаданий у джерелах під 1088 та востаннє під 1089 р. 
під час освячення Великої Церкви. Після нього навіть титул такий не трапляється у писемних 
джерелах аж до 1113 р. Серед графіті Софійського собору С. Висоцький знайшов напис про 
його смерть:  

мцcz авъгuста въ 
КВ7 престависz рабъ 
бж7ии лuка епcпъ блже 
ныи бэлогородъскыи 

Цей напис розташовано в Апостолському приділі (південній галереї) на стовпі з 
давнім фресковим зображенням Онуфрія, на висоті 2,55 м від умовної підлоги XI ст. Хоча в 
написі відсутній рік преставлення єпископа, але на підставі згадок про нього, С. Висоцький 
датував його 22 серпня у межах 1089—1091 рр. (Высоцкий 1966, 45-47). 

Б. Рибаков ще більше звузив ці рамки: «Ми маємо відкинути 1090 рік, як можливу 
дату смерті Луки, оскільки не можна уявити собі, щоб така важлива кафедра залишалася 
порожньою впродовж майже цілого року. Найімовірніше, Лука не зміг взяти участь в 
торжествах 14 серпня 1091 року тому, що був на смертному ложі й через тиждень помер» 
(Рыбаков 1964, 19). 

Єфрем Ростово-Суздальський згаданий у Воскресенському літописі під 6499 р. у 
списку ростовських єпископів п’ятим (Летопись по Воскресенскому списку 1856, 314). 
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Коментар 47 
Про Ростовський літопис див. у томі нашої Антології, присвяченому прп. Антонію 

Печерському (Жиленко 2015-а, 349-350). 

Коментар 48 
Свт. Симон брав до уаги дві церкви, будівництво (а, точніше, поновлення) яких 

відбувалося за його безпосередньою участю. Перша з них — Ростовський Успенський собор, 
який 1204 р. завалився, і в 1213—1231 рр. був поновлений (Воронин 1961, Т. 1, 187). Про цей 
храм див. Коментар 253. Друга — собор Різдва у Суздалі, який на початку XIII ст. став 
валитися, і 1222 р. «великий князь Гюрги заклав церкву кам’яну Різдва Пресвятої Богородиці 
у Суздалі на попередньому місці, знісши стару споруду, оскільки почала руйнуватися від 
старості, і верх її завалився був» (Воронин 1962, Т. 2, 19). 1225 р. церкву було збудовано і 
8 вересня освячено свт. Симоном (Воронин 1961, Т. 1, 19). 

Оповідь про прп. Онисифора 
Коментар 49 
У первинному тексті ця розповідь є невіддільною від попередньої вступної статті, 

а тому не має окремого заголовка, однак вже у тексті з Прологу ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с 
та Арсеніївській редакції з’явився окремий вступ, який, втім, пов’язаний із вилученням 
передмови. У першій Касіянівській редакції Патерика, де такого вилучення ще не було, 
заголовка ще нема. 

 
Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касиянівська 
друга редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Патерик 
Йосифа Тризни 

 Сказаніе   Сказаніе  сказаніе  Сказаніе  
 симона е3пcпа воло-

димерьскаго. 
 Симона, епис-

копа Влади-
мерьскаго  

симона е3пcкпа во-
лодимерьскаго. 

 

   и Суждальскаго,   
 o пе#черьскы< черо-

низци< иже в 
кѣе#вэ. в лаврэ 
ст7го феwdсіа. ги7 
блcви oч7е. за 
млт7ву сты<. 

 о святых черно-
ризцах Пе-
черьскых, 

w3 печерьскы< черно-
риз8цэхъ. и3же в 
кие3вэ. в лаврэ 
ст7го а3нтоніа. и3 
fеw3досіа. глава 
а7. 

 

     o3 бл7женнэмъ 
o3нисиfорэ пре€ви-
терэ. і о братэ 
лэ=стно пожив-
шемъ, и напрасно 
уме>шемъ, і вос-
мердэвшемсz в 
пещерэ. 

И се ти, брате, 
скажу,  
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Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касиянівська 
друга редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Патерик 
Йосифа Тризни 

что ради мое 
тщание къ свя-
тому Антонию и 
къ святому Фео-
досию 

 что6 ра1ди и3мѣ1ти 
тща1ніе2 и3 любо1вь 
къ стbмu а3нто4нію2 
и3 феw3до6сію.  

что ради имѣти 
тщаніе и лю-
бовь къ препо-
добным Анто-
нію и Ѳеодосію,  

  

  w3ц7мь пече1р8скым: отцемь Пе-
черьскым. 
Слово 5. 

  

  И3 се2 ти бра1те 
скажu2. что6 раdи 
мое тща1ніе, 
слы1ша< ве1щь и3 
вѣ1ра къ ст7мu 
а3нто6нію2 и3 
феw3до6сію. 

 
 

  

Слышах вещъ 
предивну от 
блаженых тѣх 
старец, яко 
рѣша слыша-
вше от самови-
дец тѣх тако-
ваго чюдеси, 
бывшаго 

Слыша< вещь пре-
дивну. t бла-
жены< т<э старець, 
я3ко рэша 
слышавше t са-
мовидэць т<э 
таковаго дивеси 
бывшаго 

слы1ша< ве1щь 
преди1внu t 
бл7же1нны< тѣ1хъ 
ста1рцо+. я4ко рѣ1ша 
слы1шавше t са-
мови1дець т<э, 
такова1го чюдеси2 
бы1вшаго, 

Слышах вещь 
предивну от 
блаженых тѣх 
старецъ, яко 
рѣша слыша-
вше от самови-
децъ тѣх тако-
ваго чюдеси, 
бывшаго 

Слышахъ вещь 
предивну. t 
бл7жны< тэхъ 
старець. я3ко 
рэша слышавше 
t самовидэць 
тэхъ. таковаго 
дивеси бывшаго. 

Слыша< вещь пре-
дивну t бл7женны< 
тѣхъ старец яко 
рѣша слы1шавше 
t самовидець 
тѣхъ, таковаго 
чюдеси бы1вшаго, 

У друкованому Патерику оповідь про прп. Онисифора увійшла до житія прп. Антонія 
Печерського. 

Коментар 50 
Ігумен Пимен обіймав цю посаду з 1132 по 1141 р. Докладніше про нього 

див. Додаток 5. 

Коментар 51 
Насправді, мовилося про п’ятдесят праведників. Порівн.: «Господь же сказав: “Коли 

знайду в Содомі, в місті п’ятдесят праведників, помилую все місто заради них”» (Бт 18:26). 

Коментар 52 
 

Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша редак-

ція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Патерик 
Йосифа Три-

зни 

и сего окаан-
наго душу по-
миловах Анто-
ниа дѣля и Фе-
одосиа, рабу 
моею , и 

и3 сего1 o3кан8наго 
дш7ю помилова<. 
а3нтоніа раdи раба 
моє3го. и сущи< с 

и3 сегw• wка1ннаго 
дш7у поми1лова<, 
а3нто6ніа2 рdа̏. и3 
феdwbсіа2 рабu2 

и сего же ока-
аннаго душю 
помиловах Ан-
тоніа ради и 
Ѳеодосія, рабу 
моею, и сущих 

и3 сего w4каннаго 
дш7ю3 помилова<. 
а3нтоньа ради 
раба мое3го и2900 

и сего же ока-
яннаго дш7у 
поми1лова< анто-
ния ради и 

 

2900 Дописано пізніше над рядком і, можливо, іншою рукою. 
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сущих с нима 
святых чръно-
ризец молит-
вою. 

нимъ ст7ы< черно-
ризець 
мл7твами. 

моею3. и3 сu1щи< с 
ни1ма ст7ы1хъ че-
рнори1зець 
мл7твою2. 

съ нима 
святых черно-
ризець молит-
вою. 

fеw4досьа2. и3 су-
щимъ с нимъ. 
ст7ыхъ чернори-
зець мл7твами. 

fеодосиz, рабµ 
моею, и сущи< с 
нима ст7ы< черно-
риѕецъ мл7твою, 

Як можна простежити з вищенаведеної таблиці, в Арсенїівській редакції Патерика 
відсутнє ім’я прп. Феодосія. Якщо уважно поглянути на інші тексти — зрозуміло, що там ім’я 
другого засновника Лаври є вставкою. Є всі підстави твердити, що в оригінальному тексті 
згадано лише ім’я прп. Антонія. З цього виникає питання про можливість походження 
оповіді з поширеного втраченого житія прп. Антонія. Однак, згідно з інформацією, поданою 
в житії, чудо відбулося у другій чверті XII ст., тобто, через багато років після написання житія 
прп. Антонія (див. Коментар 50). Втім, прп. Онисифора, як учня прп. Антонія, цілком могли 
згадувати в житії. Можливо, з цим пов’язана відсилка прп. Симона до житія прп. Антонія у 
кінці зазначеного житія (див. Коментар 55, також див. Коментар 53). 

Коментар 53 
 

Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга редак-

ція 

Патерик 
проложного 

типу 

Патерик 
Йосифа Три-

зни 

И вси насла-
дишася доб-
ровониа, про-
славиша Бога 
и святыа его 
угодникы. 

и3 вси насладив-
шеc добровоніа3. 
прославиша ба7. и 
ст7ыа3 є3го Ӄгод-
никы.  

и3 вси2 на-
слади1вшеc доб-
рово6ніа2. 
прwслаа1виша б7а 
и3 ст7ыа2 его6 
u3го6дникы,  

Вси насладив-
шеся добро-
воніа, просла-
виша Бога и 
святыа его 
угодники,  

и3 вси насладив-
шасz добро-
воньа3. и3 просла-
виша бг7а. и3 
ст7ыа3 є3го Ӄгод-
никы. 

вси наслади1шаc 
добровониа, про-
славиша Бг7а, и 
ст7ыя его угод-
ники,  

  а3нто6ніа и3 
феw3дw6сіа2 w3 
сп7се1ніи5 бра1тни. 

Антоніа и Ѳе-
одосіи, о спа-
сеніи братцѣ. 

 антония и фе-
одо1сия о сп7сениі 
братнѣ. 

Сего дѣля аз, 
грѣшный, епи-
скопъ Симон, 
тужю, и скор-
блю, и плачю,  

сего же дэлz и1 
а3зъ грэшныи3 
є3пcпъ симонъ. 
тужю и скорблю 
и3 плачю.  

и3 сегw2 ра1ди а4зъ 
грѣ1шны̏ е3ппcъ 
си1мw=. тuжӅ2 и3 
скwрблю2. и3 
пла1чюc,  

И сего ради 
азъ грѣшный, 
епископъ Си-
монъ тужу и 
скорблю и 
плачу, 

сего дэлz а3зъ 
грэшныи3 є3пcпъ 
симонъ. тужю и3 
скръблю и3 плачю3.  

И сего ради а€ 
грѣшны8 єпcкпъ 
Симо=, тужу и 
скорблю и плачу. 

Як можна простежити з вищенаведеної таблиці, у Касіянівських редакціях, як і у 
Патерику о. Йосифа Тризни ще одна згадка про двох співзасновників Лаври є вставкою. 

Коментар 54 
В. Яковлєв зазначав близькість цього сюжету до однієї з оповідей із «Діалогів» 

свт. Григорія Двоєслова (Яковлев 1875, 114). Близькість цих оповідей, а до того ж, 
походження сюжету свт. Симона від цього твору, відомого в слов’янському перекладі, як 
«Римський патерик», підлягає аж надто великим сумнівам. Однак, оскільки т. зв. 
давньоболгарський слов’янський переклад «Римського патерика» було здійснено до 
XIV ст.2901 (Патерик Римский 2001, II), є всі підстави стверджувати, що свт. Симону він міг бути 

 

2901 Перекладено за грецьким перекладом середини VIII ст. православним римським папою Захарією, греком за 
походженням. Цей самий переклад став першоосновою для перекладу на арабську та грузинську мови. 
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відомий. Отже, наводимо цей сюжет за давньоболгарським перекладом (Патерик Римский 
2001, 477-479): 

Іwанна же въ градэ сеұ бывша епарха. коеz истины мuжь бэ вси съвэмъ. сіи повэдааше. 
яко валеріанъ патрикіи. в градэ гл7емэмъ риска. случи сz ему быти и ту сz скончати. епкcпъ же 
wнаго града мьзdу t мuжь его взzтъ. и мэсто ему дасть на погребеніе въ цр7кви. самъ• uбо валеріанъ 
патрикіи. до старости тако живъ безъ възрdъжаніа. въ ону же ньщь в нюже тэло его погребе сz. въ 
цр7кви. фаuстинъ бл7женныи мч7нкъ. егоже бzше цр7кве. пономарю яви сz гл7z. иди и повэжdь епкcпu. 
да извержеть tсюду смердzщую сію плоть. юже погребе сде. аще бо сего не сътворить въ Л7ныи дн7ь 
умреть. се видэніе видэвъ uбоz сz стражь повэдат епкcпу. и второе повелэнъ повэдати епкcпу tрече 
сz. въ тридесzтныи же дн7ь епкcпъ напраснµ умре. 

Коментар 55 
У Арсеніївській редакції і в проложному тексті з рукопису ІР НБУВ, ф. 312, №281/133с 

наявна ремарка з відсилкою до житія прп. Антонія Печерського: 
 

Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга редак-

ція 

Патерик 
проложного 

типу 

Патерик 
Йосифа Три-

зни 

да понеже 
малу отраду 
приял бых от 
многых ми 
грѣхов моли-
твъ ради 
святых отець  

да по2не, ма1лу 
tраду пріалъ 
бы< многы< ми 
грэховъ. тэхъ 
раdи ст7ыхъ.  

и3 ма1лu tра1ду 
пріа1лъ бы< 
мнw6гы< ми 
грэхw4въ. 
мл7твъ р dа̏ 
ст7ы1хъ w3ц7ъ,  

и малу отраду 
пріалъ бых 
многых ми 
грѣховъ, мо-
литвъ ради 
святых отецъ  
 

да поне малу 
tраду пріа3лъ 
быхъ многыхъ 
ми грэховъ 
ст7ыхъ ради.  

и малу tраdу 
приял бы< 
многи< ми 
грѣхо+ мл7твь 
раdи сты< tц7ъ. 

 и3 и3на такова 
w4брящеши 
брате поликарпе. 
в житьи ст7го 
антоніа2. 

  и3 и3на таковаа 
w4брящеши. 
брате поликарпе. 
в житіи ст7го 
антоніа2. 

 

о Христѣ Иисѣ 
нашем. 

 w4 х7э іс7э q 
г7э на1шемъ. 
е3мu же сла1ва 
нынэ и3 прcно, и3 
въ вэкы2 
вэком8 а4ми1нь. 

о Христѣ Ісусѣ, 
о Господъ на-
шем, ему же 
слава нынѣ. 

  

 
Ми вже аналізували цей фрагмент як одне з першоджерел для інформації про зміст 

втраченого поширеного житія прп. Антонія (Жиленко 2015-а, 48-49). Дослідники Патерика 
цю ремарку вважають випадково збереженою лише в Арсеніївській редакції (Шахматов 
1898, 108). Проте ми знайшли його також у проложному тексті. 

У результаті вивчення фрагмента ми дійшли висновку, що він не вказує на 
походження з вищезгаданого житія оповіді про прп. Євстратія тому, що на 1096 р., з якого 
починається оповідь про прп. Євстратія і прп. Никона, і житіє на той час, вочевидь, вже було 
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написано. Посилання ж на житіє прп. Антонія означає тільки те, що означає: в житії 
описувалися численні чудеса самого святого і його учнів, про які й нагадує свт. Симон 
Полікарпу, добре знайомому з текстом житія. 

Після додаткового аналізу текстів, присвячених прп. Онисифору, ми також 
припустили, що поява цієї ремарки у кінці житія пов’язане не з житієм прп. Євстратія, а з 
житієм прп. Онисифора, який міг бути згаданий у житії прп. Антонія, як його учень. 

Коментар 56 
Наступний фрагмент у Патерику Йосифа Тризни перенесено до даного тексту з 

закінчення сюжету про прп. Никона Сухого і дещо відредаговано. 

Житіє прп. Євстратія 
Коментар 57 
Ім’я прп. Євстратія (Ευστράτιος) з грецької перекладається, як добрий воїн. Вірогідно, 

свт. Симон взяв це до уваги, як і автор використаного ним грецького житія. Але 
безпосередньо про це сказано лише в житії з Патерика 1661 р. 

Коментар 58 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 
Список 
початку 

XVII ст.2902 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст2903 

Касіянів-
ська 

перша ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

  Сеи4 прпdб-
ніи3 

Съи2 
прпdбныи3 

    

Нѣкто    Нѣ1кіи2 
чл7къ 

Нѣкый че-
ловѣкъ 

 Нѣкиі 
чл7къ 

 К нему же     К нему же  
      нэкто  
прииде из 
Кыева, 
хотя быти 
чрънецъ. 

пріиде t 
Киє3ва 
нэкто. 
хотz 
быти чер-
нець. 

пріи4де и3с 
Кіе3ва въ 
пече1рӅ. 
хотz2 
бы1ти 
чрънецъ. 

пріи3де и3с 
кvѶе3ва2 въ 
печерӅ 
хотzѶ 
бы1ти3 
чрънець. 

пріи3де и3с 
кые3ва в8 
пече1ру. 
хwтz2 
бы1ти 
чер8нори1зець
мъ 

прииде с 
Кіева в 
печеру, 
хотя быти 
чернори-
зецъ; 

приде t 
кие3ва. 
хотz 
быти чер-
нець. 

прии1де и€ 
киева в 
пеще1ру. 
хотz 
быти чер-
нори1ѕецъ. 

  и3 повелэ2 
и3гu1менъ 
е3го2 пост-
рищи2. и3 
нарече2 и3мz2 

и3 повелэ 
и3гѫме= єго2 
пострищи2. 
и3 нарече 

    

 

2902  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. 
з Добромильського монастиря. 
2903  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. 
з Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
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Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 
Список 
початку 

XVII ст.2902 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст2903 

Касіянів-
ська 

перша ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

е3мu е3vѶс-
тра1тіи3. 

и3мz ємu 
є2uстра1тіи. 

раздаавъ 
же все 
убогым, 
мало 
нѣчто ос-
тавив 
ближним, 
да по нем 
издѣют. 

раздая3в же 
все 
uб7гымъ. 
мало 
нэчто 
oстави 
ближнимъ. 
да по немь 
издэють. 

w4нь• ра€да+ 
все2 и3мѣ1ніе 
свое2 u3бо1гыұ. 
ма1ло 
нэчто 
w3ста1ви. 
бли•ниұ сво1иұ 
да2 по неұ 
разда1юҴ. 

Һн же3 ра-
здавь въсе 
и1мэніе свое3 
u3богыұ. 
мало 
нэчто2 
Һстави 
ближниұ 
своиұ, да по 
неұ раздаюҴ. 

раздав8же 
все и3мѣ1ніе 
свое2 
u3бо1гым. 
ма1ло 
нѣ1что 
w3ста1вивъ 
бли1жнимъ 
свои4мъ да 
по немъ 
раздаюҴ. 

раздаав 
же все 
имѣніе 
свое убо-
гым, мало 
нѣчто ос-
тавивъ 
ближним 
своим, да 
по нем 
раздаютъ. 

разdая3в же 
все 
u3богымъ. 
мало 
нэчто 
w4стави 
ближниұ. да 
по немь 
и3здэють. 

ра€дая1в же 
все 1 имѣние 
свое 
убо1гимъ, 
ма1ло 
нѣчто 
o3ста 1вивъ 
бли•нимъ 
своимъ, да 
по не1мъ 
ра€даютъ. 

Коментар 59 
В часи створення Касіянівської другої редакції етнічна назва «половці» була вже 

неактуальною, тому він змінив назву традиційним для церковної літератури «агаряни»2904. 
 

Основна редакція Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга ре-
дакція 

Патерик Йосифа Три-
зни 

Бѣ бо сий Еустратий 
плѣнен от половец 

бѣ2 бо сіи3 є3v3стратіи. 
плэне1нъ безбо4жными 
а3га1рzны. 

Бѣ бо сій Еустратіе 
плѣненъ безбожными 
Агаряны 

бѣ бо си1і Евстра1тиі 
плѣнень бе€божными 
ага1ряны, 

и продан бысть жидо-
вину со инѣми мно-
гыми. 

и3 про4данъ жидови1нu. и проданъ Жидовину и про1данъ жидови1нµ. 

У деяких текстах назву людоловів пропущено. 
І лише у друкованій редакції Патерика 1661 р. знову знаходимо розлогу статтю, яка 

свідчить про знайомство автора з літописом: «Е~гдаже попӅщeніемъ Б9іим8, прійде нёкогdа 
злочести1вый Бонsкъ, со мнHжествомъ Половце+, и3 плени2 РwссjйскӅю зeмлю: тогда2 и3 сeй Блж\енный, 
в8 пaдшиұ погaныұ в8 Печeрскій Монастhръ, и3 мн0гихъ мeчи съсёкшим8, взsтъ бhсть со дрӅги1ми въ 
плёнъ...» 

Коментар 60 
Коментуючи наявну, на його думку, хронологічну невідповідність житія, Г. Літаврін 

(Литаврин 2001) зазначав: «Якою мірою цей сюжет — агіографічний топос... бранці, 

 

2904  У Візантії агарянами називали арабів — за біблійною легендою про походження арабів від рабині й 
наложниці Авраама Агарі, яка була родом із Єгипта. Агар мала від Авраама сина Ісмаїла, звідки інша назва арабів: 
«ісмаїліти». З XI ст. так називали всіх мусульман і, серед іншого, це слово було синонімом українського 
«потурчак», тобто, представників немусульманських народів, які прийняли іслам. Отже, це визначення може 
відноситися до татарів, але не до половців, оскільки в наших степах, представники цього етносу аж до татарського 
нашестя переважно лишалися поганами. 
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гребуючи брати нечисту їжу від «поганих», мали почати голодування з дня полону, тоді як в 
«Слові» йдеться лише про 14 днів, протягом яких вони усі, крім Євстратія , померли, і про те, 
що бранці голодували, вже бувши проданими іудеєві. Визнаючи частку істини в 
повідомленні «Слова» про самогубство полонених внаслідок голодування, чи можна 
повірити, що на це виявилися здатними усі 50 русів? Вельми сумнівно ...» (Литаврин 2001). 
Слід зауважити, що шановний автор не враховує тут обставин релігійної вмотивованості 
нещасних, що заморили себе голодом. Так вчиняють тільки за крайніх обставин. Саме собою 
полонення не могло призвести до цього, до того ж, що й на батьківщині ці люди не 
обов’язково були особисто вільними. Половці ж не лише не змушували полонених приймати 
їхню релігію, але цілком могли забезпечувати релігійні потреби бранців, а також, можливо, 
харчування, до якого не входило «ідоложертвенного» (якнайменше). Адже зрештою, 
прп. Никон вижив у тих умовах, хоча, як монах, мав ще більше обмежень у харчуванні. 
І якими б тяжкими не були поневіряння бранців у цей час, але реально борня прп. Євстратія 
та інших полоненних із хазяїном почалась не з часу полону, а коли іудейський екстреміст став 
змушувати їх до прийняття своєї віри чи якось інакше утискати їхні релігійні права (Литаврин 
2001). Чи дійсно всі 50 бранців померли з голоду, чи до них долучилась якась пошесть, 
швидко подолала ослаблених полоном і голодом людей — стверджувати ми, звичайно, не 
можемо. Але будь-який варіант не применшує їхнього мученицького подвигу. 

Коментар 61 
 

Основна 
редак-

ція 

Арсені-
ївська 
редак-

ція 

Стиш-
ний 

пролог. 
Список 
початку 
XVII ст.

2905 

Стиш-
ний 

пролог. 
Список 
сере-
дини 

XVI ст.
2906 

Касія-
нівська 
перша 
редак-

ція 

Касія-
нівська 
друга 

редак-
ція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редак-
ція 

1661 р. 

И бысть 
видѣти 
душю 
препо-
доб-
наго, 

и3 быc 
видэніє3 

и3 бѣ2 
ви1дэти 
дш7Ӆ 
прпdб8наго 

и3 бѣѶ 
ви3дэти1 
дш7Ӆ 
прпdбнаго 

и3 бѣ ̏
видэти 
дш 7u 
пр dпbбногw  

И бѣ 
видѣти 
душю 
препо-
доб-
наго, 

и3 бысть 
видэти 

И бѣ 
видѣти 
дш 7у 
пр dпбнаго 

И# 
видёна 
бhсть 

несущу 
колес-
ница ог-
нена, 

колесница 
w4гнена. 

носи1мu 
на коле-
сни1ци 
Ҷ3гне1нэй
. 

носи3мӅ на 
колесници2 
Ҷ3гненэ. 

несе1мu на 
коле-
сни 1цэ 
w4гненэи3. 

носиму 
на коле-
сници 
огненѣ, 

колесница 
w4гньна 

носиму на 
коле-
сни 1цэ 
огненѣи, 

Коле-
сни1ца 
њгнeнна, 

и кони 
огнени,  

и3 кони 
oгнени.  

и3 ко1нэ 
Ҷ4гньни. 

и3 кони 
о3гнени. 

и3 кони 
w3гненіи5  

и кони 
огнени,  

и3 конэ 
w3гненэ.  

и кони 
o4гнени,  

и3 К0нэ 
nгне=ны,  

 

2905  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. із 
Добромильського монастиря. 
2906  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. із 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
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ція 

Стиш-
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пролог. 
Список 
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XVII ст.

2905 

Стиш-
ний 

пролог. 
Список 
сере-
дини 

XVI ст.
2906 

Касія-
нівська 
перша 
редак-

ція 

Касія-
нівська 
друга 

редак-
ція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редак-
ція 

1661 р. 

 дш7ю 
прпбdнаго 
несуще. 

    дш7ю 
прпdбнаго 
несуща. 

 и4миже 
дш \а 
ликyю-
щагw 
того2 
Побэдон
0сца 
несeна 
бhсть на 
Нб7о. 

и глас, 
глаголя 
грече-
скыи: 

и глаc 
глz 
гречьскы 

 и3 глаc быc 
гл7z 
грече3скыи2, 

глcа бcы 
гл7z 
гре 1ческы 
и2. 

и гласъ 
бысть 
глаголя 
грече-
скыи: 

и глаc 
глz 
грецьскы. 

и глаc 
быcть 
гл7z гре-
ческиі. 

И# глaсъ 
слhшанъ 
бhст8, 
Грeчески 
сіz гл\z: 

 «Се до-
брый 
града 
небес-
наго гра-
жанин 
наре-
ченый!» 

сьи до-
брыи3 
града 
нбcнаго 
жителинъ 
наре? еныи3. 

се3 до1брый 
гра•дани1н
ъ на-
рече1н8ный 
нбcный 
грdа. 

сеѶ добрыи2 
граж-
дани1нь 
наре?ныѶ 
нбcнаго3 
града2. 

Се2 
дw4бры̏ 
гра 1да 
нб cнаго 
гра-
жани1нъ 
на-
рече1нныи5. 

«се до-
брый 
небес-
наго 
града 
гражда-
нинъ на-
ре-
ченны», 

се добрыи3 
града 
нбcнаго 
жителинъ 
наресz. 

Се до-
брыи 
нбcнаго 
гра1да, 
гра•дани1н
ъ наречен-
ныи, 

Се 
д0брый 
Нбcнагw 
Грaда 
жи-
тели1нъ. 

Сего 
ради 
прото-
стра-
торъ зо-
веться в 
помина-
нии ва-
шемъ. 

сего раdи 
прото-
страторъ 
зовется. 
в поми-
наньи3 ва-
шемъ. 

того2 ра1ди 
протос-
тра1то> 
зовҴе1сz въ 
по-
мина1ніи2. 

и3 того 
ради 
прото2стра
тҶ> зове-
тсz2 въ 
по1мина-
ніи. 

и3 сего 
ра1ди 
прwто2стр
ато4ръ 
зове1тсz. 
в по-
мина1ніи5 
ва1шем. 

и сего 
ради 
Прото-
стра-
торъ зо-
веться в 
помина-
ніи ва-
шем. 

сего ради 
прото-
стратеръ 
зоветсz. 
в поми-
наніи3 ва-
шемъ. 

и сего 
ради про-
тострато> 
зовется в 
помина-
ниі 
ва1шемъ. 
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Цей фрагмент, визнаний М. Присьолковим «грекофільським» (ну де ж таки, якщо 
сказано було грецькою, то — ворогом русинів), була одним із головних його доказів 
походження зазначеного тексту з втраченого поширеного житія прп. Антонія (Приселков 
2003, 136) 2907 . Вище ми торкалися цієї теорії і пояснили, чому не визнаємо її 
переконливою2908. Однак, це не означає, що фрагмент не вартий уваги і вивчення. 

Отже, що ми знаходимо? 1) По преставленні святий був вознесений на небо у 
вогняній колісниці; 2) З неба почувся вигук грецькою мовою, який свт. Симон переклав як 
«це є добрий громадянин Небесного граду»2909; 3) Свт. Симон зауважив, що зважаючи на 
вищесказане, святого у Лаврському пом’янику («у поминанні вашому») згадано як 
протостратора. Чому святитель використав слово «вашому»? Можливо тому, що у 
Володимирі святого не поминали2910. Та в будь-якому разі, походити це прізвисько могло 
тільки з грекомовного середовища, тобто, з Херсонеса. 

Почнемо з видіння колісниці. Під час преставлення святого були присутні лише його 
вбивця і, можливо, його спільники. Серед них, як ми вже припускали, був і той, хто доніс про 
це херсонеським християнам (див. стор. 42). Можливо, йому належить і цей опис. Чи бачив 
він колісницю, чи якийсь інший світловий ефект, якими часто супроводжуються чудеса — 
нині, звичайно, не відомо. Втім, нагадаємо, що вознесення пророка Ілії на вогняній 
колісниці 2911  визнають як іудеї, так і християни. До свідчень іудея могло належати і 
зазначення, що з неба чувся голос саме грецькою мовою. Якщо, приміром, його рідною 
мовою був іврит або будь-яка інша мова, якою розмовляли у Хазарії чи слов’янських землях, 
то це було вмотивоване зауваження. Навряд чи всі, чи більшість херсонеських іудеїв після 
цього чуда хрестилися. Але той, хто його описав — цілком можливо. І ще одне зауваження: 
стверджується, що Ілія був взятий на небо живим — з тілом. Це співзвучно із заявою 
свт. Симона, що має підґрунтя, вірогідно, його першоджерела, що мощі святого не було 
знайдено. 

Тепер перейдемо до прізвиська «Протостратор». Так у Візантії називали начальника 
царської стайні. Ця посада була однієї з головних придворних і була високим військовим 
чином, одним із головних помічників великого доместика, і фактично міг керувати армією 
імперії чи її частиною. Очевидно, не пов’язавши цей титул із текстом житія, Є. Голубинський 
писав, що такого слова в грецькій мові нема. А тому він атрибутував його як неправильне 
прочитання слова «протостатор» — «першоподвижник» (Голубинский 1894 765-766.). Вже 
С. Розанов вважав, що йшлося саме про придворний титул, який він порівнював із званням 
«конюшого боярина» у Московії XVI ст. Він зауважив, що таке прізвисько святий мав 
отримати не в Києві, а в грекомовному Херсонесі (Розанов 1914, 39-40). Однак, і він не 
поєднав зміст житія з титулом і вважав, що до того, як потрапити в руки іудею, святий був 
конюшим-стратором, можливо, того самого єпарха. Термін «протостратор» замість 
«стратор» міг з’явитися від того, що саме він, а не «стратор» був добре відомий в Русі з 

 

2907 Втім, М. Присьолкову належить лише розвиток ідей О. Шахматова, який у своїх роботах розробив теорію про 
поширене житіє прп. Антонія Печерського і його вплив на печерське літописання (Шахматов 1908, 276). 
2908 Див. Коментар 55. 
2909 На думку Г. Літавріна: «Вірогідний оригінал: Τοιούτος αγαθός ό της πόλεως ουράνιας πολίτης ώνομασδείς. 
Δια τούτου ό πρωτοστράτωρ καλείται εν τη μνημοσύνη υμών) (Литаврин 2001). 
2910 Літаврін, втім, вважав, що свт. Симон розповідав про вшанування прп. Євстратія у Херсонесі (Литаврин 2001). 
Однак, якщо його вже вшановували там як святого, то не міг бути у поминанні, в яке вписували ктиторів, 
подвижників, але не святих. А от у Лаврі, по-перше, на той час вшанування прп. Євстратія як святого, могло й не 
скластися, а, крім того, як свідчить лаврський пом’яник XV ст., членів собору святих Печерських також було 
внесено до поминання, можливо, для пам’яті під час використання їхніх імен у Службі Божій. 
2911 І сталося, як вони все йшли та говорили, аж ось з’явився вогняний віз та вогняні коні, і розлучили їх одного від 
одного. І вознісся Ілля в вихрі на небо... А Єлисей це бачив, і він закричав: Батьку мій, батьку мій, возе Ізраїлів та 
верхівці його! Та вже не побачив його... І схопився він сильно за одежу свою та й роздер її на дві частині (2Цар 
2:11-12). 
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літератури (Розанов 1914, 42). Остання версія не має сенсу, оскільки нема підстав 
стверджувати, що святий мешкав у Херсонесі десь крім того місця, де зберігав свій живий 
товар його убивця. 

Дуже складною побудовою була теорія М. Присьолкова, нагадаємо, пов’язаною з 
визнанням джерелом оповіді втраченого поширеного житія прп. Антонія, буцімто 
створеного при «про-грецькій» митрополії, і «антипечерського». У рамках доведення цієї 
теорії він пише: «Слова, наведені Симоном як небесні: “се добрый небеснаго града гражанин 
нареченный”, — неповні. З подальшого тексту: “И сего (ради) Протостраторъ зоветься въ 
поминаніи вашемь”, — видно, що “наречення” Євстратія небесним голосом, що не наведене 
Симоном, дало останньому право зблизити Євстратія з Протостратором “Поминання” 
монастирського. Не можна собі уявити іншого напряму складання єпископом Симоном цієї 
розповіді про Євстратія, як читання і вивчення житія прп. Антонія з монастирським 
“Поминанням” в руках. Знайшовши в житії розповідь про Євстратія, а в “Поминанні”, 
ймовірно, лише ім’я мученика, його прізвисько (Протостратор) і день поминання — Симон 
вирішив достовірність цієї розповіді житія прп. Антонія у позитивному сенсі і вніс його в 
переробці у задуману низку оповідань про подвижників Печерської обителі. Але 
“наречення” Євстратія, яке читалося в житії прп. Антонія, Симон пропустив, і нам непросто 
нині уявити мотив цього вчинку. Чи не стояло в “нареченні” — першомученик 
(πρωτοστάτης), і чи не читались там слова небесного голоса: “се добрый небеснаго града 
гражанинъ нареченный первымъ”? Цілком імовірно, що Симон пропустив прозвання 
Євстратія першим мешканцем небесного міста (тобто, першомучеником), оскільки вважав 
це прямою суперечністю зі звичайним руським рахунком наших мучеників за Христа, що 
підтверджується порівнянням уривка Симонового послання, де згадується св. Леонтій, 
єпископ Ростовський» (Приселков 2003, 136-137). 

На нашу думку, переконливим був висновок Г. Літавріна: «Зважаючи на контекст, 
автор-перекладач розумів, чому Євстратій, прозваний на Русі Постником, у херсонітів став 
іменуватися Протостратором. Розгадка шуканого причинного зв’язку укладена в значенні 
терміна «протостратор». В кінці XI — першій половині XII ст., за Комніних (тобто, цікавий для 
нас період), цей титул (який пережив, як і інші титули, тривалу еволюцію) отримував носій 
однієї з вищих придворних посад. Чоловік Анни Комнін (доньки Олексія I) Никифор Вріенній 
писав якраз в той час, що чин протостратора “завжди вважався у царів високою посадою і 
надавався найважливішим особам”» 2912 . Н. Іконодіміс, підбиваючи підсумок вивченню 
історії цього титулу, зазначив, що протостратору були безпосередньо підпорядковані 
άρμοφύνλακες, тобто «стражі колісниць» (gardiens de chars), а функції протостратора 
полягали в охороні особи імператора і транспортуванні зброї та провіанту для армії, тобто, в 
обов’язках конюха». Отже, розглянутий пасаж отримує логічну ясність лише в тому випадку, 
якщо визнати, що терміну «протостратор» у тексті «Слова» надано саме це значення — 
«начальник над правоохоронцями колісниць», «головний з варти». Євстратія прозвали 
Протостратором тому, що він вознісся на небо на (вогненій) колісниц» (Литаврин 2001). 

Згадка прп. Євстратія з грецьким прізвиськом «протостратор» у лаврському 
пом’янику може свідчити про те, що на час створення тексту свт. Симона вшанування святого 
вже існувало не лише в Херсонесі, а й у Києві (хоча така згадка не свідчить про канонізацію). 

Коментар 62 
Утиски з боку Візантійської влади та інших християнських країн іудеїв призвели до 

появи певної кількості вихрестів, які лише позірно приймали християнство, а таємно 
лишалися іудеями. Є всі підстави твердити, що цей прошарок населення зродив суттєві 
проблеми, оскільки їм присвячено окреме 8-е правило Сьомого Вселенського собору. 
Оскільки цей документ є істотною ілюстрацією до подій, пов’язаних із мучеництвом 

 

2912 Прим. Г. Літавріна 
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прп. Євстратія, наведемо їх повністю з коментарями за спеціальним виданням (Правила 
святых вселенских соборов 1877, 655-658). 

Правило и7 
Поели1ку нѣ1которые и6з8 Е#вре1йскагw вэроисповѣ1даніz, блужда1z, возмни1ли руга1тисz ХрcтӅ2 

Бг7у на1шему, притво1рнw дѣ1лаzсz Хрістіа1нами, вта1йнэ же tвера1zсz Е#гw2, и скр \ы1тнw суббw1тствуz, 
и3 про1чее Іуде1йское и3сполнz1z: то2 w3предэлz1емъ, си1хъ ни во w3бще1нiе, ни къ моли1твэ, ни въ Цр7ковь 
не прiимати: но я4внw бы1ти и5мъ, по и4хъ вэроисповѣ1данію, Е3вре1zми: и3 дэте1й и5хъ не крести1ти, и3 
раба2 и5мъ не покупа1ти, и3ли2 не пріwбрєта1ти. А4ще же кто2 и3з8 ни1хъ съ и5скреннею вѣ1рою w3брати1тсz, и3 
и3сповѣ1дуетъ o5ную t всегw2 се1рдца, торже1ственнw tверга1z Е#вре1йскіе и5хъ o3бы1чаи и3 дэла2, дабы2 чрез8 
то2 и3 други1хъ w3бличи1ти и3 и3спра1вити: сего2 принима1ти и3 креща1ти дэте1й є3гw2, и3 u3твержда1ти и5хъ въ 
tверже1ніи Е#вре1йскихъ u3мышле1ній. А4ще же не таковы2 бу1дутъ: tню1дь не пріима1ти и4хъ. 

Зонара. Деякі іудеї про людське око звертаюся до віри і вдавали ніби стають 
християнами; а тим часом знущалися з Христа, тобто сміялися, потай відцуравшись Його і 
таємно дотримуючись суботи та здійснюючи інші іудейські звичаї, наприклад, обрізаючи 
своїх дітей, вважаючи нечистими тих, що доторкнулися до мертвих, і прокажених, і 
сім’яточивих і таке інше, що було заборонено древнім законом. Отже, собор визначив не 
брати таких в спілкування, не молитися разом з ними і зовсім не дозволяти їм входити до 
церкви; а бути їм знову відкрито євреями, їхніх дітей не хрестити, і не дозволяти їм купувати 
рабів. Бо і цивільний закон забороняє іудеєві купувати християнського раба; а тим, які вже 
прийшли до віри, що не заборонялося, як християнам, купувати рабів. А позаяк вони потай 
робили це; то собор говорить, що не дозволяється їм купувати рабів, або набувати інакше, 
наприклад, через дар, або обмін, або по іншому. Якщо ж хто з них навернеться, увірувавши 
щирою і чистою вірою, тобто, чисто, а не удавано, і сповідує від щирого серця, тобто, 
говорить те саме, що і ми, — і урочисто відкидає, тобто виставляє перед усіма власні звичаї 
і все, що робиться у них, і погоджується не робити того, так щоб і інші єдиновірні з ним були 
викриті і виправлялися, такого приймати і хрестити, і дітей його, і ретельно спостерігати за 
ними, щоб відстали від єврейських звичаїв, а інакше їх не приймати. І Василій Великий в 
п’ятому правилі говорить: тих, хто кається належить приймати, але не без розгляду, а 
вивчити, чи істинно і насправді чи каються. І цивільний закон наказує робити точне 
розслідування щодо іудеїв, котрі навертаються. 

Аристин. Євреїв не варто приймати, якщо не виявиться, що вони навертаються від 
щирого серця. Ясно. 

Вальсамон. Деякі іудеї, піддавшись звинуваченнями у якихось справах і бажаючи 
уникнути їх, переходили в православну віру і робили вигляд, що вони мислять по 
християнськи, а, насправді, мислили по-юдейському, таємно відправляючи суботи і 
принижуючи наші обряди. Вони хрестили і дітей своїх і робили щось інше благочестиве, щоб 
краще здаватися православними. Отже, отці говорять, не брати таких ні в яке спілкування, 
не дозволяти їм хрестити своїх дітей, ні в якому разі не набувати християнського раба, але 
відкрито жити їм по єврейській релігії. Якщо ж хто з них від іудейської релігії звернеться до 
православної віри з чистим налаштуванням і без потреби, або удавання відстане від 
іудейських звичаїв, і від щирого серця урочисто відкине їх, і сповідує, що робиться деякими 
з них, але лукавством і хилиться до осміяння віри християн, щоб тим і цих викрити і 
виправити, — такого приймати в спілкування і дітей його і хрестити із спостереженням, щоб 
вони утримувалися від іудейських переказів і звичаїв. Отже, зауваж це для тих священників, 
які хрестять дітей агарян, і що шукане цими для тілесного зцілення хрещення не має 
допускалися. — Сорок четверта глава 1-го титулу 1-ї книги Василик каже: «іудей, котрий 
удавано виявляв намір бути християнином, щоб, перебуваючи в церкві, уникнути 
звинувачення проти нього, або стягнення з нього боргу, якщо не сплатить боргу, або не 
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визволиться від звинувачення, не має бути прийняте». Шукай ще 47 главу тієї ж книги і 
титулу: «іудей не повинен мати християнина рабом, і не обрізувати оглашенного; і інший 
єретик не повинен мати рабом християнина»; і 54-й розділ: «жоден самаритянин не повинен 
мати слугою християнина, але разом з тим як придбає його, негайно оголошувати його 
вільним; якщо ж слуга буде однакового з ним зловір’я, то буде дозволено йому, по прийнятті 
християнської віри, негайно отримати і римську свободу». 

А ось вже коментар визначного історика XIX—XX ст. І. Малишевського: «З нього 
видно, що в епоху Собору були в Візантійській імперії євреї, які удавано ставали 
християнами, і кількість їхня була настільки значною, що на них вважав за потрібне звернути 
увагу Вселенський собор. Звідси можна вивести, що існували підстави, які змушували євреїв 
удавано приймати християнство. Одні з них могли робити це саме внаслідок прямого 
примусу їх до хрещення, про який говорять арабські письменники, відносячи цей факт до 
названої епохи. Ці удавані були вихрестами, отже, невільними вихрестами. Таких не могло 
бути багато, — і вже тому, що сама міра прямого примусу до хрещення і тепер, як колись, не 
могла бути застосовувана строго і повсюдно. Більш було таких, які приймали християнство 
внаслідок, так би мовити, непрямого примусу до того. Таким примусом виявлялося загалом 
переслідування євреїв, про яке говорять арабські письменники і яке випливало з чинної в 
законодавстві системи різних утисків щодо євреїв, тепер посилився внаслідок більш 
суворого виконання або застосування цієї системи. Так, наприклад, за цією системою євреї 
позбавлені були різних прав, якими користувалися християни. І ось вони удавано робляться 
християнами, щоб користуватися такими правами. Це можна вбачати в свідоцтві Собору. 
Євреї, які удавано ставали християнами, домагалися, як видно, щоб хрестили дітей їхніх. Це 
вони робили не лише з бажання вважатися християнами, отже, користуватися правами 
християн, але зокрема з бажання забезпечити собі ті права за заповітом, а дітям ті права у 
спадщину, в яких вони, як сказано вище, були обмежені законами Візантії. Далі, Собор 
позбавив удаваних християн з євреїв права купувати і загалом мати рабів. Це означає, що 
євреї приймали християнство, між іншим, саме для того, щоб отримати це право, яке 
повертало їм можливість здавна улюбленої і вигідної для них торгівлі рабами. Були, 
звичайно, й інші права, інтереси, вигоди, заради яких євреї удавано ставали християнами, 
тому що інакше не могли досягти їх, користуватися ними тепер, при більш строгому нагляді 
щодо їхньої зазначеної вище системи» (Малышевский 1878, 13-15). 

Коментар 63 
Дуже цікаво, чи взяті свт. Симоном незмінні з його писемного першоджерела 

заключні слова оповіді, де сказано, що місцезнаходження мощей прп. Євстратія невідоме, 
чи так було і в XIII ст. Так чи інакше, пізніше вони були перенесені з Корсуня до Печерського 
монастиря, що, до речі, є додатковим доказом існування вшанування святого в цьому місті 
(інакше мощі навряд чи могли б бути знайдені через тривалий час по смерті). 

Ще одна особливість вражає тим, що текст не зазнав змін навіть зважаючи на давнє 
вшанування прп. Євстратія у лаврських печерах. Тільки у Патерику 1661 р. знаходимо 

пояснення цього епізоду: «Но нёкіимъ смотреніемъ Б9іимъ њбрэтHшасz в8 Пещeрэ, и3дёже и3 до 
нhнэ пребывaютъ нетлённw». 

Коментар 64 
Точного розуміння, що відбулося тоді в Херсонесі, наразі нема. Подія з вихрестом у 

Константинополі навряд чи пройшла б повз хроністів. Тому Г. Літаврін вважав це легендою. 
Але зазначає, що вона — не безпідставна. «І такі справжні події, що стосувалися саме єпарха 
Константинополя, приблизно в ті роки, відбувалися у цьому разі. На жаль, в описах Анни 
Комніни й Іоанна Зонара для подій кінця ХI — початку XII ст. не наводиться точних датувань. 
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Анна повідомляє, що єпарх столиці Варда Ксир разом з іншими сановниками був ув’язнений 
за участь у змові Анемадів проти імператора. Видавці й дослідники «Алексіади» Б. Лейб і 
П. Готьє датують змову 1097—1104 рр., Я. М. Любарський — 1105 р. Точність датування у 
цьому разі аж ніяк не вирішальна обставина: легенда творилася багато років по тому, 
уривчасті спогади і неясні чутки про злочин єпарха і про заподіяне йому суворе покарання 
були пов’язані агіографією з Євстратієм і витлумачені потрібним для її мети способом 
(попередник Ксира або сам Ксир був при цьому «перетворений» на іудея, принципового 
значення не має)» (Литаврин 2001). 

Разом із тим, у Херсонесі таки тоді відбулась якась акція, яка сильно вплинула на 
життя місцевих іудеїв. Власне, в цьому нема нічого дивного. Такий жахливий злочин проти 
святого ченця в християнському місті у разі розголосу не міг не спричинити масового виступу 
проти винуватця і проти його общини. С. Розанов припускав, що йшлося не про законну 
страту злочинця, а щось подібне до погрому, що торкнувся не тільки вбитого натовпом 
злочинця і співучасників його злочину, але й інших іудеїв (Розанов 1914, 40-41). Втім, і 
місцева влада також не могла лишитися осторонь. Тому цілком вірогідно, що рацію має 
М. Кизилов, який вважав, що після цього часу іудейське життя на території Криму 
призупинилося. «Звичайно, можна уявити, що якась незначна частина євреїв залишилася на 
території Таврики. Проте відсутність джерел свідчить, скоріш за все, на користь гіпотези про 
перерву єврейського життя в Криму на півтори століття — до появи там у XIII ст. татаро-
монголів і генуезців, з якими на півострів переселилися нові єврейські поселенці. Це були 
караїми, що не визнавали Талмуд, а також європейські та східні євреї-талмудисти, які пізніше 
склали кістяк етнічної спільності, відомої з другої половини XIX ст. під ім’ям «кримчаки» 
(Кизилов 2014). 

Житіє прп. Никона Сухого 
Коментар 65 
Привертає увагу те, що у тексті друкованої редакції Патерика 1661 р. помітна 

близькість із Стишним прологом з ВР ЛННБ середини XVI ст.2913: 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська реда-

кція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Стишний 
пролог. 

Список се-
редини 

XVI ст.2914 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана реда-

кція 
1661 р. 

Другый 
же мних, 
именем 
Никонъ,  

Дрuгыи же 
мни< име-
немь ни-
конъ.  

Дрuгыи• 
мни<, и4ме-
немъ ни1кw=.  

Другый 
же мних, 
именем 
Никонъ,  

Дрuгыи3 же 
мнихъ и3ме-
немъ ни-
конъ.  

СъѶ прпdбныи2 
мни<. и3ме1неұ 
нико1нь 

Другиi1 же 
мни1хъ 
и4менемъ 
Ни1конъ  

Сeй ќбw 
Блж\енный 
ќзникъ 
Ни1конъ 

       быҵ \ р0да 
вели1ка, t 
Грaда 
Кjева. 

       При1шед8 же 
в8 Печeрскій 

 

2913 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
2914 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
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Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська реда-

кція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Стишний 
пролог. 

Список се-
редини 

XVI ст.2914 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана реда-

кція 
1661 р. 

Монас-
тhръ, 
плэни2 сaм8 
пeрвэє 
рaзумъ 
св0й, и3 
всегw2 себе2 в8 
послушaніє 
Хв7и, и3 
быст8 И$нок8 
и3скусeн8. 

     плѣ1нень 
бы1вь t 
ма1настырz. 
пога1ными2 
пло1вци 

 Пот0м же 
пришeдшиұ 
злоче-
сти1вым8 
Половцeм8, 
плэнeнъ 
тёми быҵ \, 
[в т0 же 
врeмz є3гда2 
и3 
Е#sстрaтій 
С™hй 
Печeрскій:] 
и3зведе= и3з8 
Монастыра2 
въ стрaну 
и4хъ. 

въ плѣнѣ 
сый, око-
ван 
дръжим 
бѣяше. 

въ плэнэ 
сыи3 w4ко-
ванъ 
дрьжимъ 
бzше 

въ 
плэне1ніи3 
сыи5, wкова= 
дръжим 
бэа4ше. 

въ плѣне-
ніи сый, 
окованъ 
дръжим 
бяше. 

въ плэнэ 
сыи3 w4ко-
ванъ 
дръжимъ 
бzше. 

и3 w3ковань 
и дръ1жиұ 
бэа3ше 

во плѣне1ні 
се 2 окова1нъ 
держимь 
бz1ше, 

И5дёже 
њковaнъ 
держи1мъ 
бsше. 
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Коментар 66 
У житії прп. Никона Сухого згадано полоненого разом з ним ченця на ім’я Герасим. 

Водночас зауважується, що половці передали його євреям на розп’яття. Тож, очевидно, 
ідеться про прп. Євстратія, хоча ім’я відрізняється. ВУдеяких редакціях помітно спробу в 
цьому розібратися. Так, у Пролозі НТШ 237 у перших словах житія до повідомлення про 

полон святого, додано, що він був полонений «съ бра1тwұ свои3мь ге1расимwұ». У друкованій 

редакції 1661 р. знаходимо таке: «Пот0м же пришeдшиұ злочести1вым8 Половцeм8, плэнeнъ тёми 
быҵ \, [в т0 же врeмz є3гда2 и3 Е#sстрaтій С™hй Печeрскій:]» 

 
Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Касіянів-
ська пе-
рша ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Стишний 
пролог. 

Список се-
редини 

XVI ст.2915 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р... 

Сий же 
глаго-
лаше, 
яко: 
«Хрис-
тосъ 
избав-
ляет мя 
туне от 
рукъ ва-
ших, 

сь2 же 
гл7аше к 
нимъ. 
я3ко хcъ 
и3збав-
лzє3т мz 
туне t 
рукъ 
ваши<. 

o3нъ• гл7а к 
ни1мъ. 
Я4ко хс7 
и3зба1витъ 
мz тu1не 
t рu1къ 
ва1ши<. 

Онъ же 
глаго-
лаше к 
ним, яко 
Христос 
избавить 
мя туне 
от рукъ 
ваших, 

се же 
гл7ще к 
нимъ. 
я3ко хcъ 
и3з8бав-
лzе2т мz 
туне t 
рукъ ва-
шихъ. 

Ҷ3н8же гл7ше 
къ ниұ я3ко 
х7с ту6не 
и3зба1вить 
мz6 t 
рѫ1къ ва1ши<. 

o4нъ же 
гл7аше 
имъ яко 
Хрcтсъ 
и€бавит 
мя ту не 
и€ рукъ 
ва1шихъ 

Тaже къ 
мучи1телем 
своим 
гл\а:Ћкw 
Х© тyне 
мz 
и3збaвитъ t 
рyкъ 
вaшихъ, 

уже бо 
извѣше-
ние 
приах: 
явися ми 
брат 
мой,  

uже бо 
извэще-
ніє пріа<. 
я3ви бо 
ми сz 
братъ 
мои3.  

u4же бо 
и3звэще1ніе2 
пріа1хъ. 
z3ви2 бо ми 
сz бра1тъ 
мо6и3.  

уже бо 
парѣще-
ніе прі-
ахъ, яви 
бо ми ся 
братъ 
мой,  

u3же бо 
и1звэще-
ніє 
пріа2хъ. 
я3ви ми 
сz братъ 
мои2.  

Ӄже бо6 
и3звѣ1щеніе 
приz<. я3ви2 
бо6 ми сz 
браҴ мои2  

уже бо 
и€вещение 
прияхъ. 
Яви бо 
ми ся 
брат мои  

у$жe бw и3 
и3звэщeніе 
пріsхъ: 
kви1мисz 
брaтъ м0й  

     ст7ыи2 ге1расиұ. Евстратиі Е$sстрaтій, 
егоже 
предасте 
жидом 
на распя-
тие. 

є1го же вы 
предаете. 
жидомъ 
на рас-
пzтьє3. 

е3го6 же 
прода1сте 
жидо1мъ на 
распz1тіе2. 

его же 
продаете 
Жидом 
на рас-
пятіе. 

є3го же 
предаете и3 
жидомъ 
на рас-
пzтіе2. 

е3го1 же 
прода1сте 
жи1дҶұ на 
ра1спzтіе. 

его же 
прода1ете 
жидо1мъ 
на 
распя1тие. 

є3г0же вы 
продaсте 
жид0мъ на 
Распsтіе, 

 
І трохи далі: 

 

2915 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
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Основна 
редакція 

Арсені-
ївська 
редак-

ція. 

Касіянів-
ська 

перша 
редак-

ція. 

Касіянів-
ська 

друга 
редакція 

Пате-
рик 

проло-
жного 
типу 

Стишний 
пролог. 

Список се-
редини 
XVI ст.. 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

Тако бо 
ми рече 
святый 
Герасим, 
яко: 

тако ми 
ре? ст7ыи 
герасимъ. 
z3ко 

та1ко бw 
ми ре? 
ст7ыи2 ге-
расимъ. 
я3ко 

Тако бо 
ми рече 
святый 
Герасим, 
яко 

тако бо 
ми рече 
ст7ыи3 ге-
расимъ. 
я3ко 

та1ко бо6 ми 
ре1че ст7ыи 
ге1расиұ. я3ко 

Тако бо 
ми рече2 
ст7ыи. 
яко 

Мнё же 
kви1выйсz си1це 
рече2: ћкw 

«В третий 
день 
имаши в 
мана-
стыри 
быти  

въ Г7и 
дн7ь въ 
мана-
стыри 
будеши.  

въ тре1тіи5 
дн7ь 
и4маши в 
монас-
тыри2 
бы1ти.  

въ третій 
день 
имаши въ 
мана-
стыри 
быти  

въ тре-
тіи дн7ь. 
в мана-
стыри 
будеши.  

въ г7 дн7ь 
и3ма1ши въ 
мана1стыри 
бы1ти  

во третиі 
день 
и4маши в 
мнcтрь 
быти  

въ трeтій дн\ь 
и4мамъ въ 
Монастырэ2 
бhти,. 

       мlтвъ рaди 
с™hхъ Tц7ъ 
ЃнтHніz и3 
FеoдHсіz, и3 
пр0чіихъ и4же съ 
ни1ми 
Прпdбныхъ 
Печeрскихъ 

 
Ще раз святого згадано у кінці житія, у звертанні до Полікарпа: 
 

Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

 

Касіянівська пе-
рша редакція 

 

Касіянівська 
друга редакція 

Патерик проло-
жного типу 

 
Како возмогу, 
братие, испо-
вѣдати святых 
муж, бывших в 
честнѣм том и 
блаженом мана-
стыри?! 

како възмогу брате 
поликарпе, по чиу 
и3сповэдати. бывши< 
ст7ы< мужь. въ 
чтcнэмь томъ и3 
бл7женѣмь 
мьмастыри (sic!). 

ка1ко възмогu2 
бра1тіе и3сповэдати 
ст7ы< м•u1 бы1вши< въ 
чcт=ѣ1мъ то1мъ и3 
бл7же1ннем мана-
стыри2 пече1р8ском. 

К Поликарпу. 
Како възмогу, 
брате, испо-
вѣдати святых 
мужь, бывших 
въ честнѣм том и 
блаженнѣм ма-
настыри Пе-
черьском 

каковъ змогу 
брате поликар8пе. 
по чину и3спо-
вэдати. бывшихъ 
ст7ыхъ мужь. въ 
чтcнэмь томъ 
блаженэмъ мана-
стыри. 

Ими же и пога-
нии чернцы 
быша, 

іми же поганіи 
быша черньци. 

и4хъ• рdаѶ доб-
родѣ1телна g житіа2, 

их же ради доб-
родѣтельнаго 
житіа и поганіи 
крестишася и 
быша мниси, 

и3ми же поганэи 
бэша черньцэ. 
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Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

 

Касіянівська пе-
рша редакція 

 

Касіянівська 
друга редакція 

Патерик проло-
жного типу 

 
и3 пога 1ніи крcти 1шаc 
и3 бы1ша мни1си. 

оного ради бла-
женаго муче-
ника Герасима 
жидове крести-
шася, 

o3ного раdи мч7нка 
герасима жидове 
кртcишасz. 

Я4ко же w3на g ра1ди 
бл7же1н8нагw. преdре ?нна g 
хв 7а м?ника 
гера1сима, жи1дове 
крcтишасz. 

яко же оного 
ради блаженаго, 
предреченаго 
Христова муче-
ника Герасима 
Жидове крести-
шася, 

w4ного ради муче-
ника герасима. жи-
довэ кртcишасz. 

сего же дѣлма 
страстотерпца 
половци чернци 
быша.  

сего же дэлма 
бл7женаго 
стртcотрьпца, поло-
вци черньци быша: 

сего• ра1ди страс-
тоте1рпца ни1кона. 
пwловци бы1ша чер-
нори1зцы. 

сего же ради 
страстотерпъца 
Никона Половци 
быша чернори-
зци. 

сего же рdаѶ стр cтпца 
половци черньци 
быша. 

Існування 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 (таємно ?). У такому разі зрозуміло, що 
в монастирському пом’янику мало зберегтися його малосхимницьке ім’я (очевидно — 
Герасим, оскільки так називає його далі в Патерику прп. Никон Сухий), а в оповіді про 
мученицький кінець святого, записаній зі слів якогось грека-корсунянина, використано ім’я 
Євстратій2916. 

Є ще одне припущення. Якщо оповідь про прп. Євстратія було взято з грецького за 
походженням житія, а оповідь про прп. Никона — переважно з літописного, то прп. Никон 
міг згадувати якусь іншу особу, іншого святого мученика, пам’ять про якого була забута 
пізніше, але зрозуміла прп. Нестору, який (і таке може бути) міг і не знати про долю 
прп. Євстратія. 

Коментар 67 
 

Основна 
редакція 

Арсені-
ївська 
редак-

ція 

Касіянів-
ська пе-

рша 
редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XV ст.2917 

Патерика 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана ре-
дакція 
1661 р. 

Ти тако 
во цер-
кви по-
ложенъ 
бысть  

ти тако 
положенъ 
быc въ 
црк7ви  

и3 та1ко въ 
цр7квь 
пече1рскuю2 
прcты1а2 бц7а, 
принесе1нъ быc 
неви1димъ  

И тако въ 
церковь Пе-
черьскую 
пресвятыа 
Богородица 
принесенъ 
бысть неви-
димо  

ти тако 
въ црк7вь 
положенъ 
бысть.  

и3 та1ко въ 
цр7кҶ1вь 
пече1рьскѫz2 
прcтыz2 бц7z 
прине1сень бcы4 
неви1димо  

И тако во 
цр7ковь 
пече>скую 
прcтыя Бцdы 
принесе= бысть 
неви1димо,  

И3 та1кw 
принесе1нъ 
бы1ст8 Ст7ыѶ 
невиди1мо, 
въ Цр7ко+ 
Прcты1z 

 

2916 Наразі О. Шахматов цей нюанс змісту вважав ще одним доказом походження тексту житія від поширеного 
втраченого житія прп. Антонія Печерського: «Цікаво, що Євстратій... названий тут Герасимом, так само, як і вище 
в пророчих словах, вкладених у вста Никону... Мені здається, звідси випливає висновок, що у Симона було 
писемне джерело, де Герасима ототожнювали з Євстратієм (мирське і чернече імена), а таким джерелом, як 
зазначено вище, могло бути саме житіє Антонія» (Шахматов 1888, 108). 
2917 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
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Основна 
редакція 

Арсені-
ївська 
редак-

ція 

Касіянів-
ська пе-

рша 
редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XV ст.2917 

Патерика 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана ре-
дакція 
1661 р. 

Бц7ы 
Пече>скую  

 

Коментар 68 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Касіянів-
ська пе-

рша реда-
кція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.2918 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

во время 
кѣна-
ника. 

въ врэмz 
кэноника. 

въ1 времz 
е3гда• 
начz1ша 
кэнаникъ 
пѣ1ти. 

въ врѣмя, 
егда на-
чаша ки-
нарникь 
пѣти. 

въ времz 
кенаника. 

въ врѣ1мz3. 
е3гда2 нача1ша 
ке1нарникь 
пѣ1ти. 

во врѣмя 
егда 
нача1ша ки-
ноник 
пѣ2ти, 

в то вре1мz, 
є3гда2 нача1ша 
на Бжcтве1нной 
Лvту1ргіи 
пѣ1ти Ки-
нони1къ. 

Вищенаведені варіанти слова «киноникъ» («кэноникъ») означали в давнину не лише 

канон, а конкретно Причасний Канон («Причастен») (Горбач (1988) 1993, 122; Горбач (1965) 
1993, 8; Пишна 2014). 

Коментар 69 
Чудесне визволення свт. Никона відбулося через три роки після полонення, а отже, 

1099 р. Преставився він, згідно з деякими писаннями з історії Печерського монастиря, 
близько 1101 р. у віці 60—65 років, і на його мощах до сьогодні помітні сліди тортур, 
заподіяними йому половцями: «Прп. Никон Сухий за життя переніс тяжке запалення лівого 
колінного суглоба. Це хронічне захворювання охоплювало у нього всю ліву кінцівку від 
гомілки до нижньої частини стегна. В. Гінзбург 1939 р. писав, що прп. Никон мав хронічний 
остеомієліт, супроводжуваний свищами і стіканням гною» (Дива печер Лаврських 2011, 207). 

Коментар 70 
Серед половців хрещення було рідкістю (див. Додаток 4). Та це не означає, що подія, 

описана в Патерику, не є історичною. Навіть більше, саме собою навернення «традиційно 
дикого» половця могло сприйматися, як чудо (Тимар 2021, 17-18). У печерах нині про 
особливий притвор з похованнями половців не відомо, що не є підставою для сумнівів щодо 
його наявності у XIII ст. 

Коментар 71 
Дослідники звертали увагу на сумнівність цього сюжету, на його фантастичність. 

Проте чи це дійсно так? Культ предків мав велике значення у релігійних уявленнях половців 
(Плетнева 2010, 149-150) Про їхні поховальні традиції нам нині відомо доволі багато. До 
поховання долучалась туша бойового коня чи його опудало. Кінь зазвичай був у вуздечці й 
під сідлом, а померлий — похований зі зброєю, прикрасами, казаном, запасом харчу та ін. 
Над могилою насипали курган (Плетнева 2010, 147-149). На кургані заможних половців — як 

 

2918 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
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чоловіків, так і жінок — ставили «бабу» (П. Толочко 2003, 96-99). Робили їх як із каменю, так 
і з дерева (Плетнева 2010, 137). У минулому ці містилися знаходилися у квадратних кам’яних 
«святилищах». Іноді по периметру цих святилищ ставили невеликі фігури тварин, які мали 
супроводжувати предка — коня, верблюда, барана, кабана, ведмедя. С. Плєтньова 
зазначала, що «мабуть, виготовленню їх не надавалося особливо важливого значення 
(можна припустити, що чимало з них було зроблено з дерева і не збереглися до нашого 
часу), оскільки «ваялися» вони досить недбало: вважалося достатнім, щоб у фігурці 
вгадувався хоча б вид тварини» (Плетнева 2010, 135-136). Висновки археологів 
доповнюються і писемними джерелами. Так, описуючи побут татар, Вільгельм де Рубрук 
торкається й бачених ним половців (він називає їх, як і інші західноєвропейці, команами), які 
втекли від татар до Криму. Зокрема, він описує і бачений ним половецький похорон: 
«Комани насипають великий пагорб над покійним і споруджують йому статую, звернену 
обличчям на схід і яка тримає у себе в руці перед пупком чашу. Вони будують також для 
багатіїв піраміди, тобто гострі будиночки, і де-не-де я бачив великі вежі з цегли, подекуди 
кам’яні будинки, хоча каменів там і нема. Я бачив одного недавно померлого, біля якого 
вони повісили на високих жердинах 16 шкур коней, по чотири з кожної сторони світу; і вони 
поставили перед ним для пиття кумис, для їжі м’ясо, хоча і говорили про нього, що він був 
охрещений. Я бачив інші поховання в напрямку на схід, саме великі площі, вимощені 
камінням, одні круглі, інші чотирикутні, і потім чотири довгих каменя, споруджених з 
чотирьох сторін світу по цей бік площі» (Путишествия… 1957, 102-103). 

Отже, половці практикували встановлення вішаків із шкурами коней біля могили. 
Також приносили людські жертви під час поховання, хоча, можливо, і не регулярно. Чи не 
можна припустити, що фантазія хворого половця могла розвинутися до того, аби замість 
шкур коней над його могилою повісили, скажімо, шкіру ненависного йому полоненого? Що 
стосується розп’яття, то це, дійсно, могло бути вигадано й християнами, а можливо, й ні. 
Коли щось подібне міг зробити іудей у Херсонесі, то чим швидше це міг задумати половець.  

Житіє прп. Кукші і прп. Пимена 
Коментар 72 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська реда-

кція 

Касіянівська 
перша реда-

кція 

Касіянівська 
друга редак-

ція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Патерик Йо-
сифа Три-

зни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

      Жітіе 
прпdбныхъ 
tцъ на2ши3хъ 

О Кукъшѣ Q Ку-
пши  

Њ ст7мъ 
сщ7ен8ном?нцэ 
кuкшэ.  

О святѣм 
священному-
ченицѣ Ку-
къши  

 О ст7омъ 
св7щенномч-
никµ Кµкши,  
 

Кµ4кши4 
сщ7е1нномч7ніка,  

 и3 o Никонэ 
(sic!) 

     

  и3 w3 пиминэ 
пw1стницэ. 

и о Пиминѣ 
Постъницѣ. 
Слово 8. 

 і о Пиминѣ 
поcтницѣ 

и3 пімина 
поcтника 

      T ни1хъ же 
пе4рвый 
невѣ1рныz 
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Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська реда-

кція 

Касіянівська 
перша реда-

кція 

Касіянівська 
друга редак-

ція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Патерик Йо-
сифа Три-

зни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

Крcтz2 
Усэче1нъ 
бы1сть: 
Дру1гій см7рть 
є3го проз-
рэвъ, в тои 
же дн7ь u3мре. 
Нѣ1сть тре1бэ 
глагола1ти 
многw, 
идѣ1же дѣ1ла 
свэдителс-
тву1ют я4сно: 
я4кwже и3 w3 
си1хъ 
Бл7же1нныхъ. 

Волею пре-
мину сего 
блаженаго 
и священо-
мученика 
того же ма-
настыря 
Печерскаго 
чрънца Ку-
кшу, 

Волею3 же 
премэню 
бл7жнаго и3 
сщ7енномч7нка 
тогоже ма-
настырz чер-
ньца кукшю. 

Во4лею пре-
минu1хъ сего6 
бл7же1н8наго и3 
сщ7е1нном?нка. 
того• мана-
стырz2 
пече1рьскагw. 
чернори€ца 
кuкшӅ2. 

Волею како 
премину 
сего бла-
женаго и 
священному-
ченика, того-
жде мана-
стыря Пе-
черьскаго че-
рноризца, 
Кукшу, 

волею3 же пре-
мину 
бл7жнаго и3 
сщ7енномч7нка. 
того же ма-
настырz чер-
ньца. купшю. 

Во1лею ка1ко 
преминµ2 сего 
бл7же1ннаго, и 
сщ7енномч7нка, 
тогожdе 
мнcтря пе-
чер8скаго чер-
нори€ца 
Кµ1кшу, 

Бл7же1нный 
[бw] 
Свzщенно 
Мч7никъ, 
нарица1емый 
Кукша, 
е3динъ t 
Tц7ъ ст7го 
Пече1рскагw 
Монастыра2, 
всѣ1мъ зна1ем8 
бэ. 

У вищенаведеній таблиці вміщено заголовки і початкові фрази оповіді про 
прп. Кукшу. Як можна спостерігати, заголовки у різних редакціях суттєво відрізняються. 
У Пролозі з ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с заголовка немає. В інших редакціях до імені прп 
Кукша часом додається приписка на зразок «і про Пимена Постника». Суттєві відмінності 
знаходимо лише в Арсеніївській редакції. Тут прп. Кукшу не тільки названо «Купшею», але й 
у заголовку замість імені Пимена Постника знаходимо помилкове «і про Никона». Ця 
редакція, як ми вже неодноразово згадували, не була відома в Україні у давнину, вона була 
написана у Твері і поширення набула на території Московії. Однак, варіант імені «Купша» 
міститься і у Пролозі з ІР НБУВ, ф. 312, №281/133с, тож можна зробити висновок, що таке 
прочитання є дуже давнім, і може передувати Арсеніївській редакції. До того ж форма імені 
«Купша» ближча до української, бо може бути визнана не за автохтонне ім’я, а за форму 
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імені Кипріян (Карпов б. д., Преподобный Кукша) (староукраїнською пишеться, як 
«Кvприян», що часто читалося, особливо в Московії, як «Куприян»). 

Така форма імені нагадала М. Присьолкову про Купшин монастир, що існував колись 
у Києві2919 (Приселков 2003, 138). Цей зв’язок нічим не підтверджується. Водночас згадка про 
Купшин монастир зродила цілу окрему традицію (переважно в межах неотрадиції легенд 
про святого, які розвинулися у РФ), яка вже відверто називає прп. Кукшу засновником 
Купшиного монастиря, чи місцевістю, де якийсь час зберігалися його мощі (Карпов б. д., 
Преподобный Кукша). Навіть Б. Флоря, не залучений до створення легенд, присвячених 
прп. Кукші у землі в’ятичів, однак пов’язував монастир саме з прп. Кукшею, і саме зважаючи 
на його преставлення 1110 р., датує заснування монастиря часом до цього: «В обох випадках 
монастир міг отримати таку назву лише після смерті Купші, тобто, після 1110 р. Отже, і 
«перст» Іоанна Предтечі не міг бути «покладений» в Купшиному монастирі 1092 р. і 
правильним слід визнати саме вказівку, що реліквія була «пренесена» до Києва в правління 
Мономаха» (Флоря 1989, 186). 

Звичайно, така теорія не має ніякого підґрунтя. Київський Купшин монастир міг 
отримати назву як від свого невідомого засновника Кипріяна, так і від якоїсь місцевості. 

Що ж до приписки про «Никона», то вона походить, оскільки вона характерна для 
Арсеніївської редакції, але відсутня у Пролозі з ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с. Отже, є всі 
підстави вважати, що приписка з іменем Никона з’явилась внаслідок створення заголовка, 
можливо, самим же Арсенієм Тверським. У його першооснови не було назви (як у 
проложному тексті), і він поновив її, але випадково дописав ім’я з назви попереднього 
житія — прп. Никон. 

Отже, об’єктивно ця приписка не має жодного інформаційного значення. Однак, 
Арсеніївська редакція Патерика, майже невідома в Україні, була однією з найвідоміших у 
Московії. І, цілком закономірно, що приписка з іменем прп. Никона Сухого була прийнята за 
ім’я учня прп. Кукші. Зважаючи на малоосвіченість деяких авторів, які писали про місце і 
обставини проповіді прп. Кукші в історії Патерика, ця помилка прижилась (Бессонов 2015), і 
нині наявна у всіх легендарних «дослідженнях» з історії проповіді прп. Кукші в землі в’ятичів, 
навіть у тих, які ще почасти зберігають наукову основу (Пясецкий 1881, № 18, 1052-1053; 
Кашкаров 1903, 47; Ливцов 2013-а, 217; Пясецкий 1880, № 19, 1370). Так, навіть архімандрит 
Ієрофей, автор опису Мценського Петропавлівського монастиря повідомляє про поховання 
у печерах не тільки прп. Кукші, але й другого мученика — його учня (Иерофей 1900, 9). А 
більше, ще Г. Пясецький припускав, що цей учень походив із Лаври, звідки й поїхав до 
в’ятичів із своїм духовним наставником (Пясецкий 1881, № 18, 1052-1053). Вже нині 
дофанантазували, що «Никон» був келейником преподобного (Ливцов 2013-а). 

Коментар 73 
Г. Пясецький коментував ці слова так: «цей вираз має такий сенс, що св. Кукша своєю 

проповіддю, наверненням невірних до Христа і побудовою в їхній землі християнських 
храмів, зруйнував і привів у запустіння поганські святилища, припинив ідолослужіння і 
звільнив цілий край від панування темної сили. Хоча за днів св. Кукші і не всі в’ятичі 
просвітлені були хрещенням; але як нічний морок поступово слабшає і розсіюється під 
променятим сходу сонця, так і царство сатани падає і валитися перед всесильним Хрестом 
Спасителя, коли він гніздиться в серцях вірних» (Пясецкий 1881, № 13, 781-782). Більш 
поширений коментар знаходимо у статті В. Безсонова: «Першим у переліку здійснених 
священномучеником чудес стоїть боротьба з бісівськими силами, які протегували поганам. 
Використання множини у фразі “бісів прогнав” дає змогу припустити, що Кукші протистояло 
кілька злих духів. Слід звернути увагу, що святий не виганяв, а проганяв бісів. Така форма 

 

2919 Про нього див. стор. 423. 
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дієслова дає змогу говорити про присутність злої сили не в людині, а в якомусь місці. 
Наприклад, святий апостол і євангеліст Іоанн Богослов, проповідуючи на острові Патмос, 
ім’ям Христа, прогнав трьох злих духів, які допомагали волхву Кінопсу. Так само він вчинив з 
духом в образі вовка, який вимагав людських жертв, і з духом, що жив у лазні, який задушив 
сина жерця Зевса. Священномученик Антипа, що прийшов у “житло сатани” — малоазійське 
місто Пергам, прогнав своєю появою бісів, котрі жили в поганських ідолах. Можливо, кажучи 
про прогнання Кукшою бісів, єпископ Симон згадував про знамення, яке вразило багатьох 
поган, аналогічне тому, яке здійснив святий Панкратій Тавроменійський. Його направили 
апостоли Петро і Павло єпископом в сицилійський місто Тавроменію… Це чудо стало 
першим кроком Панкратія на шляху навернення мешканців міста до віри Христової. Так само 
Кукша міг прогнати бісів із якогось священного для в’ятичів-поган місця, зруйнувавши його, 
і цим зримо продемонструвати силу Христа над уявними богами. Ймовірно, для досягнення 
цієї мети священномученик і “дождь с небесе сведе…”» (Бессонов 2015). 

Коментар 74 
В’ятичі — одне з літописних східнослов’янських «племен» (точніше, надплемінних 

утворень), перелік яких відомий із «Повісті минули літ». Прп. Нестор у недатованій частині 
«Повісті минулих літ» записав легенду про походження слов’янських племен, і серед них — 

в’ятичів: «Радимичи бо и Вzтичи t Ляховъ. бzста бо два брата в Лzсэхъ. Радимъ. а дрµгыи. 
Вzтокъ. и пришедша сѣдоста. Радимъ на Ръжю. и прозвашаc Радимичи. а Вzтко сѣде своимъ 
родомъ по Њцѣ. t него прозвашасz Вzтичи» (Ипатьевская летопись 1962). 

Це повідомлення у різні часи сприймали або буквально (Леонид (Кавелин) 1862, 2), 
або як свідчення «запрошення князя» з моравського або чеського княжого роду, який, втім, 
до самого переселення і не був причетний (Майоров 2013, 50-51). Найвірогідніше, в’ятичі 
зродилися з декількох переселень слов’ян, балтійських та фіно-угорського конгломератів 
(Моця 2012, 64-72). 

Нині у напівнаукових публікаціях назву «в’ятичі» виводять із слова «вящії», тобто — 
ліпші. Походить ця ідея, як здається, з досліджень М. Граціанського (Грацианский 2014, 265). 
Власне, останнє припущення є цілком реальним для народу, традиційно ворожого всьому 
світу. 

На час входження свого під патронат Києва у IX ст., після розгрому Хазарії, якій вони 
підлягали, в’ятичі були найменш розвинутим субстратом, замкнутим у собі, затятим у 
поганстві і вельми умовно підданим київським князям. А. Арциховський зазначав, що у 
літописах в описі подій XII ст., які стосувалися в т. ч. і боротьби за землі в’ятичів, ніде не 
згадуються князі в’ятичів, говориться лише «в’ятичі». З цього він робить висновок про 
збереження у в’ятичів родоплемінного устрою (Арциховский 1930, 157-158). 

Попри свою закритість населення, в’ятицькі землі, як і землі Залісся, дуже рано стали 
частиною трансконтинентальної торгівлі. Початок активного функціонування Балтійсько-
Волзького шляху датується серединою восьмого століття н. е. (Мельникова 2010, 54). Можна 
припустити, що частина місцевих мешканців жила з грабунку тих караванів, а інша — з їх 
охорони від своїх же співвітчизників (Майоров 2015, 9-10). Надавалися місцевими й інші 
послуги, оскільки тут для перевезення товарів ріками залучали людську силу, звідки 
походять відомі ще на початку XX ст. «бурлаки». Згадка про «богатиря» Зюзю, який займався 
таким промислом, є серед оповідей, пов’язаних із прп. Іллею Муромцем (Пясецкий 1880, 
№ 4, 236). Однак, саме розбій на дорогах на багато століть став «візітівкою» «Лісу»2920 . 
Відомий із билин сюжет про св. Іллю Муромця і Соловія розбійника 2921  відноситься, 

 

2920 У центрі території в’ятичів розташовувався знаменитий Оковський ліс (Ливцов 2013). 
2921 Образ цього знаменитого розбійника неодноразово розглядався у науковій літературі, зокрема, з точки зору 
соціально-політичної, як представника «старого боярства». Однак, правильне ім’я цього персонажа — не 
«Соловей», а «Соловій», воно ніяк не стосується до назви відомої співучої пташки. «Соловій» — від дієслова 
«соловіти» (етимологічно «ставати брудним», «бруднитися»), як «палій» — від «палити», «колій» від «колоти», 
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найвірогідніше, саме до цього місця2922. Розбій був для місцевих заняттям систематичним і, 
як свідчать розкопки Супрутського городища на притоці Оки р. Упі, це часом призводило до 
винищення місцевих населених пунктів варяго-слов’янськими ватагами, які займалися 
перевезенням вантажів (Майоров 2015, 10-11). 

Перші форпости української влади, як правильно вважали місцеві історики, з’явилися 
на землі в’ятичів ще за св. рівноапостольного Володимира, в часі його будівництва городищ 
для захисту від половців (Попов 1866, 147). Однак, розташовані по Десні на периферії 
в’ятицького світу, значного впливу на становище вони не мали. Володимир Мономах 
близько 1092—1093 рр. здійснив два зимових походи до землі в’ятичів, ідучи замерзлими 

ріками, оскільки придатних для війська доріг тут не було: «а въ Вzтичи ходихоұ по двѣ зимѣ. 
на Ходоту и на сн7а ѥго2923. и ко Корьдну ходихъ. А7 ю зиму» (Лаврентьевская летопись 1962) 

зауважує він у своїх записах. 
У кінці XI ст., після Любецького 
з’їзду 1097 р. в’ятицькі землі 
остаточно було віднесено до 
Сіверського і Рязанського уділів 
Чернігівського князівства. До 
першого увійшли землі по 
Десні й Оці, а до другого — вся 
течія р. Сосни. Пізніше із цих 
земель виділилися три 
самостійних князівства: 
Чернігівське, Новгород-
Сіверське і Муромське. Однак, 
вони вони все ще були під 
управлінням Чернігівських 

єпископів (Ливцов 2013, 126). 

Навіть Залісся було цивілізоване (у всякому разі — в межах міст) київськими, 
новгородськими та варязькими вихідцями раніше, ніж в’ятичі. Мав рацію А. Арциховський, 
висловивши думку, що «підкоренню в’ятичів початок було покладено не з заходу, а зі сходу, 
де перепона лісів була рідшою» (Арциховский 1930, 155-156). Так, перші відомі за назвами 
міста на території в’ятичів згадуються з XII ст. і, на думку А. Арциховського вони виникли 
дещо раніше на основі лісових дитинців — традиційних місцевих осередків для захисту 
навколишнього населення. Але до XII ст. ці осередки не цікавили літописців, і привернули 
їхню увагу лише тоді, коли у них стали сидіти князі й княжі посадники (Арциховский 1930, 
159). Серед таких населених пунктів були міста, які нині пов’язують з іменем прмч. Кукші — 
Серенськ і Мценськ (Арциховский 1930, 160). 

 

«водій» від «водити» та ін. (Брайчевський 2009, т. 1, 182-183). Вірогідно, це прозвання з’явилося первісно з 
негативного ставлення більш культурних українців до лісових племен, предків московитів. Втім, існує й більш 
просте пояснення — що йдеться про конкретну особу, яка мала таке ім’я. 
2922  Місцева легенда пов’язує перебування Соловія розбійника у Карачаївських лісах. Зокрема, Карачев — 
«Карачев» із тюркської — «Чорний ліс» (Пясецкий, Никольский 1889, 3). Конкретніше, йдеться про місцевість, 
відому, як село Дев’ятидуби, за кілька верст від м. Карачів (Пясецкий 1880, № 4, 237; Пясецкий, Никольский 1889, 
8-9). Зважаючи на збіг і давність топоніму, є всі підстави стверджувати, що цей спогад є більш реальним, ніж квазі-
легенди про прп. Кукшу, а, отже, цей спогад був для місцевих значно вагомішим. 
2923 Переважно припускають, що Ходота загинув, хоча з вищенаведеного тексту це ніяк не витікає (Ливцов 2013, 
126). Що ж до неназваного за іменем сина в’ятицького зверхника, то про нього так само нічого невідомо. Проте 
серед псевдоісторичних легенд про Кукшу є й така, що цього самого сина малолітнього вивезли до Києва, де 
хрестив його прп. Кукша! Не варто говорити, що не те, що доказів цього, але й причин припустити щось подібне 
наразі немає. 

 

Похід Володимира Мономаха на в’ятичів. 
Радзивілівський літопис 
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З огляду на зміст нашого дослідження, нас, зрозуміло, найбільше цікавить релігійна 
історія в’ятичів. У «Повісті минулих літ» знаходимо певний опис поганського побуту в’ятичів 
та інших племен, з відзначенням того, що він ще зберігався на межі XI—XII ст. У деяких більш 
пізніх літописних кодексах знаходимо певні уточнення, доповнення і навіть узагальнення 
цього опису: 

 
Іпатіївський літо-
пис2924 

Літописець Пере-
яслава-Суздальсь-
кого2925 

Новгородський 
Карамзінський лі-
топис. Перша ви-
бірка2926 

Тверський збір-
ник2927 

Вологодсько-Пе-
рмський літо-
пис2928 

Радимичи и 
Вzтичи. и Северо. 
Ҷдинъ ҶбычаиѶ 
имzху. 

А радимичи, и вя-
тичи, и сѣвера 
единъ обычаи 
имяху:  

А радимичи, и вя-
тици, и сѣверяне 
единь обычаи 
имуть: 

О Радимечехъ . А 
Радимичи, и Вя-
тичи, и Сѣверяне 
одинь обычай 
имутъ: 

А Радимичи и Вя-
тичи, и Северяне 
один обычаи и за-
кон имуть: 

 начашя же по 
малѣ и тии ясти 
нечисто, 

   

живzху в лѣсѣ живуще в лѣсех, живяху в лѣсех,  живяху въ лѣсѣхь,  живяху в лесѣх,  

яко же всzкыи 
звэр. 

 якоже и всякыи 
звѣрь, 

якоже и всякый 
звѣръ, 

аки звѣри, 

ядуще все нечcто .  ядуще все нечи-
сто, 

ядуще все нечи-
сто, 

и ядуще все нечи-
сто, 

и срамословьє в нихъ 
предъ оц7и и преd сно-
хами. 

и срам(о)словие и 
нестыдение, диа-
волу угажающи, 
възлюбишя, и 
прѣд отци, и сно-
хами, и матерми, 

срамословие в 
них пред роди-
тели, и племяни 
не стыдятся, 

срамословіе вь 
нихъ предъ роди-
тели, и племены 
не стыдятся; 

и срамословие 
пред родители не 
стыдятся. 

и бьраци не бываху 
в нихъ. но игрища 
межю селы. 

и браци не возлю-
биша, но игрища 
межи сѣлъ, 

браци не бываху в 
них, но игрища 
межи селы; 

браци не бываху 
въ нихъ, но 
игрища межи 
селы, 

И браци у них не 
бываютъ, но 
игрища межи 
селы; 

и схожахусz на 
игрищӢ. на плzсанья. 
и на всz бѣсовьскыя 
пѣcни . 

и ту слѣгахуся, 
рищюще на пляса-
ниа, 

и схожахуся на 
игрища и на вся 
бѣсовъскаа пляса-
ниа, 

и схождаахуся на 
игрища и на вся 
бѣсовскаа пля-
саніа, 

и схожахуся на 
игрища и на вся 
бесовская дѣла, 

и ту умыкаху жены 
собѣ. 

 и ту умыкаху себѣ 
жены, 

и ту умыкаху себѣ 
жены, 

и ту умыкаху себѣ 
жены, 

 и от плясаниа поз-
наваху, котораа 
жена или 
д(е)в(и)ца до 

   

 

2924 Публікується за ПСРЛ: Ипатьевская летопись 1962, 5-6. 
2925 Публікується за ПСРЛ: Летописец Переяславля Суздальского 1995, 3. 
2926 Публікується за ПСРЛ: Новгородская Карамзинская летопись 2002, 22. 
2927 Публікується за ПСРЛ: Тверская летопись 1863, 30. 
2928 Публікується за ПСРЛ: Вологодско-Пермская летопись 1959, 10. 
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Іпатіївський літо-
пис2924 

Літописець Пере-
яслава-Суздальсь-
кого2925 

Новгородський 
Карамзінський лі-
топис. Перша ви-
бірка2926 

Тверський збір-
ник2927 

Вологодсько-Пе-
рмський літо-
пис2928 

младых похоте-
ние имать, и от 
очного взозрѣния, 
и от обнажениа 
мышца, и от 
пръстъ ручных по-
казание, и от 
прьстнеи дарала-
ганиа на пръсты 
чюжая, таж по-
томъ целованиа с 
лобзаниемъ, и 
плоти съ 
с(е)рдцемъ 
раждегшися, сла-
гахуся, иных пои-
мающе, а другых, 
поругавше, мета-
аху на насмѣание 
до см(е)рти. 

с неюже кто 
свѣщевашеc. 

 с неюже кто 
свѣчався, 

съ неюже кто 
свѣчався; 

 

имzхуҴ же по двѣ и 
по три жены. 

Имяхут же и 2 и 
по 3 жены: зане 
слабь сущи женс-
кыи обычаи, и 
нач(а)ша друга 
прѣд другою чер-
вити лице и бе-
лимъ тръти, абы 
уношя въжелелъ 
ея на похоть. 

и имяхут же и по 
две и по три 
жены. 

имяху же и по двѣ 
и по три жены. 

и имяху себѣ 
жены по две и по 
три. 

и аще кто умрzше 
творzху трызну 
надъ нимь. 

И егда кто уми-
раше в них, тво-
ряху тризну ве-
лию, 

Аще кто умряше у 
них, и творяху 
трызну над нимь, 

И аще кто умряше 
у нихь, и творять 
тризну надъ 
нимъ, 

Аще кто умрет у 
них, творятъ над 
ним трызну ве-
лику. 

и по семъ творzху 
кладу велику. 

и потомъ склад 
грамаду дровъ ве-
лию, 

и по сем творяху 
кладу велику, 

и посемь творяху 
колоду велику, 

 

и възложать на 
кладу мр7твѣца. и 
съжигаху. 

полагаху 
мрътвеца и съжи-
гаху, 

и възложят на 
кладу мрътвця и 
съжгути, 

и възложатъ на 
колоду мертвеца, 
и съжгутъ его, 

И по сем возло-
жатъ мертвеца на 
кладин велик и 
сожгутъ, 

и по семъ събравше 
кости вложаху въвъ 
ссудъ малъ. 

и по семъ 
събравше кости, 
въкладаху въ суд, 

и по семь 
събравше кости и 
вложаху в судину 
малу, 

в посемь 
събравше кости и 
въложатъ въ су-
динну малу, 

и, собравше ко-
сти, вложат в су-
дину малу, 

и поставлzху на 
столпѣ. на путехъ. 

 и поставляху на 
распутии на 
стлъпѣ, 

и поставляху на 
путех на стлъпѣх; 

и поставляху на 
путехь на 
столпѣхь; 

и поставляютъ 
при пути на 
столпѣх. 
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Іпатіївський літо-
пис2924 

Літописець Пере-
яслава-Суздальсь-
кого2925 

Новгородський 
Карамзінський лі-
топис. Перша ви-
бірка2926 

Тверський збір-
ник2927 

Вологодсько-Пе-
рмський літо-
пис2928 

  и в курганы 
ссыпаху,  

   

иже творzть 
Вzтичи и нн7ѣ. 

иже творять вя-
тичи и нинѣ, и 
кривичи, и прочий 
погании, 

еже творят вятици 
и до сего дне. 

еже творятъ Вя-
тичи и до сего 
дне. 

 

си же Ҷбычаи 
творzху и Кривічи. 
и прочии погании. 

 Сии же творят 
обычаи и кривици 
и прочии погании, 

Сіи же имутъ 
обычаи и Кривичи 
и прочіи поганіи, 

Тако творят Кри-
вичи и Вятичи, вси 
невѣгласи, 

не вѣдуще закона 
Бж7иа. но творzху 
сами себѣ законъ  

не ведуще закона 
божиа, сами суть 
законъ». (Летопи-
сец Переяславля 
Суздальского 
1995, 6-7) 

не вѣдуще закона 
Божия, но тво-
ряще сами собѣ 
законъ. (Новго-
родская Карамзи-
нская летопись 
2002, 23) 

не вѣдуще закона 
Божіа, но творяще 
сами себѣ законъ 
(Тверская лето-
пись 1863, 24). 

не вѣдуще закона 
божия, но сами 
себѣ законъ тво-
рятъ (Вологодско-
Пермская лето-
пись 1959, 12). 

 
Літописець Переяслава-Суздальського є унікальним, хоча в деяких інших літописах 

також бачимо сліди правки, але вона неспівставна з обсягом вставок у ньому. 
Ранньомодернова українська історіографія не лише не знає подібних приписок, а 

здебільшого цей епізод в них взагалі відсутній. Це, очевидно, свідчить про неприсутність у 
нас на той час не тільки подібних явищ, як збереження поганських анклавів, але й те, що 
традиційна для Європи наявність певних поганських пережитків вже стала переходити на 
зовсім інший рівень. 

Отже, в’ятичі довго зберігали поганські традиції, переважаючи в цьому навіть фіно-
угорські племена Залісся. Прп. Нестор у їх описі обмежився загальним оглядом їхніх 
забобонів, який ніколи не задовольняв цікавість нащадків, до того ж і деякі із використаних 
літописцем термінів, вповні зрозумілих у його час, пізніше вже сприймалися не однозначно.  

Б. Рибаков (Рыбаков 1987, 89-92), як здається, перший помітив, що первинні 
коментарі до повідомлення прп. Нестора містилися ще у Переяславському літописному 
кодексі, куди увійшов літопис, доведений до 1214 р. Цей фрагмент тут дещо розширений і 
доповнений, що свідчить про вдумливу роботу редактора, який прагнув пояснити і 
адаптувати оповідь прп. Нестора до сприйняття XIII ст., а також доповнити опис реаліями, 
які, вірогідно, існували ще в його часи. Є ще декілька правок і нюансів, наявних і в інших 
першоджерелах, тому ми торкнемося їх докладно. 

Першим торкнемося слова «тризна». Б. Рибаков зазначав, що слово «тризна» було 
ще зрозумілим в часі створення Переяславського літопису. «Під словом “тризна”, що 
твориться над покійником, потрібно розуміти, звичайно, не поминальний бенкет за 
померлим (який мав назву “страви”), а бойові ігри, ристання, особливі обряди, покликані 
відганяти смерть від тих, хто залишилися живим, що демонстрували їхню життєздатність. 
У пам’ятках XI ст. слово “тризна” (трызна) означає “боротьба”, “змагання” і відповідає 
грецьким словам, що означають змагання в палестрі або на стадіоні. “Тризнище” — арена, 
стадіон, місце змагань» (Рыбаков 1987, 89-92). Незвичним для переяславського літописця 

було словосполучення «клада велика», яке він змінює на «грамаду дровъ велию». Наразі 

Новгородський Карамзінський літопис повторює давнє читання «и по сем творяху кладу 
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велику», а от Тверський докладав зусиль також подати більш зрозумілий варіант «и посемь 
творяху колоду велику». 

Приписку в Переяславському літописі про кургани, Б. Рибаков прокоментував, як 
свідчення того, що на початку XIII ст. у в’ятичів існував курганний обряд поховання, але 
прп. Нестор пише про більш ранню форму поховання, яка побутувала в його часи (Рыбаков 
1987, 89-92). Йдеться про т. зв. «столпи», в яких дослідник вбачав не дерево чи колону, 
зверху якої ставили урну, а значно складнішу споруду, схожу на казкову хатинку Баби Яги. 
Б. Рибаков описує їх, як «дерев’яні зрубні будиночки (1,5×2 м) з двосхилим дахом і 
маленьким, товщиною однієї колоди, віконцем. Іноді четвертої стіни у зрубі немає, і це дає 
змогу ставити всередину домовини різні «припаси» під час поминання мертвих» (Рыбаков 
1987, 89-92). Дерев’яну конструкцію-домовину пізніше будували й під курганом (Рыбаков 
1987, 106-108), але і «стовпи»-будиночки дожили в лісових краях Тульської й Калузької 
губерній до XX ст., як обряд розведення вогню на могилі, як символ трупоспалення (Рыбаков 
1987, 777). 

Підкурганне поховання складно назвати християнським, але в такому разі заміна 
способу поховання (включаючи трупопокладення, а не трупоспалення) сприймається 
дослідниками, як результат християнізації, хоча такий висновок навряд чи є аргументованим 
(Рыбаков 1987, 519; Недошивина 1976, 49). 

І все ж поступова християнізація відбувалась, головно, через Чернігів, його князів та 
Чернігівську єпархію (Пясецкий 1880, № 20, 1446). Є. Голубинський пояснював повільність 
цього процесу тим, що українська влада була на цій території обмежена у своєму 
політичному домінуванні (Голубинский 1900, т. 1, ч. 1, 208-209). І доки це домінування не 
настало — ніяка місія за будь-яких обставин не могла змінити умови. Навіть після XII ст., коли 
до культурного розвитку цих територій доклалися умовно, але хрещені території Залісся2929, 
і у містах вже було багато християн, сама традиція не припинилась. У містах XII—XIV ст. 

курганний спосіб поховання 
поступово припинив своє існування. 
Але у селян ця традиція існувала 
масово до XIV—XV ст. і, рідше, 
дожила до XIX ст. (Арциховский 
1930, 160-161; Мавродин 1945, 
340). 

 
Важливу роль у поганських 

ритуалах в’ятичів, запозичених у 
фіно-угрів, мало поклоніння 
великим валунам, причому це 
вшанування збереглося до XIX ст. 
(Кашкаров 1903, 9-10), а почасти, й 
донині2930 . Крім того, поклонялися 
дерев’яним ідолам і окремим 
деревам (Кашкаров 1903, 19). Не 

одне століття панування подібних культів вплинуло й на місцеві християнські традиції. Ми 
простежуємо їх, зокрема, і в оповідях про прп. Кукшу, і в культах, які нині дотичні до нього у 

 

2929 Б. Рибаков припустив, що активна християнізація почалась не раніше часів Юрія Долгорукого (Рыбаков 1987, 
518). 
2930 Каменям стали приписувати не лише магічні функції, а й вбачати у них якісь атрибути чужинців. Деяким із них, 
приміром такому собі «Коню-каменю» присвячені окремі сторінки у «Вікіпедії». Відомі також спроби надати цим 
каменям значення православних пам’яток у межах популярної серед московських дослідників ідеї «народного 
православ’я». 
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місцевих квазіісторичних писаннях. Однак, і не лише там. Так, Пясецький вважав впливом 
дерев’яних ідолів ту особливість, що у цих містевостях вклоняються саме різьбленим іконам, 
на зразок Мценської чудотворної ікони свт. Миколая Мирлікійського (Пясецки 1880, № 3, 
159). А ось архімандрит Леонід вбачав такі зближення також у численних легендах про появу 
на деревах (частіше — на дубі й липі) чудотворних ікон (Кашкаров 1903, 20-22). 

Важливу роль як у первісних поганських віруваннях в’ятичів, так і у пережитках його 
відігравало поклоніння воді, особливо — колодязям і струмкам (Кашкаров 1903, 24-27). 
Однак, такі вияви існують у всіх слов’ян, і ширше — у всіх європейців. І скрізь вірування у них 
були успадковані Церквою. У в’ятичів, зокрема, була відома забобонна традиція, наявна і 
серед українських народів — обливання водою на Великдень (Жиленко 2013, 224). 
Г. Пясецький пов’язував це з колишніми людськими жертвами воді (Пясецкий 1880, № 3, 
163). 

Щоб зрозуміти обставини появи місцевих квазі-легенд стосовно християнізації і, 
зокрема, прп. Кукші 2931 , коротко розглянемо історію землі в’ятичів у наступні століття. 
У потатарський час ці землі увійшли до Литовсько-Руської держави (Пясецкий 1883, № 23, 
1475-1477), і лише у XVI ст. були захоплені московітами. Та й до цього часу, особливо у XIV—
XV ст. московіти здійснили звірячі за своєю кривавістю напади на Брянськ, Трубчевськ та інші 
міста (Пясецкий 1883, № 23, 1477-1478). Можна припустити, що вже тоді московський уряд 
залучав до захвату порубіжних земель злочинців, яких звільняли від покарання за умови 
переселення сюди. Так чи інакше, після ряду звірячих нападів і пограбувань, взяття в рабство 
місцевих людей, у кінці XV ст. більшість території шляхом примусової присяги була 
переведена у підданство Москві, і Литві вже не вдалося повернути свої території (Пясецкий 
1883, № 23, 1879). Проте спроби це зробити спричинили продовження військових дій на цій 
території (Пясецкий 1883, № 23, 1480). До цього слід також додати регулярні напади 
кримських татар — як самостійні, так і за співучасті від їхніх данників із Московського улусу 
(Пясецкий 1884, № 6, 362-368). 

У період московського верховенства, воно остаточно перетворило зазначені 
території на місце заслання різного криміналу (Пясецкий 1884, № 6, 371-372). Такий 
традиційний для цієї території розбій навіть прихильник московського панування 
Г. Пясецький назвав «похмурою атмосферою» (Пясецкий 1884, № 6, 372). Розбій із лютими 
кровопролиттями і тортурами спричиняв місцеві селянські повстання, виникненню яких 
також сприяли часті голодні роки, а селяни-втікачі поповнювали ряди розбійницьких ватаг. 
Все це продовжувалося аж до XVIII ст. (Пясецкий 1884, № 8, 473-478, 481-489; № 9, 536-551). 
Серед іншого цими територіями пройшла «історія» всіх Лжедмитріїв. За таких умов усі 
сторони піддавали своїх опонентів жахливим тортурам і стратам (Пясецкий 1883, № 23, 1481-
1486; 1884, № 8, 478-481). 

У такій, дійсно, похмурій атмосфері, яку не прикрашав навіть культурний поступ, 
не дивно, що ця місцевість зберегла спогади про своїх розбійників, а не хрестителів. 

Коментар 75 
Як відомо нині, в роки перебування прп. Кукші з проповіддю у в’ятичів, були роками 

похолодання і засухи (Слепцов, Клименко 2005, 128). Похолодання мало негативний вплив 
на сільське господарство, а засуха могла призвести у цих маловрожайних місцях до голоду. 
У таких умовах чудо, здійснене прп. Кукшою, значно вплинуло на збільшення бажаючих 
хреститися (Пясецкий 1881, № 13, 782-783). 

 

2931 Про них див. стор. 89 і далі. 
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Коментар 76 
Мета висушення озера могла бути пов’язана з голодом або з якимось іншим 

наслідком кліматичних явищ. Так, під 1108 р. у різних новгородських літописних зведеннях 
та Никонівському літописі повідомляється про велику повінь влітку, яка поширилась, 
зокрема, на Дніпро, Десну і Прип’ять, що веде нас до території в’ятичів (Борисенков, 
Пасецкий 1988, 248-249). Якби в житії точно було б сказано про усунення результатів повені, 
ми б мали змогу датувати й саму проповідь. Однак, згадки про озеро для цього мало. До 
того ж, висушування могло мати й інші мотиви. Озеро могло бути культовим центром, навіть 
пов’язаним із людськими жертвами (Пясецкий 1881, № 13, 783-784; Ливцов 2013-а). 

У літературі зазначалося, що таке чудо мало сприяти хрещенню (Бессонов 2015, 28-
29). 

Коментар 77 
Точним значенням цієї фрази у сучасній українській мові є «зарубаний був». Це 

повідомлення є вповні точним, що підтверджує наявність реальних обставин мучеництва 
святого в часі написання тексту свт. Симоном. Адже, згідно з висновками антропологів: «на 
черепі прп. Кукші виявлено лінійний вруб в області правої тім’яної кістки, що має щільовидну 
форму — від гострого рублячого предмета. Це ушкодження не супроводжується ознаками 
кісткової регенерації, отже, напевно, й було причиною смерті» (Дива печер Лаврських 2011, 
207). 

Г. Пясецький написав дослідження з роздумами, хто міг убити святих місіонерів — 
волхви, старійшини в’ятичів, чи ще хтось (Пясецкий 1881, № 18, 1051). Не менш складні 
побудови знаходимо у роботах інших дослідників (Бессонов 2015; Ливцов 2013, 128). Проте 
ми навіть не наводимо цих роздумів у нашому дослідженні, оскільки жодних даних про 
обставини смерті святих нема, а зробити це міг будь хто — і волхви, і старійшини, вони могли 
загинути у результаті масового нападу, як свт. Леонтій у Ростові, і навіть від рук грабіжників. 
На жаль, подробиць ми ніяких не маємо, тому нема підстав виводити гіпотези. 

Щодо перевезення мощей святого до Києва, то підтвердження цього також містяться 
у дослідженнях антропологів, які досліджували їх у Лаврі: «Проводилися також і 
дослідження з виявлення в мощах антисептичних речовин рослинного і тваринного 
походження, які використовуються для муміфікації тіл. У вивчених 36 тілах не було виявлено 
ані дубильних сполук типу таніну, ані компонентів меду чи масляної кислоти як продуктів 
окислення ліпідів і восків. Це вказує на те, що ніякого бальзамування лаврських преподобних 
не проводилося. Лише мощі прп. Кукші, здається, були оброблені якимись рідинами або 
перебували у вологому середовищі, що, напевно, пов’язано з тривалим перевезенням його 
тіла із землі в’ятичів до Києва» (Дива печер Лаврських 2011, 208). 

Житіє прп. Афанасія 
Коментар 78 
Про первісний поховальний обряд у печерах див. у монографії: (Дива печер 

Лаврських 2011, 18-23). 

Коментар 79 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська редак-
ція 

Касіянівська 
перша 
редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана ре-
дакція 
1661 р. 

и молитеся, 
да скончае-
теся сдѣ и 
со святыми 

и молитеc да 
скончає3теc 
сдэ. и3 съ 

и3 моли1тесz 
гu7 іс7у х7у, и3 
прчcтои3 е3го6 

и молитеся 
Господу Іи-
сусу Христу 
и пречистѣи 

и3 молитесz 
да скон-
чае3тесz 

и молитеся 
Гдcу Исcу 
Хрcту, и 

и3 
Мл7и1тесz 
Гдcу Іс7у 



 

 

726 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська редак-
ція 

Касіянівська 
перша 
редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана ре-
дакція 
1661 р. 

отци погре-
бени быти в 
пещерѣ. 

ст7ыми oц7и 
погребени 
быти в 
пещэрэ. 

мт7ри. и3 прdпб-
номu а3нто6нію 
и3 феw3до6сію. 
да скончz1ете 
живw4тъ сво6и 
здѶэ. и 3 съ 
ст7ы1ми w3ц7ы 
погребе1ни 
бы1ти 
сподо 6битеc в 
пече1рэ. 

его матере 
и преподоб-
ным Анто-
нію и Өе-
одосію, да 
скончаете 
животъ свой 
зде и съ 
святыми 
отци погре-
бены быти 
сподоби-
теся в пе-
черѣ. 

здэсъ 
ст7ыми tц7и. 
погребени 
быти в8 пе-
черэ. 

прчcто8 его 
мт7ри. и 
прdпбнымъ 
Анто1нию и 
Фео3до1сию да 
сконча1ете жи-
вотъ своі 
зде, и ст7ыми 
o3цы пог-
ребе1ни быти 
сподо1битеся в 
пещерѣ. 

Х7у, и3 є3гw2 
пречcтой 
Мт7ри, и3 
Прпdбным 
Nц7ем8 
А4нтw1нію и3 
Fеoдw1сію, 
да 
сконча1ете 
живот сво1й 
здэ2, и3 съ 
ст7ы1ми 
O4ц7ы2 пог-
ребе1ни бы1ти 
сподобите1сz 
в8 Пеще1рэ. 

Се болѣ 
всѣх вещей 
трия сиа 
вещи суть; 

се боле вс<э 
добродэтеліи3 
три си вещи. 

Се2 бо боліи5 
всѣ1х ве1щеи3, 
три2 сіа ве1щи 
сuть. 

Се бо болѣй 
всѣх вещей 
три сіа вещи 
суть, 

се боле вс<э 
добродэте-
ліи.3 три ̏си 
вещи. 

Се бо болѣі 
всѣхъ вещеі 
три2 сиz2 ве1щи 
сут. 

сi1а бо три2 
ве1щи, 
бо1лша су1ть 
всэхъ доб-
родѣ1телей. 

аще ли кто 
постигнет 
сия вся ис-
правите по 
чину, — то-
кмо не воз-
носися. 

и3 а3ще ли 
кто постиг-
неть. си всz 
и3справити по 
чину. ток8мо 
не възно-
ситсz. 

а4ще ли кто6 
постигнеть. 
сіа2 всz2 
и3с8пра1вити пw1 
чинu. то4чію 
не възнwси1сz. 

аще ли кто 
постигнеть 
сіа вся ис-
правити по 
чину, — то-
чію не 
възносися. 

а3ще ли кто 
то постьг-
неть си всz 
и3справити по 
чину. ток8мо 
не възносисz. 

Аще ли кто 
постигнетъ 
сия всz ис-
пра1вити по 
чину. То1чию 
не во€носи1ся. 

И3 а4ще ли 
кто по-
сти1гнеть 
сіz всz2 
и3спра1вити 
по чи1ну, 
бл7же1нъ 
бу1детъ: 
то1чію да 
непре-
възно1сит8сz. 

 

Коментар 80 
Це — дуже цікаве зауважання, яке ілюструє збір свт. Симоном наведених ним 

даних — від писемних джерел до переказів і спогадів свідків. 
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Коментар 81 
 

Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 
редакція 

Касіянівська 
друга 
редакція 

Патерик 
проложного 
типу 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Аще кому 
невѣрно 
мнится се на-
писаное, да 
почти житиа 
святых отець 
Антониа и Фе-
одосиа, начал-
ника рускым 
мнихом, — и 
тако да вѣру-
етъ. 

а3ще ли кому 
невэрно 
мнитсz напи-
саноє3 се. да по-
чтеть житья3 
ст7го а3нтоніа 
tц7а нашего 
началника рус-
кым мнихом. и3 
тако да вѣру-
єть. 

ащ ли комu2 
невэрно мни1тсz 
се2 напи1санное. да 
почте1ть житіе 
ст7ы1хъ w3ц7ь 
на1ших а3нтоніа2. 
и3 феw3до6сіа2. на-
чzлника ру1скым 
мни1хwм. И3 
та1ко вѣ1рuе3тъ. 

Аще ли кому 
невѣрно мнится 
се написаніе, 
да почтеть жи-
тіа святых отець 
наших Антоніа 
и Ѳеодосія, на-
чалника Рус-
кым мнихом, и 
тако да вѣру-
еть. 

а3ще ли кому 
невэрно 
мнитсz. се пи-
сано є3сть да 
почтеть житие2 
ст7го w4ц7а на-
шего а3нтоньа2. 
началника русь-
кымъ мнихомъ. 
и3 тако да 
вэрує2ть. 

Аще ли 
комµ2 
невѣрно 
мни1тся се 
написа1ние, да 
почтет жи-
тиz ст7ыхъ 
оц7ь нш7ихъ 
анто1ниz и 
фєодо1сия 
началника 
рускимъ 
мнихомъ и 
тако да 
вѣрµетъ. 

 
Як можна спостерігати, у різних редакціях тут згадуються або преподобні засновники 

Лаври разом, або лише прп. Антоній. Останній випадок простежується в Арсеніївській 
редакції і в Пролозі ІР НБУВ, ф. 312, №281/133с. О. Шахматов, який вперше помітив цей 
нюанс, долучав до них ще й Касіянівську першу редакцію, цитуючи за виданням Яковлєва: 

«(И) се слышахъ t того Вавила, исцѣленнаго имъ; аще ли кому невѣрно мнится се написанное, да 
почте житіе ст ͂го tца нш͂го Антонїа, началника рускымъ мнихомъ, и тако вѣруетъ» (Яковлев 

1872, XCIX). У наявному у нас тексті Касіянівської першої редакції, як можна бачити з 
наведеної вище таблиці, згадані обидва святі. 

Оскільки йдеться про подію досить пізню, яку автор чув від самого зціленого, то 
неможливо припустити, аби цей сюжет містився у житії прп. Антонія. О. Шахматов, втім, 
припустив, що «вірогідність надзвичайного чуда, зцілення розслабленої людини від дотику 
до тіла св. подвижника, підтверджується посиланням на житіє Антонія, де розповідалося про 
аналогічний випадок зцілення хворого від кістки, вийнятої з мощей Мойсея Угрина» 
(Шахматов 1898, 109). Насправді ж, як здається, вищенаведена фраза не означає нічого 
більшого, ніж означає. Маємо всі підстави припустити, що житіє прп. Антонія загалом 
містило цілу низку оповідей про чудеса. Саме на це натякає і ремарка з Патерика. 

Житіє прп. Николи Святоші 
Коментар 82 
У патерикових редакціях прп. Николу переважно названо князем Чернігівським. 
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Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.2932 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Слово о 
преподо-
бнем 
князъ 
Святоши 

N кнzзи 
w Ст7wши 

q прпdб-
немъ 
ст7оши2 
кнzѕи  

О препо-
добнѣмь 
Святоши, 
князи 

w2 ст7оши. 
гла+ г7 

Въ тъ же 
дн7ь 
Ст7оши 
кнzѕа  

Житїе 
прпdбнаго 
tцA 
нaшего 
ник0лы 

Жи3ті3е 
прпб: tца 
на1шего 
Ні3колы 
Свzтоши3,  

Чернигов-
ском 

 черни-
говъскомъ: 

Черни-
говьском. 
Слово 20. 

 Че[рни-
говьском 

с™ кн7ѕz 
че-
рни1го+ского. 

кнzзz 
Че3рнэгов-
скогw. 

Це порушує здивування, оскільки єдиний стіл, який посідав впродовж життя 
прп. Никола, був Луцьк. Деякою мірою пов’язання святого з Чернігівським столом може бути 
виправдано тим, що він був спадкоємцем свого батька і, це спадкоємство на ментальному 
рівні асоціювалося з ним і після постригу. Однак, це не пояснює появу його титулу в тексті 
свт. Симона (є всі підстави вважати, що там він був). Пояснити, чому так сталося, можна лише 
зважаючи на джерело свт. Симона. Ми вже припускали, що зазначене джерело і джерело 
«слова про князів» становили один текст, який так чи інакше належав до чернігівської 
літератури (див. стор. 71). Для чернігівця прп. Никола Святоша завжди лишався 
представником рідного міста й іземлі. Для цього йому не потрібно було бути офіційним 
князем. Вірогідно, потвердження цього було сприйнято свт. Симоном як титул 
«чернігівського князя». У подальшому таке прозвання стало традиційним. 

Коментар 83 
Ця вставка літописного походження з пізніх редакцій бере свій початок з 

Касіянівської першої редакції. Щодо літописного повідомлення про постриг прп. Николи 
Святоші див. стор. 952. 

Коментар 84 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Касіянів-
ська 
перша 
редакція 

Касіянів-
ська 
друга ре-
дакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Стишний 
пролог. 
Список 
середини 
XVI ст.2933 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 
редакція 
1661 р. 

Пребысть 
убо в по-
варни 3 
лѣта, ра-
ботаа на 
братию;  

пребывъ 
u3бо в по-
варници Г7 
лэт. рабо-
тая3 на 
бра1тію.  

и3 пребcы1 же 
в пова1рни 
Г7 лѣ1та. 
рабо1та2а на 
бра1тію2. и3  

Пребысть 
же убо в 
поварни 
3 лѣта ра-
ботая на 
братію, и, 

пребыc uбо 
в повар-
ници г7 
лэта. ра-
ботая3 на 
братию3. 

пребысть 
же Ӄбо2 в 
поварни г7 
лэта. ра-
ботаа3 на 
братію.  

пребысть 
же убо в 
повaрни. Г& 
лэта 
раб0таz на 
брaтию. и  

И3бw 
пе1рвэе ра-
бота1ше на 
бра1тію в 
пова1рни, 

и своима 
рукама 
дрова 
сѣка на 

свои3ма 
рµкама 

свои1ма 
рuка1ма 

своима 
рукама 
древо 
сѣкаше 

вои3ма ру-
кама дрова 

и3 свои5ма 
рукама 

свои1ма ру-
кама дрова 

свои1ма 
рука1ма 

 

2932 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
2933 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Середина XVI ст. Пролог. 180 арк. 
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потребу 
горохови, 

дрова 
сѣка. на 
потребµ 
вареніа3 го-
рохови. 

дрова 
сѣчz1ше, 
на потре1бu 
со6чивu. 

на пот-
ребу со-
чиву 

сэка. на 
потребу 
вареніа го-
рохови. 

древо 
сэкҶшz. 
на потребz 
съчивӅ. 

сэкaше на 
потребу 
с0чиву. 

дрова2 
сэкіи, и3 
на сво1ею 
ра1му съ 
бре1га 
мно1гажdы 
z5 носz2, и3 
и4на я4же 
на потре1бу 
варе1ніz 
нелѣ1ноcтно 
творz2. 

Загальновідомо, що в давнину в українській кухні значно більше, ніж нині, вживали 
бобові, зокрема, горох і сочевиця. Власне, від останнього походить назва монастирської 
каші — «сочива». Зокрема, горох вживали не лише у перших стравах, а й як каша (окремо чи 
з якоюсь крупою), як начинка до пирогів. Молодий горох також квасили на зиму. Чому 
свт. Симон застосував тут це слово? Відповіді на це у нас нема, як і стосовно використання 
ним слова «ягли» (див. стор. 721). 

Щодо заміни слова «горох» на «сочиво» у Касіянівських редакціях, то воно є 
абсолютно мотивованим, оскільки у монастирських уставах супоподнібні страви називалися 
варивом, а «друга страва» — сочивом. 

Коментар 85 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Касіянів-
ська пе-
рша ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

друга 
редакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.2934 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Сий же 
истинный 
послуш-
ник с мол-
бою 
испроси, 

се же 
и3стинныи3 
послуш-
никъ. с 
мол8бою3 
и3спроси. 

се же 
и3стинныи3 
послуш-
никъ. съ 
молбою6 
испроси. 

се1 и3же 
и4стин8ныи5 
по-
слu1шник, с 
молбо1ю 
и3спроси2. 

Сей же 
истинный 
послуш-
никъ съ 
молбою 
испроси, 

сеи2 же 
и3стин8ныи2 
послӃшникъ 
с молбою5 
и5спроси.  

Сей же ис-
тинныи 
послyщ-
никъ съ 
молб0ю 
испроси2, 

Но сей 
и4стинный 
по1слушник 
съ слеза1ми 
и3спроси2, 

да едино 
лѣто яглы 
варит на 
братию. 

да е3дино 
лэто 
я3глы ва-
рьть на 
братію. 

да є3дино 
лэто 
я3глы ва-
рить на 
братю. 

да еди1но 
лѣто е3щcе 
в пова1р8ни 
пwрабо4тае1т
ъ на 
бра1тію. 

да едино 
лѣто еще 
в поварни 
поработа-
ете на 
братію. 

да е3динҶ 
лэто е 3ще 
въ повар8ни 
по1работа-
еть на бра-
тию 

да єдино 
лэто єщE 
в повaрни 
пораб0тает 
на брґтию. 

да є3ще2 
є3ди1но 
лѣ1то 
та1може на 
бра1тію по-
работа1етъ:  

Як можна спостерігати, у первісному тексті послання прп. Симона згадано страву 
«ягли». Сьогодні це слово у літературній українській мові не вживається. Однак, у діалектах 

 

2934 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
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воно відоме і означає «пшоняна каша». І як така страва, належить, мабуть, до найдавніших 
видів каш в історії України. (Шило 2008, 286; Онишкевич 1984, 400). 

У бойківських діалектах існує форма «яглуша», що перекладають, як сорго. «Яглуша 
подібна до проса найк таке насіні має, як просо, а з стебір його роб’я віники» (Словник 
буковинських говірок 2005, 685) Сорго почали вирощувати на півдні України лише у XIX ст., 
отже, спершу таким словом називали іншу рослину. Порівняємо назву села Яглуш 
Роганського району Івано-Франківської області. 

Позначаються також деякі відмінності, наприклад, «ягин» (щоправда, автор 
словника назвав його «род кушанья», без деталізації) (Пискунов 1882, 302). Наявна й форма 
«ягле» з таким самим значенням — пшоняна каша (Корзонюк 1987, 266). Водночас слово 
«ягли» також є у багатьох примовках і прислів’ях. 

Цікавим є і лексичний матеріал, зібраний В. Далем. У його словнику словам з 
коренем «ягл» присвячено чималу статтю. Наведені тут варіації не записані на території 
України, але мають сенс щодо варіабельності слів із зазначеним коренем ще в часі широкого 
побутування слова «ягли». Не всі ці слова можна однозначно асоціювати із зерном чи 
стравою. Але от приміром, дієслово «яглить» в розумінні «кипет, гореть желанием, 
нетерпеливо, страсно хотеть чего» може бути похідним від каші. Ще однин приклад 
«яглиться» «двигаться, шевелить, сжиматься, сгибаться». Зазначено тут і назву моху «ягель». 
Є й приклметник «Яглая земля, тучная, черная почва, чернозем». Особливо цікаве значення 
слова «Ягловая каша», яку дослідник визначає, як каша ячна (нагадаємо, що пшоно 
виготовляється із проса, а ячна крупа — це ячмінь). Слово «ягольник» — із тамбовського 
діалекту — «великий горщик для щів» (Даль 1882, 693). 

І. Срєзнєвський, не надто знайомий із діалектами української мови, допустив 

помилку, вважаючи що яглъ — якийсь овоч. Як приклад, він називає коментований 

фрагмент із житія прп. Николи, і рецепт із вказівок до посту — «ВтоҲ и в чеҲ горҶ< съ яглы». 

(Срезневский 1912, 1638). 
Відоме це слово і в інших слов’янських народів. Наприклад, у словенській мові це 

слово «jâglа» “зерно для каши”, “просо”, «jâglо» “просяная каша”; у чеській і польскій мові, 
відповідно — «jáhlа» і «jagɫa» — “просо” та ін. Ще й на сьогодні ужитковим є слово «яглі» у 
Білорусі. 

Аналіз слова «ягли» ускладнюється тим, що це слово побутує у кулінарії багатьох 
більш чи менш близьких до України народів, але з іншим значенням. Так, у турецькій мові 
олію називають «yağ» 2935 . Останнє слово, але із значенням «жир», наявне у 
азербайджанській мові. Все це дало початок цілій низці різних жирних кулінарних назв у 
різних народів. Так, у Казахстані відомі «яглы нан, яглы чорек» — бездріжжовий хліб, 
вчинений із салом. У туркменській кухні відома каша під назвою «ягли шуле» — рисова каша 
з олією2936. Існує також аналог цієї страви з тваринним жиром «Шуле мал ягли біле». 

Отже, на одній порівняно не такій вже й великій території існувало два значення 
кореню «ягл». Втім, саме його поширення може дати змогу припустити, що в його основі 
лежить якийсь термін, який побутував в Ойкумені з давніх давен, можливо, ще з часів 
неоліту2937, з того часу, коли закладалися перші посіви проса. Приміром, у сучасній грецькій 
мові просо називається «Κεχρί» [kechrí], але звучить досить схоже на ягли. Зазначимо, що у 
кримсько-татарській мові теж є слово yağ зі значенням «жир», тому, якби ми говорили не 
про XI ст., то найпростіше було б говорити про пряме запозичення. 

 

2935 Страви з овочів без м’яса називаються «Зейтін йагли», оскільки в них використовують оливкову олію. 
2936  Рецепт її такий: «Ріпчасту цибулю підсмажують на олії до коричневого кольору. Після чого цю цибулю 
видаляють і кладуть свіжау цибулю, яку смажать до рожевого кольору. Потім додають воду, сіль, перець і 
промитий рис. Ягли Шуле готують як напівв’язку рисову кашу». 
2937 Це навряд чи означало просто «кашу», оскільки це слово звучить однаково у всіх слов’янських народів, і є 
також дуже давнім. 
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Звичайно, нашу розвідку навряд чи можна вважати вичерпною, та й глибоке 
вивчення цієї проблеми виходить за рамки мети і змісту нашого дослідження, але на тлі 
вищенаведеного припускаємо, що обидва значення кореня «ягл» могли на якомусь етапі 
мати одне значення, таке як ситна їжа, яка включала пшоно, жир і, можливо, якісь спеції. 
Тобто, те саме «ягли шуле», але з використанням просяної чи ячмінної крупи. Щодо спецій, 
то така можливість витікає з наявності серед назв рослин, які ендемічні для території України 
рослини з назвою «яглиця» (місцеві варіанти снитка, борщівка, насерник)2938. Нині вона 
поширена в дикому вигляді, і городники вважають її бур’яном. Однак, вона є лікарською і 
харчовою рослинами. Вирощувалась в т.ч. і як приправа. Можливо, первісно «ягли» були 
жирною (?) пшоняною кашею з додатком такої приправи?2939 

Згадка у тексті свт. Симона слова «ягли», як і вище гороху, ще не означає, що у Лаврі 
харчувалися лише пшоном чи горохом. Чому автору заманулося згадати саме пшоняну 
кашу? Тут, звичайно, можливі, лише припущення. Або слово «ягли», таке популярне у 
прислів’ях, існувало у вигляді місцевого евфемізму в монастирському слензі, або, приміром, 
прп. Никола добре навчився варити ту кашу. Можна вигадати тут ще щось, але ключовим 
буде слово «вигадати». 

Окремо слід сказати дещо про приміщення, у якому підвизався прп. Никола. Йдеться 
про першу кам’яну лаврську трапезну, яка зводилась на гроші мінського князя Гліба 
Всеславича, і була добудована 1108 р. (Лаврентьевская летопись 1962, 283). Фундаменти 
трапезної було знайдено й вивчено на Соборній площі Верхньої лаври у 1984—1986 рр. 
Повністю роботи закінчено до 1991 р. Як повідомляв В. Харламов, «розкопана площа 
складає 200 кв.м., товщина культурного шару 1,30—1,50 м від рівня сучасної денної 
поверхні. Будова була великою капітальною спорудою з двох камер, розташованих по осі 
північ—південь, і третьої камери у північно-західній частині споруди. Розмір споруди з 
півночі на південь 13 м, із заходу на схід 10 м. Стіни, завтовшки до 1 м, збереглися на висоту 
до 1,0 м. Насподі фундаментів видні отвори для згнилих дерев’яних субструкцій, подовжньо 
покладених на дні фундаментних ровів. Простежується кілька періодів будівництва від 
початкового ядра, виконаного в техніці opus mixtum до рівношарової кладки з 
використанням малоформатної плінфи розміром 29×20×4,5 см. Будова була оштукатурена і 
пишно розписана сюжетними фресковими композиціями, на що вказує велика кількість 
фрагментів розпису, на деяких є староруські графіті. Підлоги, мабуть, було викладено 
поливними кольоровими прямокутними і фігурними плитками. Крім того, виявлено 
фрагменти шиферних мозаїчних плит підлоги й окремі шматочки смальти. На рівні підлоги 
виявлено прошарок, насичений дрібними кістками домашніх тварин, птахів і риб. Біля 
північно-західного зовнішнього рогу будови знайдено товстий диск жорен. У північно-
західній камері виявлено закопані у підлогу чотири великі широкогорлі корчаги. Біля східної 
стіни споруди розкопано п’ять поховань у дерев’яних трунах: два староруських і три XV ст., 
датованих кримською монетою Гиреїв» (Харламов 1987, 425-426). 

Зважаючи на невелику площу будівлі, є підстави твердити, що вона була 
двоповерховою і, розкопана площа була господарчим приміщенням. У літописній розповіді 
про явлення вогненного стовпа у 1110 р. згадано хрест, що був на трапезній. Це дає змогу 
припустити, що, крім поварні і столової палати, трапезна містила і церкву. О. Реутов 
припустив, що і в XII ст. вона була освячена на честь св. апостолів Петра і Павла (Реутов 1995, 
37-38). Проте мала площа споруди і відсутність у ній вираженої апсиди дає підстави 

 

2938 І. Срєзнєвський асоціює слово «ягли» із словом «ягель» — мох, лишайник і ягло «вид растенія» (Срезневский, 
Материалы 1912, 1638). Очевидно, під останнім словом йдеться про варіант назви яглиці. 
2939 Порівн., також існування в Азербайджані дикоростучої приправи, яка називається «ягни тяря». На жаль, нам 
не вдалося дізнатися про неї більше. 
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припустити, що вона мала східну стіну з мозаїчним оформленням, подібно до каплиці, але 
не повноцінний престол і жертовник. 

Серед багатого археологічного матеріалу, виявленого у трапезній, значне місце 
посідає кераміка XII—XIII ст. Серед неї — кухонний та столовий посуд місцевого 
виробництва, а також імпортний візантійський — червоноглиняні амфори і тарелі 
(Харламов, Гончар 1993, 303). Знайдені тут голосники позначені тавром Гліба Всеславича — 
тризубом (Харламов, Гончар 1993, 306) (відомий за знайденою печаткою цього князя XII ст.) 
(Загорульский 1982, 285), що підтверджує літописне повідомлення. 

Коментар 86 
У житії прп. Николи на диво мало для агіографічного твору відведено життю у 

монастирі. Тож важливо проаналізувати те, що ми маємо. 
 

Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована ре-
дакція 1661 р 

И тако игуме-
нею волею и 
всея братия, 
принуженъ 
бысть кѣлию 
собѣ имѣти, 

и3 тако и3гуменею 
волею и3 всеє3 брат 
и3 прину4женъ быc 
кэлію собѣ 
и3мэти. 

и3 тако и3гu1ме-
нею во4лею и3 все1и 
братіи5. 
принu1женъ бcы 
кѣ 1лію и3мѣ1ти 
себэ. 

И тако игуме-
новою волею и 
всея братіа, 
принуженъ 
бысть келію 
собѣ имѣти, 

и тако игуме-
новою волею i 
всеz братиі, 
принуженъ же 
быcть кeлию себэ 
имэти, 

Та1кw u4бw 
сте1пени пос-
луша1ніz 
бл7гочи1но 
проше1дъ, прину-
жде1нъ быcт 
совѣ1том и3гу1мена 
и3 всеz2 бра1тіи, в8 
ке1ліи u3же2 без-
мол8ствоа1ти, и3 
спcнію сво1ему в8 
тишинэ2 
внима1ти. 

юже и сот-
вори,  

юже и сътвори. ю1же и3 сътвори.  юже сътвори,  ю4же сотвори2,  o4нъже пос-
луша1ніе и3 в8 том 
сотвори1въ, 

яже и донынѣ 
есть зовема 
«Святошина», 

 я• и3 дон7нѣ єc 
зово1ма ст7оши= 

яже и донынѣ 
есть зовома 
Святошина, 

ћже и дон7нэ 
єcть зовома 
свzтоша. 

 

и оград в ней 
же своима ру-
кама насади. 

и w4градъ в неи3. 
є3го же своима 
рукама насади. 

и3 w3граd. є3гw• 
свои4ма рука1ма 
насади2. 

и оград, его же 
своима рукама 
насади. 

и о3 граdе єго же 
свои1ма рукaма 
насади2. 

насади2 рука1ма 
своима при ке1ліи 
свое1й вертогра1дъ. 

Глаголют же о 
нем се, яко вся 
лѣта чрнечес-
тва его не 
видѣ его ник-
тоже 

гл7ют же w4 немъ 
и3 се. я3ко 
въсz2940 чернечь-
ства є3го. не 

гл7ють• w3 не1мъ и3 
се2. Я1ко всz2 
лѣ 1та чернечества 
е 3го6. не ви1дѣ е3го 

Глаголють же о 
нем и се, яко 
вся лѣта чер-
нечьства его 
не видѣ его 

гlю же о нем и 
се, zко всz 
лэта чернeчес-
тва єго не 

И3 по всz2 лѣ1та 
И3ночества 
свое1гw, нико1лиже 

 

2940 На берегах: лэта. 
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Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована ре-
дакція 1661 р 

николиже 
сѣдяща праз-
дна,  

видэ є3го никто 
же николи же 
празdна. 

никто 1же ни-
коли 1же пра1зdна. 

николи же ни-
кто праздна, 

видэ єго ни-
коли1 же никт0 
пра€дна, 

ви1дэнъ бысть 
пра1зденъ: 

  но6 всегда и3мz1ше 
рукодѣ1ліе в 
рука< свои4хъ. 

но всегда 
имяше ру-
кодѣліе в ру-
ках своих, 

но всегдA 
имzше ру-
кодэлие в ру-
ках свои<. 

но всегда2 в8 
рука1хъ свои1хъ 
имэz1ше ру-
кодѣ1ліе, 

и сим доволни 
быти одежи 
его от тако-
ваго ру-
кодѣлиа,  

и3 симь доволнэ 
быти w4дежи 
є3го. t таковаго 
рукодэліа3.  

и3 си1мъ 
довw4лнэ бы1ти 
w3де1жdи е3го6 t 
такова1го 
рuкодѣ1ліа 2. 

и сим доволне 
быти одежи 
его от таковаго 
рукодѣліа. 

и симъ доволни 
быти одeжи єго2 
t таковаго ру-
кодэлиz. 

 

или сѣдя, или 
поя. 

и3ли сэдz или 
поя3 руцэ 
имzше. 

    

  въ u3стѣ1хъ• все-
гда2 имzше 
мл7твu i3с7ву бес-
песта1ни. ги7 іс7е 
хе7 сн7е бж7іи3 по 
ми1лuи мz. 

Въ устѣх же 
всегда имяше 
молитву 
Ісусову беспре-
стани: «Гос-
поди Іисусе 
Христе, сыне 
божій, поми-
луй мя». 

во устэхъ же 
всегда имzше 
мlтву Исcовu 
бе€престaни. ГDи 
И©е Хтcе сн7е 
б9иі помилу8 
мz; 

въ u3стѣ1хъ же 
безпреста1ни 
мл7тву Іс7ову сi1ю: 
Гдcи І3с7 Хе7 Сн7е 
Бж7ій поми1луй 
мz. 

Не вкуси 
иного нич-
тоже;  

не вкуси же ни-
коли же ничто 
же. 

не вкuси1 же 
и3но6го ничто6же. 

Не въкуси же 
иного ничто 
же, 

не вкуси1 же 
иного ничт0 ж, 

Невкуси1 же 
и4нагw ничто1же, 

  то1кмw t мана-
сты1рьскіа я1ди 
пита1шеc. 

токмо от мана-
стырьскыа яди 
питашеся; 

токмо t 
мнcтрскиz ћди 
питашеc, 

то1кмо ма1ло t 
w4бщіz пи1ща 
Монасты1рскіz 
на тра1пезэ. 

аще и много 
имяше, 

а3ще и и3мєніє3 
възмzаше. 

а4ще и3 много6 
и3мz1ше, 

аще и много 
имяше, 

аще и много 
имsше. 

А4щели когда2 
случи1сz є3мӅ2 
и3мѣ1ти что и3 
нево1лею, а4ки 
Кн7зю t свои1хъ 
си: 
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Основна 
редакція 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована ре-
дакція 1661 р 

та вся на пот-
ребу имяше 
странным и 
нищим 

та всz на пот-
ребу стран8нымъ 
бzше. 

но6 та2 всz2 на 
потре1бу. 
стра1н8ным и3 
ни1щим подаz1ше. 

но та вся на 
потребу стран-
ный и нищим 
подаваше, 

но та всz на 
потрeбу 
стрaшным (sic!). 
и ни1щим по-
давaше 

то а4біе всz ра-
здаz1ше на по-
тре1бу стра1ннымъ 
и3 ни1щимъ, 

и на церков-
ное строение.  

на цр7квьноє3 
строє3ніє.  

и3 на цр7ко1вное 
стрwе1ние2.  

и на церковна 
строеніе.  

и на цRк0вное 
строeние.  

и3 на Цр7ко1вное 
строеніе: 

Суть же и 
книгы многы и 
донынѣ у вас. 

сут же книгы 
многыи3 дон8нѣ 
у ваc. 

сu1ть же и3 
кни1гы е3го6 
мно6гы, и3 
дwн7нѣ 

Суть же и 
книги его мно-
гыя и донынѣ. 

сут же и кн7ги 
єго2 многмz до 
нн7э. 

я4кw бы1ти t 
тогw2 въ Цр7кви 
Кни1гамъ 
мнw1гимъ. 
 

Самъ же от 
манастырскыа 
яди всегда пи-
ташеся. 

сам же t мана-
стырьскоє3 я3ди 
питашеc. 

    

 
Окремо варто навести також фрагмент із польскомовного Патерикону, виданого 

1635 р. майбутнім київським митрополитом Сильвестром Косовим. Тут текст суттєво 
перероблено, хоча, наразі не знаходимо нічого нового: «Тоді ігумен, учинивши із братією 
належну раду, дозволив йому і наказав мати спокійну келію, яку він для себе облаштував, і 
садок гарний насадив, дерева і трави корисні нащепив і насіяв. Пишуть про того святого й те, 
що жоден брат ніколи не бачив його без діла, бо він завжди щось робив руками своїми і 
промовляв звичну для монахів молитву: “Господи Ісусе Христе, змилуйся наді мною”. Не їв 
нічого іншого, окрім тих страв, які у [встановлений] час їла братія. Князь багато [майна] надав 
святому монастирю і що мав із князівства, то все розділив поміж паломниками і убогими» 
(Сінкевич 2013, 537-539). 

На загал в оповіді про монастирський побут преподобного вказано таке: 
1) Побудова келії, яка і у XIII ст. ще стояла і мала назву «Святошиної». Само собою це 
викликає певне здивування, оскільки дерев’яні житлові споруди не часто існували стільки 
часу поспіль, але ми нічого не знаємо про будову будинків-келій того часу, тому нема сенсу 
теоретизувати. Привертає увагу те, що згадку про «Святошину келію» викинуто в 
Арсеніївській редакції і в Патерику 1661 р. Останнє зрозуміло, оскільки на той час про 
розташування келії було забуто або, вірогідніше, переросло у легенду про заснування 
Миколаївського монастиря. 
2) При келії святий власноруч насадив «оградъ». Оградъ — огороджене (захищене) місце, 
сад, город (Срезневский 1902, 609-610; Slovník jazyka staroslověnského 1970, 514; Іларіон (Іван 
Огієнко) 1988, 344-345). Отже, може йтися як про сад чи город, так навіть і про квітник. У 
друкованій редакції 1661 р. вжито слово «вертоград», що однозначно того часу означало 
«сад». 
3) В усіх редакціях Патерика говориться, що прп. Никола повсякдень трудився, і носив одяг, 
виготовлений власноруч. Вірогідно, тут йдеться про виготовлення найпростішого взуття чи 
плетіння шкарпеток (копитець), а також роботу в саду (городі). З певною вірогідністю можна 
також припустити виготовлення прп. Николою для себе повсякденного чернечого одягу та 
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в’язання скуфій чи, приміром, тієї знаменитої власяниці. У Патерику 1661 р. деталізації щодо 
одягу нема — вірогідно, автор того часу вже не міг собі уявити щось подібне. 
4) Повідомлення про харчування преподобного тільки монастиським харчем. 
5) Продовжуючи розпоряджатися й після постригу певними статками (серед яких земельні 
володіння не згадано, але цілком могли бути, оскільки могло йтися про данини з землі), 
преподобний, як зазначається, віддавав їх на добродійство та для церковних потреб. 
6) Він подарував обителі багато книг, про які в тексті свт. Симона говориться, як про наявні в 

обителі, а в Патерику 1661 р., що «я4кw бы1ти t тогw2 въ Цр7кви Кни1гамъ мнw1гимъ». 
До всього варто додати також «кладки» святого й інші його святині, подаровані 

монастирем його брату (див. Коментар 89). Ще у XII ст. у Великій Церкві було відомо «місце 
Святошине». 

Все це вказує на те, що про прп. Николу у Лаврі ще у XIII ст. побутувало дуже багато 
переказів й існувала велика кількість пам’ятних місць, пов’язаних із ним. Чи було це 
оформлено в якийсь окремий текст? Дуже сумнівно. У скупих записах свт. Симона поза 
використаним ним писемним джерелом, пов’язаним із родом Давида Святославича, не 
відчувається текстової першооснови. Докладно про легенду про будівельну діяльність, 
приписуваної прп. Николі див. у вступі на стор. 89. 

Коментар 87 
Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.2941 

Касіянів-
ська 

перша ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакції 
1661 р. 

Не бо 
хощет 
Богъ 
чресъ 
силу по-
ста или 
труда, но 
точию-
сердца 
чиста и 
сокру-
шена;  

не бо 
хощеть 
бг7ъ чресъ 
силу 
трu3дя 
и3ли пw1ста. 
но тъчію3 
срdца чиста. 

не бо 
хощеть 
бг7ъ. чресъ 
силу труда 
и3ли поста. 
но токмо 
срdца чтcа.  

нехощеть 
бҶ2 б7ъ чресь 
силу поста 
и3ли трӅда. 
но точию5 
срdца. чиста и3 
съкрӅшена. 

не хо6щеть 
бо бъ7 чре€ 
си1лu, 
пwста2 и3ли 
трuда2. но6 
то4чію срdца 
чcта1 и3 
крuше1на.  

Не хощеть 
бо Богъ 
чресь 
силу поста 
или труда, 
но точію 
сердца 
чиста и 
съкру-
шена,  

не х0щет 
бо бGъ чре€ 
силу поста. 
или трудA. 
но т0чию 
с®ца чтcа и 
сокрушeнна.  

Нехо1щеть 
бw Бъ7 
вышше си1лы 
по1ста и4ли 
тру1да, но 
точію срdца 
чcта и3 
смире=на.  

иже 
обыклъ 
еси той 
нужи, 
юже тво-
риши, ра-
ботаа, яко 
сѣтный 
холоп. 

ниже 
w4быклъ 
є3си такои3 
нужи. ю3же 
твориши 
я3ко 
сэтныи3 
холопъ ра-
бораа3. 

ниже 
w4быклъ 
є3си тако 
нужи. ю3же 
твориши. 
я3ко же 
конъніи3 
холопъ ра-
борая3. 

ниже 
Ҷбыклъ е3си 
тои2 нужdи. 
ю3же твориши 
рабо2таа3 я3ко 
нужныи2 рабь. 

ниже 
w3бы1клъ е3си 
то1и нu1жdи, 
ю1же 
твори1ши 
рабо6таz2. 
я4ко 
нu1дныи5 
ра1бъ. 

ниже 
обыклъ 
еси той 
нужди, 
юже тво-
риши ра-
ботай, яко 
нужный 
рабь. 

нижE 
nбыклъ 
єси тое 
нyжды ю• 
твори1ши 
работаz. 
ћко нуж-
ныи раб. 

Работа1еши 
Чер-
нори1зцемъ 
а4ки 
ку1пленыи 
рабъ, 
неw3бы1кл8 є3си2 
таков•й 
ну1жdэ, ни1же 
достити 
Кнz1зю 
су1щу. 

 

2941 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
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Як простежуємо, у різних редакціях варіюється слово «холоп»-«раб». Тут ситуація 
досить проста, ці слова є синонімами (див. стор. 927). А от прийменник при даному слові уже 
вимагає окремого пояснення. Найчастіше у давніх пам’ятках фігурує словосполучення 

«обельный холопъ». Припускають, що йдеться про юридичний термін, який передбачає 

існування повного холопа (обельного) і неповного, тобто, в останньому разі —не зовсім 
безправного чи рабство було тимчасовим. Втім, однозначного визначення на сьогодні нема 
(Долгов 1999, 122-123). 

Тут ми маємо й інші прикментники. 

Перший варіант — сѣтный холоп. Це слово походить від сэта — скорбота — приклад, 

наведений Срєзнєвським: «Наведе бҶ ми Бъ7 сэтѫ великӅ» (Срезневский 1912, 901). Від цього 

кореня, зокрема, походить слово сэтованиѥ — скорбота, печаль (Срезневский 1912, 901). 

Отже, і слово сэтьный означає — смутний, печальний (Срезневский 1912, 903; Slovník jazyka 

staroslověnského 1989, 388-389). 

Другий варіант — конъніи3 холопъ. Оскільки навряд чи тут може йтися про коня, 

вважаємо за можливе, що йшлося про слово на заразок «коньчьныи» яке знаходимо у 

словнику І. Срєзнєвського. Там воно подане, як прикметник від слова коньць, переклад, серед 

іншого — прикінечний, останній (Срезневский 1893, 1276-1277). 

Третій варіант — нужныи2 рабь. У словнику І. Срєзнєвського знаходимо слово нӅжьныи. 

Серед його значень — тяжкий, важкий. Є також слово нӅжьникъ — примучування, примус, 

необхідність, причина (Срезневский 1902, 475-476). Тож вищенаведене словосполучення 
може означати щось подібне, як раб із примусу. Варіантом цього слова є й словосполучення 

нu1дныи5 ра1бъ. — тяжкий нелегкий (Срезневский 1902, 473). 

Отже, зміни у всіх редакціях є, власне, синонімами і містять порівняння тяжкого 
підвизу прп. Николи з працею раба, який тяжко працював з примусу, а не за власним 
бажанням. 

Коментар 88 
Йдеться про Ізяслава Давидовича — одного із чільних авантюристів і кровопроливців 

епохи, який за своє життя княжив у різних місцях, у т. ч. і в Києві. Втім, зважаючи на 
переважно чернігівські відомості у першоджерелі свт. Симона, можна припустити, що ця 
подія сталась близько 1151—1157 рр. у часі княжіння його у Чернігові. 

Коментар 89 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська 

друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

И се 
увѣдав, 
брат его  

и3 се 
u3видэвъ 
братъ є3го 
и3зzславъ  

и3 се 
uвидэвъ 
браҴ єго 
и3зzсла +.  

и3 се2 
u3вѣдэвъ 
брҴа 1 его6.  

И се 
увѣдавъ 
братъ его,  

и се увѣдавъ 
брат єго  

T ни1х8 же 
Ізzсла1въ2942,  

 

2942 Дописано на берегах: ко1е наслэдіе посем8 Кнz1зэ брату єg Ізzcла1ву. 



 

 

737 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська 

друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

посла с мо-
лбою, кла-
няяся, 

присла 
молzсz и3 
кланzясz. 

Прислав 
молzсz и3 
кланzяc 
и3гумену. 

и3 присла1въ с 
молбою2 къ 
и3гu1менu, 
гл7z. 

приславъ 
с моль-
бою къ 
игумену, 
глаголя, 

послал с мо-
лбою ко 
игµ1менµ 
гл7z,  

присла2 съ 
мо1лбою къ 
И3гу1мену,  

прося на 
благосло-
вение 
хрестьца, 
иже у пе-
реманаткы 
его 

просz на 
блгвcніе2 
хрcтца. и3же 
u3 парамано-
ткэ е3го. 

просz на 
блвcніє 
хрестьца. 
и2же u 
пэрэмана-
ткы но-
шаше. 

просz2 себѣ2 на 
Блгcве1ніе 
крcта2. и• u 
параманди 
є3го6, 

прося 
себѣ на 
благосло-
веніе кре-
ста, иже у 
параман-
діи, 

просz2 себэ 
на бл7гослове-
ние крcта, 
иже у па-
рама=диі єго2, 

просz2 да 
да1стъ є3мӅ2 на 
блcве1ніе же и3 
u3тэше1ніе, 
Крcтъ u3мер-
шагw, 

   и3 
възгла1вица. 

и възглав-
ница 

и во€гла1вница во€гла1вницу 

и подушки 
его, 

подушкэ 
же 

и3 поduшькы 
же 

подушки его,    

и колодкы, 
на нейже 
кланяшеся. 

и3 колбици 
на неи3 же сz 
кланzше. 

и колбици 
на неи3 же 
кланzшеc. 

и кладкы 
е3го6, на не1и3же 
кланzшеc. 

и кладки 
его, на 
неи же 
кланя-
шеся. 

и кладки 
єго2, на не8 же 
кла1нzшесz. 

и3 кла1дку, на 
не1й же 
колэнопрек-
лоне1ніz 
творz1ше. 

Отже, маємо цілу низку предметів із особистого ужитку святого. Серед них: 
Хрест з параманди святого 
Цей предмет представлено у 

назвах, що відрізняються один від 
одного — переманатка (як можна 
припустити, що літера «ять» тут 
прочитується як «е»), параманотка, 
параманда, парамандія. А у Патерику 
1661 р. сказано лише про хрест. 
Йдеться про параман (параманду) 
одну з частин чернечого одягу, що 
мала в давнину практичне значення, а 
нині має лише символічне. Найкращий 
опис парамана і нинішнього 
схимницького аналава знаходимо 

у книзі Є. Голубинського: «Аналав — άνάλαβος від αναλαμβάνω, приймаю, одягаю на себе 
(у деяких άναβολευς і άνάβολος від αναβάλλω, накидаю, кладу на себе), був особливою 
перев’яззю хітона на плечах і під пахвами, щоб зручніше було працювати. Параманд 
нинішніх мантійних ченців, що є стародавнім аналавом, певною мірою близький за формою 
до останнього, який, ймовірно, виробляли не з шнурів або вузької тасьми, як робиться тепер 
перший, а з тасьми або шкіряних ременів більш-менш широких. Він був перев’яззю, вельми 
схожою на ту, яку диякон робить з ораря на Літургії після виголошення: “Благодатію и 

 

Параманда, знайдена у лаврських печерах 
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щедротами” і, цілком ймовірно, запозичений саме зі зразка дяківського. Якщо читач візьме 
два ременя і обидва зшиє в кільця таких розмірів, щоб кожне, бувши покладений на одне 
плече і просмикнуте під іншу пахву, щільно облягало перше і підхоплювало другу, якщо він 
вставить ці кільця одне в одне так, щоб із їхнього з’єднання виходив Андріївський хрест, і 
зшиє їх в місцях з’єднання, то це й буде древній аналав. Вдягнуте на плечі і просмикнуте 
попід пахви з’єднання ременів (тасьми) утворювало хрест (Андріївський) спереду і ззаду, 
чому аналаву і надавалося (і надається) духовне значення підняття на рамена хресного ярма 
Христового. Сьогодні стародавній аналав знаходимо у ченців у подвійному вигляді — у 
вигляді параманда, який носять ченці малого образу або мантійні й у вигляді так званого 
аналава, який носять крім параманда монахи великого образу. Цей останній за своєю 
формою те саме, що й параманд, відрізняється від параманда тим, що не підхоплює під 
пахви, а зроблений набагато просторішим, вільно звисає на схимнику, не маючи ніякого 
конкретного призначення й утворюючи ніби надягнуту прикрасу; він виробляється із 
«плетей» (плетінь) або шнурів і прикрашається (у вигляді китиць або китичок) безліччю 
маленьких хрестиків, від чого по-грецьки називається ще πολυσταυριον — багатохрестя. 
Параманд носять манатейні монахи і схимники на сорочці, а аналав останніми на 
підряснику. Безсумнівно, по-перше, що стародавній аналав потрібно вбачати не в 
нинішньому авалаві схимників, а в нинішній параманді, спільній з монахами мантійними, бо 
стародавні описи аналава зрозумілі й не мають суперечностей; по-друге, що аналав носили 
у давні часи монахами не на сорочці, а на хітоні або рясі, нинішньому підряснику, на якому 
носять нинішній аналав схимники; по-третє, монахи великого образу або схимники мали у 
давні часи один аналав, а не два, як нині (параманд або стародавній аналав і так званий нині 
аналав). Від чого сталося, що стародавній аналав перенесено з хітона на сорочку 
(і втративши свою стародавню назву отримав нове параманда); від чого у ченців великого 
образу або схимників аналав подвоєний, причому новітній його дублікат посів місце старого: 
на питання ці, за відсутністю вірогідіних вказівок, можна відповісти лише більш чи менш 
вірогідно. Перейменування аналава на параманд —παράμανδυ, παραμάνδιον нічого в цьому 
разі не пояснює; назва παραμάνδιον, що походить від παρά і μανδύας, не вповні зрозуміла, 
бо складно визначити, що означає παρά; але чи означає воно близько чи замість, у всякому 
разі показує лише, те що стародавній аналав був у найближчому 
контакті з мантією і, отже, одягався не на сорочку, а на хітон або рясу, 
нинішній підрясник. Коли хітон розрізаний був спереду і став одягом 
запашним, то ченці почали приймати за хітон сорочку під ним, бо 
хітон — означає сорочку, а тому і перенесли аналав із справжнього 
хітона на уявний або з нинішнього підрясника на сорочку: так з 
імовірністю можна пояснювати перенесення. Що ж до того, що 
монахи великого образу чи схимники, перенісши дійсний аналав з 
підрясника на сорочку, одягли на перший так званий нині аналав, то 
це, ймовірно, для відмінності від мантійних і для показання, що вони 
ніби особливі монахи, чи навпаки, сталося так, що перенісши аналав 
разом з мантійними монахами на сорочку, вони хотіли залишити 
його для збереження стародавнього звичаю, і на хітоні, причому 
другому надали дещо іншу форму, щоб не виходило повної 
подвійності. У «Сказаніи о черноризчестѣ чину», який приписують 
Кирилу Турівському, аналав називають «плетцами», а в Чині 
поховання чернечого за старими рукописами «плетьми»; оскільки ця назва більш 
притаманна нинішньому аналаву схимників, ніж параманді, то з цього можна вивести, що 
перший з’явився у значно давніші часи» (Голубинский 1900, 571-572). На жаль, в інших 
дослідженнях нам не вдалося знайти не тільки визначнішого опису, але й настільки ж 
вдумливого (Романенко 2002, 140; Феофан 1892, 107; Ренье 2008, 68-70). Ми не 
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претендуємо на знання цього предмета. Єдине, що ілюструє питання в контексті історії 
Лаври — знайдені у печерах фрагменти шкіряних плетених аналавів (параманів). 

Відомо, що ченця ховають разом із його параманом (аналавом). Проте після 
поховання прп. Николи лишився хрестик, який він носив на своїй параманді (параманатці). 
Нині такі хрестики носять безпосередньо на параманді і відрізняються вони від звичайних 
натільних тим, що мають не одне, а два або навіть чотири кріплення. Наразі в печерних 
похованнях такі хрести не знайдено, як не знайдено й вишитих платів, які носять на 
парамандах нинішні малосхимники. Отже, наявний у літературі висновок, що брат 
прп. Николи отримав саме останній (Харин 2007, 50) — залишається під сумнівом, оскільки 
така річ, навіть якщо вона в той час і побутувала, мала бути похована разом із святим. На 
підставі усього вищесказаного, висловимо дуже обережний висновок, що цей хрест, 
найвірогідніше, був енколпіоном, який не був функціональною частиною параманди як 
такої, а його носили «при ній», про що, власне, і розповідається у житії. 

 
Чернечі пояси із зображенням Дванадесятих свят, знайдені в лаврських печерах 

 
Подушка/възглавниця 
Далі у списку названа подушка святого. Вона представлена в різних редакціях або 

словом «подушка», або «възглавница». Водночас останнє слово представлене в пізніх 
редакціях. А у Касіянівській першій редакції є поряд обидва варіанти. Як свідчить цей 
приклад, обидва слова є давніми. У словнику преосв. Іларіона (Огієнка) слову «подушка» 
присвячено велику й цікаву статтю (Іларіон (Іван Огієнко) 1995, 77). Зокрема, згідно з його 
дослідженнями, слово «подушка» не походить від слів «под-ушка», як припускається у 
російських етимологічних словниках (Преображенский 1910—1914, 87), оскільки в такому 
разі в українській мові це слово хоча б у діалектних формах перейшло б у «підвушка». 
Натомість преосв. Іларіон доводить, що коренем тут є «дух», наводячи існування у 
старопольській мові слова «duchna» — перина, пухова нічна шапочка. Найвірогідніше, в 
основі слова лежить праслов’янське «dux-», як назва надутої речі (Етимологічний словник... 
2003, т. 4, 477-478). Порівняемо: у бойківському діалекті «подушкою» називають клунок з 
особистими речами, які молода бере з собою до будинку чоловіка, та деякий реманент 
(Онишкевич 1984, 96). 
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Щодо слова «възглавница», то воно наявне у сучасній болгарській мові, тому, 
найвірогідніше, потрапило до нас із книжною старослов’янською мовою. На це вказує його 

наявність у словнику о. Памви (Беринди), де знаходимо таке: «Възгла1віе: Възгла1вница, 
вез8гло1вье, а4лбо по1дӅшка» (Памво (Беринда) 1627, 19). 

Отже, у житії прп. Николи йдеться саме про подушку, яка у пізніх редакціях Патерика 
названа «більш книжним» старослов’янським словом. 

Колодки/колбиці/кладки 
Найбільш таємниче слово у переліку реліквій прп. Николи Святоші є 

«колодки/колбиці/кладки» — у різних редакціях. Колодки-кладки — власне, однокореневі 
слова, а от слово «колбиця», найвірогідніше, є спробою пояснення вже не знайомого 
редактору слова. Можливо, йшлося про «ковбицю» — колода, на якій рубають дрова 
(Словник української мови 1973, 203). Як колода для рубання дров могла стати реліквією 
святого — нема сенсу питати. Зрештою, а як нею стала подушка? Вірогідно, так і вважав 
редактор. Річ у тім, що як йому (вірогідно), так і нам нині невідомо, що таке 
«колодки/кладки». Зазначимо схожість слова із староукраїнським «клада» (колода) 
(Срезневский 1893, 1211), але це мало що нам пояснює, крім, хіба, зміну на «колбиця». 
Порівняємо ще етимологію із словом «кладина», що означає балку чи камінь, все, що 
покладене (Етимологічний словник... 1985, т. 2, 455). У бойківському діалекті є слово 
«кладина», що означає «риштування» чи «підвищене місце» (Онишкевич 1984, 355). Однак, 
все це дає нам розуміння не більше, ніж «ковбиця». 

Існує навіть думка, що це щось подібне до католицьких генофлекторіїв (клячників) — 
спеціальної лави з підставкою для комфортної молитви «навколішках» (Гончаренко 2014, 29-
30). Але православні в Україні ним не користувалися, та й в будь-якому разі складно уявити 
таке пристосування у справжнього подвижника. Однак, що ж це було? Слово «кладка» має 
дуже багато значень, а вже близьких за звучанням слів так і то — безліч. Можна тільки 
потвердити, що мовиться про дерев’яний виріб. 

Звернімося до більш пізніх джерел, зокрема, літературної мови та діалектів, і 
використаємо слово «кладки», оскільки тут значно легше знайти якісь маркери для 
ідентифікації. У літературній українській мові слово «кладка» означає місток чи дошку, 
перекину через рівчак чи калюжу. Це слово наявне у народній мові на Київщині та у деяких 
інших діалектах української мови (Пискунов 1882, 106; Этимологический словарь 1983, 178-
180; Словник української мови 1973, 172). У поліському діалекті слово «кладка» означає 
лавку біля тину, де збираються погомоніти. Існує також зменшувальна форма «кладочка» 
(Лисенко 1974, 97). Вірогідно, від цього значення слова ми й можемо відштовхуватися. 
Прп. Кукша значну частину життя прожив на Чернігівщині і міг вживати це слово, яке, 
найвірогідніше, усталилося у Лаврі, оскільки свт. Симон у листі не пояснює, що це означає. 
Можна припустити, що йдеться про сидіння на зразок ослона. Преподобний провів багато 
років у послуху воротаря, а це передбачає перебування при воротах, і він міг запам’ятатися 
братії та відвідувачам саме на цьому ослоні, особливо, якщо він його зробив власноруч. Міг 
він вповні використовувати цей ослін і для поклонів, як імпровізований клячник, особливо у 
старості. Наш висновок підтверджується деякою мірою наявністю опису цієї реліквії в 
посланні московського царя Івана Грозного (див. стор. 953). 

Коментар 90 
Про кого мовиться — невідомо. М. Присьолков пояснював ці слова неприйнятністю 

для єпископів-українців перебування на настоятельстві Печерського монастиря Феодосія 
Грека (Приселков 2003, 138-139). Як і всі теорії цього автора, висновок є малодоказовим. До 
того ж, свт. Симон явно писав про якісь події, добре відомі йому й Полікарпу, що давало 
змогу йому не деталізувати. Ми не можемо визначити, про який час ідеться, навіть про те, 
чи це було за життя святого, чи вже по смерті. А те століття було рясне на мирські й церковні 
котори. 
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Коментар 91 
Ізяслав Давидович помер 6.04.1161 р. і, дійсно, на полі бою — під Боличем. Поховав 

його племінник Святослав Володимирович у Чернігові в церкві Бориса і Гліба (Войтович 2006, 
376). 

Коментар 92 

Йдеться про фрагмент із Лествиці (Абрамович 1902, 178): Радµється жидовинъ сµботѣ. 
и праз8ньныи чернець гластивъ. сµботѣ и недэли. Предъ годомь до велика дн7е почитаєть. и предъ дн7ь 
ми блашна готовить. Чревныи рабъ чтеть. кыми брашны попразнуєть. бж7ии же рабъ кыми бл7годатьми 
o4б7атэєть2943. 

Коментар 93 
Цю фразу взято з повчання «Слова про замилування душі», відомого під авторством 

Євагрія (Абрамович 1902, 181) і наявного в Поширеному простому пролозі під 27 жовтня 
(Оглавление Пролога… 2016—2017). У друкованому пролозі цей текст такий:  

В то1йже дн7ь сло1во ст7а1го tц7а на1шего є3ва1гріz о3 u3миле1ніи души2. 
Рече2 ста1рецъ, го1ре души2 согрэши1вшэй по ст7о1мъ кр4ще1ніи. и6 до1лжнw u4бо є4й не бес печа1ли 

бы1ти до послѣ1днzго и3здыха1ніz. чл7къ u4бо припа1даетъ, и6 мо1литсz гдcви, млcти просz, пла1чет8же и6 
печа1лuетсz дн7ь и6но1щь, бодо1мъ го1рко t со1вести своеz2, ча1z са1мъ t темни1цы тэле1сныz и6зы1ти, и6 к 
судіи2 пріи6ти2, и6 невѣ1сть что2 срz1щетъ и5 напослѣ1докъ. u3бо1гіи мни1хъ, и3ли2 служе1ніе свое2 бӅ1дет и3спра1вилъ, 
и3ли2 мл7тву бӅ1детъ посла1въ к8 судіи2, а3 не вѣ1сть u4бо а4ще tвраще1на є4сть, є3да1ли пріz1та бу1дет8. тѣ1мже 
да бу1детъ млcть бж7іz. не вѣ1сть бо чл7къ ка1ко грzде1тъ к8 судіи2 є3го1же прогн6эва. что1бо ча1сть дш7а 
є3го2, то4кмо ра1н8 и3 студа2, и3 му1ки. и3 па1ки w3 себѣ2 рече2, мню1же w3 на1съ гл7а. го1ре мн6нэ, я4ко вѣ1ренъ сz 
слы1шу, и3 бы1сть невэрныхъ горѣ1е. o3ни1бо не позна1ша бг7а, ни tвергw1шzсz є3го2. а4зъ же позна1въ и5, и3 
бл7года1ть дх7о1вную пріи1мъ t него2, o3скверни1хсz дѣ1лы ѕлы1ми, и3 далече2 t себе2 и3згна1хъ, и3 преда1нное 
ми6 бога1тьствw расточи1хъ ѕл6э. го1ре тебѣ2 дш7е, я4ко вѣ1дущи согрэша1еши. го1ре тебѣ2 дш7е, я4ко и3 є3ще2 
неспреста1еши согрэша1ющи. го1ре тебѣ2 дш7е, я4ко и3 є3ще2 непреста1еши согрэша1ющи. го1ре тебэ2 дш7е, я4кw 
согрѣ1шьши, и3 є3ще2 прилага1еши. го1ре тебѣ2 дш7е, я4кw прилага1ющи нестыди1шисz, но и3 и4ны прилага1еши. 
го1ре тебѣ2 дш7е, я4ко t со1вэсти своеz2 му1чишисz, и3 па1ки вѣ1ры не и4маши. го1ре тебѣ2 дш7е, ко1ль кра1тысz 
гдcви o3бэщава1еши, и3 па1ки ѕла1z твори1ши. го1ре тебѣ2 дш7е, ка6ко преступа1еши за1повэдь бж7ію, и3 бездw1бъ 
примэша1ешисz мни1сэхъ. го1рэ тебѣ2 дш7е, я4ко тѣ1ломъ согрэша1еши, и3 па1ки тѣ1лу u3гажа1еши. го1ре 
тебэ2 дш7е, я4ко сме1рти ча1еши, а3 я3зы1ка неатворz1еши. го1ре тебѣ2 дш7е, дэz1ніи ст7ы1хъ нетвори1ши. а3 
па1мzти и4зъ чте1ши. да чре1во толи1ко насыща1еши. го1ре тебѣ2 дш7е, праздники бж7іz чте1ши, да w3 
бра1шнэ печа1луешисz. а3 пра1здник дх7w1вныхъ не зна1еши. го1ре тебѣ2 дш7е, ни сего2 по1мниши я4ко и4же кто2 
согрэши1тъ к8 бг7у, то1й пра€дника на земли2 не и4мать, но пла1чь всегда2 и3 сокруше1ніе срdца. го1ре тебѣ2 дш7е, 
я4ко дн7ь за 1дн7ь tлага1еши, и3 сама2 себе2 льстz1щи глаго1лющи, u4тросz пока1ю, а3 не вѣ1дущи u4треннzго 
дне2, до1йдешили, и3ли2 ни6 го1ре тебѣ2 дш7е, ко1ль кра1ты тz6 бг7 поми1лова, и3 па1ки паде2. ко1ль кра1ты тz6 
бг7ъ поми1лова, и3 па1ки паде2. ко1ль кра1ты тz6 на1 день u3мили1лъ є4сть, и3 па1ки разлэни1сz. ко1ль кра1ты 

 

2943 Цитується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, 10 (2028). Иоанна Лествичника лествица, напис. 
устав. 1334 г., в четверть, 216 л., начальная тетрадь утрачена, л. 85. 
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тz6 просвэти2, и3 ты2 не разумѣ2. ко1ль кра1ты тz6 наслади2, и3 ты2 неприлэжа2. ко1ль кра1ты тz6 u3крэпи2, 
и3 ты2 o3слабѣ2. ко1ль кра1ты тz3 и3сцэли2, и3 ты2 u3z3зви2. ко1ль кра1ты тz3 наu3чи2, и3 ты2 не пребы1сть в 
то1мъ u3че1ніи; О4хъ дш7е, u3вы2 ю4жико, q го1ре супрu1жнице моz2. что2 пе1рвэе и3 стz1жютъ тz6 а4нг7ли, и3 
за что2 пе1рвэе tвѣ1т8 возда1си, и3 w3 кото1ромъ дѣ1лэ tвэща1еши. Воспомzни2 u4бо стра1шнаго суда2 и3 
гро1знаго возда1ніz, и4же согрэши1ла е3си2, и3 преo3би1дєла є3си2 творца2 свое3го2 за1повэди сло1вомъ, ли2 дѣ1лом8, 
ли2 помышле1ніем, и3 стра1ха o4ного бu1дущаго настра1шном суди1щи, преd мы2 тма1ми а4нг7лъ, и3 пред 
ты1сzщами чл7къ. и3 по судэ2 oсуже1ніе во о4гнь и3 во тмӅ2, и3 въ скре1жетъ зубны1и, в8 че1рвь неu3сыпа1ющіи, 
и3 грозӅ2 неu3моли1мую. q лю1тэ u3бо1гаz дш7е. вѣ1си я4кw блудницы2 во о1гнь и4дутъ, а3 ты2 блудни1ца. 
вѣ1си я4ко та1тіе во тмӅ2 (Пролог 1642, 27 октября). 

Житіє прп. Еразма 
Коментар 94 
 

Основна ре-
дакція 

Арсеніївська 
редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

И се днесь 
явиста ми ся 
святаа Анто-
ний и Феодо-
сий, глаго-
люща ми: 

и3 се днcь я3виста 
ми сz. а3нтоніи3 
и fеdwbсіи3 гл7ща. 

и3 се днcь я3виста 
ми сz. а3нтонэи3. 
глю7ща ми 

и3 се2 днcь z3ви1ста 
миc стаа3 а3нтоніи3 
и3 феwdсbіи3. гл7ющи 
ми, 

И се днесь 
явиста ми ся 
святая Анто-
ніе и Өеодо-
сіе, глаго-
люще ми: 

и се днеc яви1ста 
миc (sic!) ст7а1z, 
анто1ние и фео-
досие, гл7юще ми; 

О. Шахматов не знав про існування особливості тексту, наявної у рукописі Четії Мінеї 
Проложного типу, інакше б це потрапило б до його досліджень як доказ походження тексту 
оповіді від поширеного житія прп. Антонія Печерського. Та вже в Основній редакції ми 
бачимо не лише імена двох засновників Києво-Печерської обителі, а й слово «явиста» у 
формі двоїни. Те саме трапляється і в Арсеніївській редакції Патерика. До того ж, така сама 
форма слова наявна і в рукописі Четії Мінеї Проложного типу. Тому в останньому випадку 
йдеться про помилку. 

Коментар 95 
Свт. Симон цитує заамвонну молитву, яка виголошується наприкінці Літургії: 

Мл7тва за А3мбӨ1ннаz 
Блcвzй Блcвz1щыz тz Ги7, и3 Һсщ7а1zй на1 тz u3пова1ющыz: сп7си2 лю1ди своz2, и3 блcви2 достоz1ніе 

твое2: и3сполне1ніе Цр7кве твое1z съхрани2: Њст7и2 любz1щихъ бл7голэпіе Хра1ма твое1гҶ: ты ты1z възпро-
слави2 Бжcтве1нною си1лою твое1ю: и3 не Һста1ви насъ u3пова1ющи< на1 тz. миръ мі1рови твое1му дару1й, Цр7кваұ 
твои1м8, І 3ере1ємъ, Вели1кому Королю2 нш7му i3м>к8, и3 всѣ1м8 блгчcти1выұ Гдcре 1мъ Кн7ѕе 1мъ, и3 ПанҶ1мъ нш 7имъ, 
ВҶ1инству, и3 всѣ1мъ Лю1демъ твои1м8: Я4кҶ всz1кҶ даz1ніе бл7го1е, и 3 всz1къ даръ съверше1нный с8вы1шше 
є4стъ съходz Ѷ t тебе2 O3ц 7а свѣ1тҶ +, и3 тебҗ сла1ву, и3 блгdре1ніе, и3 поклоне1ніе възсыла1ем8, O3ц7Ӆ2 и3 Сн7у 
и ст7ому Дх7у, нн7э и3 прcнҶ, и3 въ вѣ1ки вэкҶ1мъ. (Леітургіаріон… 1639, 380-382). 

Заамвонна молитва, прикінцева молитва Літургії, яка виголошується за межами 
амвона, з’явилась у складі Літургії близько VII ст. На сьогодні вона є доволі сталою, але в 
давнину (у т. ч. і у нас) існували окремі заамвонні молитви для різних свят (Желтов 2007, 327-
328; Слуцкий 2005). 
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Коментар 96 
Мовиться про цитату з Синайського патерика (Абрамович 1902, 179-180). 

Повэдаше нэк8то t oц7ь. яко uноша нэк8то бл7годєтьнъ. въшьдъ наuчи сz нэ u кого 
златарz. и навыче до коньца хытрости. повелэ же ємu нэк8то t патрикии. кр7стъ съ драгымь 
каменьмь съковати. да принесеть црк7ви. и поне же зэло бэ чьстивъ uноша. повелэ ємu старэи єго 
дэло єго съдэлати. помысли же ѫноша. яко аще сь толико имэниє приносить хu7. по ч8то и азъ не 
съмэшю мьзды моєz въ кр7стъ сь. да въмэнить ми хс7ъ. яко и дъвэ мэдьници въдовица она. 
помысли же коликѫ ємѫ мьздѫ въздати. и възьмъ въмэси въ крьстъ. прэже заключения драгаго 
камения. обрэте къольки ѭ же дасть имѫще изобила. начz же съ запрэщениємь истzзовати uношю. 
яко зълобоѭ є сътворилъ. кuє в 8сz сь злато. тогда гл7а ємu uноша. єдинъи съвэды ср7дца. вэсть 
яко ничьто же такова сътворихъ. нъ видэхъ колико имэния принесе хѫ 7. помыслихъ приложити 
сьздѫ моѭ. да и азъ чzсть съ тобоѭ. да прииметь мz хс7ъ. яко дъвэ цzтэ мэдьници въдовицz 
оноz. чюдивъ же сz онъ рече. еи чzдо. тако ли ми єси помыслилъ. гл7а ємu еи. пат8рикии же рече ємu. 
поне же тако помысли. се в8се доброє изволениє твоє. и дасть хс7u. хотz съ мьноѭ имэти чzсть. се 
t дн7ьсь сн7а тz нарекu. и причzстьника поzтъ и съ собою. и сътвори єго причzстьника (Голышенко, 

Дубровина 1967, 334-335). 
Втім, цей самий сюжет трапляється і в неодноразово цитованих у цих коментарях 

Скитському патерику2944  

Житіє прп. Арефи 
Коментар 97 
На початку оповіді про прп. Арефу свт. Симон повідомляє, що сам був очевидцем 

описуваних подій. Як можна простежити у наступній таблиці, це повідомлення з не зовсім 
зрозумілої причини відсутнє у Касіянівській другій редакції, а також у редакціях о. Йосифа 
Тризни. Однак, у друкованій редакції 1661 р. бачимо хоч і відредаговане, та все ж забазоване 
на первісному повідомленні. Це дуже цікаво, оскільки на загал Патерик 1661 р. створено на 
основі Касіянівської другої редакції із залученням Патерика Йосифа Тризни. Ми вже 
зазначали деякий вплив проложних матеріалів на друковану редакцію. Цілком можливо, що 
тут джерелом впливу був текст на зразок того, який ми знаходимо у рукописі Четії Мінеї 
Проложного типу, або Касіянівської першої редакції. 

 
Основна 
редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Арсеніївська ре-
дакція 

Касіянівська пе-
рша 

редакція 

Друкована редакція 
1661 р. 

Се видѣх тамо 
сущу ми в пе-
черѣ 

И3 се видэхъ 
тамо ми сущю3 в 
п?ерэ. 

И5 се вид<э тамо 
ми сущю в пещерэ 

Не ви1д<э та1мо 
сu1щу ми в8 пече1рэ. 

Њ не1мъ же самови1децъ 
сы1й Бл7же1нный Епcкопъ 

Сi1мwнъ тако свэдителс-
тву1етъ. 

 

2944 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 37 (2020). Патерик скитский (сравн. Оп. рук. 
Царск. № 291) и Лимонис, полууст. ХV в., в лист, 242 л., л. 217-217об. 
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Коментар 98 
Цікаве редагування знаходимо у друкованій редакції 1661 р. Тут вказано, що Арефа 

мав багатство «w3та1й», тобто таємно. Вірогідно, редактору XVII ст. не вірилося, аби в 

легендарні часи історії Печерського монастиря чернець міг мати в келії багатство. Крім того, 
в часі написання редакції у монастирі була відома історія, записана свт. Петром Могилою. 

Точна дата події невідома, а зазначена у спотвореному втратою реченні в кінці 
розповіді дата є, звичайно, лише датою запису. В оповіді повідомляється: «За архімандрита 
Печерського Єлисея Плетенецького був один старий чернець у печерському монастирі, в 
Троїцькій лікарні, хворий, який мав дещо з грошей своїх. Коли помирав, за звичаєм 
монастирським, архімандрит, відвідавши його, запитав, чи нема нічого такого, чого б через 
забудькуватість чи через сором не сповідав отцю своєму духовному; чи речі якої окремо для 
себе не мав — [то] нехай сповідається йому. Він каже: “Все, що міг згадати, висповідав, і речі, 
які мав, віддав духовному своєму батькові”. І це сказавши, помер. За звичаєм, замотавши 
тіло його [в мантію], несли до гробу, і вже провід співали, і архімандрит був із ними, [як] 
лікарняний брат прийшов до архімандрита, несучи тоболу грошей в руках, і каже: “Отче 
святий! На ліжку брата, що помер, під постелею його, коли застеляв її, знайшов це і приніс 
до тебе. Куди накажеш віддати?” Той, побачивши, здивувався і вельми зажурившись, каже: 
“Горе тобі, окаянна душе, що не сповідалась стосовно цього, аж [доки] в святотатстві не 
відійшла на осуд!” І запитавши духівника його, чи не казав йому про те (там же і духівник на 
погребі був). Дізнавшись від нього, що не оповів йому, вигукнув [архімандрит], сказавши: 
“Уже загинув! О горе мені! Горе, братіє, і цьому окаянному, бо, заховавши срібняки, 
засуджений із Ананією і Самфірою!” 2945 . І наказав їм припинити відспівування, кажучи: 
“Візьміть окаянне це тіло, і вкиньте його в гріб, недостойне бо є християнського поховання”. 

І вкинули його в гріб; архімандрит взяв гроші i, плачучи, поклав їх на тіло в гріб, 
кажучи: “Оскільки, як Ананія і Самфіра, перед Апостолами заховав це, не сповідавши [перед] 
духовним батьком, — срібло твоє та буде з тобою на погибель”. Тут напав на всіх страх, і 
швидко розійшлися, жаліючи про себе і плачучи, по своїх келіях, [так і] не здійснивши 
поховального співу… в літо 1629, місяця жовтня, 12-го дня» (Жиленко 2011, 453-454)2946. 

Коментар 99 
У різних редакціях Патерика тут використано відмінні слова на означення дрібних 

коштів: 
 

Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Стишний 
пролог. 

Список се-
редини 

XVI ст.2947 

Касіянів-
ська 

перша ре-
дакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Много бо-
гатство 

много 
батьство 

много 
бг7атество 

мнw1го 
бога1тьство 

мно6гw 
бога1т8ства 

Много бо-
гатъство 

много бо-
гатство 

И4же 
мнw1гwє 

 

2945 У тексті Нового Завіту про Ананію і Самфіру оповідається так: «А один чоловік, на ймення Ананій, із своєю 
дружиною Самфірою, продав був маєтка, та й з відома дружини своєї присвоїв частину з плати, а якусь там 
частину приніс та й поклав у ногах апостолів. І промовив Петро: Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти 
Духу Святому неправду сказав та присвоїв із плати за землю? Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в 
твоїй владі було? Чого в серце своє ти цю справу поклав? Ти не людям неправду сказав, але Богові! Як Ананій 
зачув ці слова, то впав та й умер... І охопив жах великий усіх, хто це чув! Юнаки повставали, обгорнули його і 
винесли та й поховали. І сталось, годин через три прийшла й дружина його, про випадок нічого не знавши. 
І промовив до неї Петро: Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона відказала: Так, за стільки. До неї 
Петро: Чому це ви змовилися спокушувати Господнього Духа? Он ті входять у двері, що чоловіка твого поховали 
і тебе вони винесуть... І вона зараз упала до ніг його та й померла. Як ввійшли юнаки, то знайшли її мертвою і біля 
мужа її поховали. І охопив страх великий всю Церкву та всіх, що чули про це...» (Діян 5:1-11). 
2946 Оригінал оповіді див. у тому самому виданні (Жиленко 2011, 98-99). 
2947. ВР ЛННБ, ф. НТШ. № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
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Основна 
редакція 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Стишний 
пролог. 

Список се-
редини 

XVI ст.2947 

Касіянів-
ська 

перша ре-
дакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

имый в 
кѣлии 
своей,  

и3мыи въ 
свое3 кэльи3. 
и  

и3мыи въ 
своеи3 кельи3. 
и  

и3мѣ1 въ 
ке1ліи своей. 
и3  

и3мыи5 в 
кѣ1ліи2 своей. 
и3  

имѣ в ке-
ліи своей 
и  

имѣz в 
кѣ1лиі свое8, 
и  

бога1тство 
в8 ке1ліи 
сво1ей 
и3мэz1ше 
w3та1й. и3 
то1лма 
ску1постію 
w3держи1мъ 
бэ, я4кw 
нико1ли же 
подаде2 и3 
є3дины1z 
цz1ты въ 
млcтыню 
u3богому: 

никог-
даже не 
пода ни 
единоя 
вѣкши 
убогому, 

никогда же 
ни є3диноє3 
вэкши и 
давъ 
Ӄб7гому. 

никогда же 
давъ 
вэкшю2 
u3б7гому. ни 
е3дино 

никогда1 же 
пода1де ни 
е3ди1ныz2 
ца1ты 
Ӄбо1гому, 

никогда• же 
подаде2 ни 
е3диноz2 
цаты 
u3бо1гомu. 

никогда 
же подаде 
ни единое 
цяты убо-
гому, 

никогда же 
подаде ни 
едыныz 
ца1ты 
убо1гимъ 

ни хлѣба  ни хлэба а3ни хлэба.  ни2же 
хлѣ1ба.  

ни1же 
хлѣ1ба.  

ниже 
хлѣба,  

ниже 
хлѣба.  

 

«Векша» чи «вивериця» безпосередньо означає вивірку, білку. Це слово належить 
до ряду назв, пов’язаних із платіжними засобами, які походять від назв пушних звірів. Адже 
з глибокої давнини хутра були дуже значною частиною експорту і, фактично, платіжним 
засобом. Роль таких «хутрових грошей» в історії російськомовної нумізматичної історіографії 
традиційно переоцінювалась. Зокрема, ще з кінця XVIII ст. побутувала теорія про існування 
шкірок і фрагментів шкірок з хутром чи взагалі без хутра, але з якимись позначками, як 
засобів платежу, на зразок асигнацій, які в часі створення теорії вводилися у Російській 
імперії. Було навіть створено термін «шкіряні гроші» («кожаные деньги»). Як і асигнації, вони 
мали б обіг нарівні з іноземною монетою та зливками дорогоцінних металів, яким у тих 
теоріях не надавалося великого значення (Заблоцкий 1854, 10; Спасский 1962, 21-24; Руссов 
1835; Янин 2009, 14-17). 

Така теорія втрачала свою переконливість по мірі того, як протягом XIX ст. 
археологам і нумізматам все більше ставало відомо про обіг металів та металевої монети у 
Київській державі, вже не беручи до уваги карбування власної монети (Спасский 1962, 21-
24). Втім, попри неправильність теорії про «шкіряні гроші», використання як еквівалент 
грошей хутра не викликає сумніву, «поки, всупереч фактам, які не починають претендувати 
на єдиність і загальність для всієї Київської Русі з її різними історико-географічними 
регіонами» (Спасский 1962, 21-24). 

Наразі, вже в глибоку давнину «хутряні» назви отримали свої металеві і монетарні 
відповідності. Тож під кунами і векшами (віверицями), які неодноразово згадані в різних 
пам’ятках княжої доби (Срезневский 1893, 485-486), не завжди йшлося про хутра. Вже у XI ст. 
склалась система, де хутрам «відповідали певні злитки срібла або ж т. зв. монетні гривні. 
Гривні були засобом платежу та нагромадження, а після припинення ввезення іноземних 
монет вони стали головною одиницею грошового обігу руських земель» (Дорофєєва, 
Комаринська 2000, 39-40). Зокрема, «куною давні слов’яни називали римський денарій. 
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Схожа, співзвучна назва з’явилась на означення римського денарію у Північній Європі — coin 
(від лат. cunens — кований)» (Дорофєєва, Комаринська 2000, 39-40). 

Дослідники висувають теорії стосовно відповідності срібла і хутра: «Скажімо, у X—
XI ст. співвідношення гривні срібла до гривні кун було 1 : 4 (гривня срібла містила 204,7 г 
срібла, гривня кун — 51,19 г, ногата — 2,56 г, куна — 2,05 г, рєзана — 1,02 г). Дещо 
змінюється вагове співвідношення у XII—XIII ст.: гривня срібла — 204,7 г, гривня кун — 
51,19 г, ногата — 2,56 г, куна — 1,02 г, векша — 0,34 г.» (Дорофєєва, Комаринська 2000, 41). 
На час написання цієї роботи ціна срібла була близько 13 грн за грам. Отже, векша в часи 
життя прп. Арефи коштувала близько 5 грн, але не є науковим результатом, оскільки для 
таких визначень потрібно враховувати ще й масштаби цін. Так чи інакше, йдеться про 
невелику суму, виражену, найвірогідніше, радше у монетах чи шматка срібла. 

Щодо слова «цята», то не підлягає сумніву, що для авторів, з XV ст. воно означало те 
саме: дрібну монету (Срезневский 1912, 1334-1436). На XVII ст. це слово вже було застарілим, 

що пояснює появу його у словнику о. Памви (Беринди): Ца1та: є4ллински, дина1ръ, нарица1телнэ, 
що2 де1сzҴ в8 собэ маеҴ. собстъ1внэ, гроө, що2 де1сzть пѣ1нzзей пла1тиҴ (Памво (Беринда) 1627, 302). 

Сучасний Етимологічний словник української мови коментує це слово, як давнє запозичення 
з готської мови (гот. kintus, «гріш, шеляг»). Втім, логічніше виводити його, як свідчить той 
самий словник, від народної латини centus — виду римської дрібної монети, що виникло 
внаслідок скорочення лат. centesimus — сота частина грошової одиниці (Етимологічний 
словник… 2012, т. 6, 272). 

Коментар 100 
Йдеться про цитату із Синайського патерика (Абрамович 1902, 180): 

Гл7аше нэк8то t старьць. яко приде къ намъ старьць. добронравьнъ. и чьтущемъ намъ в раи 
ту словеса ст7ыхъ оц7ь. люблzше бо старьць присно почитати. и чzсто въ нz дыхаше. тэмь и t нихъ 
плодъ възz вьсему добронравию. єгда же придохомъ къ старьцю. како придоша разбоиници и рекоша 
ємµ. яко в8ся сѫщая въ клэтьци твоєи пришьли єсмъ възzти. оному же рекъшю. елико видите чzда 
възьмэте. възьмъше в8сz и отъшьдъше забыша мар8сипионъ. єже бэ въ дому висz. старьць же 
възьмъ се. гънаше въ слэдъ ихъ въпиz и гл7z имъ. чzда възьмэте. и се t мене єго же забысте въ 
клэтъцэ вашеи. они же чюдивъше сz о безълобии старьчи. оставиша ємѫ в8сz яже бэша възzли. и 
покааша сz рекъше къ себэ. въ истину сь чл7къ бж7ии єсть. и яко се почьтохомъ. (Голышенко, 

Дубровина 1967, 353-354). 
Втім, цей самий сюжет трапляється у неодноразово цитованому у цих коментарях 

Скитському патерику2948. 

Коментар 101 
Згідно зі студіями Д. Абрамовича, йдеться про текст із Синайського патерика 

(Абрамович 1902, 180). Він є продовженням тексту, наведено у попередньому Коментарі 
(див. Коментар 100). 

«И рече ми нѣкогда соущю ми на мѣӢ (sic!) и3єрдана почтохъ се и3 чюдzхсz старцю. и3 гл7ахъ 
гиc сподоби мz по стопамъ и3хъ ходити. и3же м z сподоби въ Ҷбразъ и3хъ прити. якоже и3мѣя3хъ 
желаниє се. по двою дн7ью. се разбои3ници нападоша. и3 яко удариша въ двери разумѣхъ я3ко разбои3ници 

 

2948 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 37 (2020). Патерик скитский (сравн. Оп. рук. 
Царск. № 291) и Лимонис, полууст. ХV в., в лист, 242 л., л. 222. 
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суть. и рекохъ к собѣ блгdть къ бӅ7. се времz показати плодъ ж елан іz. tверзъ же прияхъ с тихости. 
и3 въжегъ свѣщю нача< показати имъ гл7z. не говорите вѣрую бв7и. яко не потаю васъ ничтоже. и3 рѣша 
ми и3маши ли злато. и3 рѣхъ имъ еи3. и3мамъ златицю. и3 tверзохъ съсудъ предъ ними. и вземше 
tидоша с миромь. азъ же радостно рекохъ є3му t врати шалити яко и3 Ҷному старцю и3 рече ми не 
и3мать бъ7 створити не хотэ хъ бо сего да бэша tвратили2949. 

Житіє прп. Тита 
Коментар 102 
 

Основна редакція Арсеніївська 
редакція 

Патерик проложного 
типу 

Касіянівська перша ре-
дакція 

И се и еще ино дивно 
скажу, еже сам видѣх, 

И4но дивноє3 же самъ 
вид<э. 

Ино дивно и• самэ 
видэхомъ.  

И3 се7 ти, и3 е3ще2 и4но ди1вно 
чю1до скажu2. є• са1мъ вид<э. 

сице убо сотворися в 
том свягьм манастыри 

в том ст7мь манастырэ. в том же ст7омъ мана-
стыри. 

си1це u4бо сътвориc в то4мъ• 
манастыри2 пече1р8скомъ 

Цей фрагмент свідчить, що свт. Симон був очевидцем чуда. Незрозуміло, чому він 
зник у більш пізніх редакціях. 

Коментар 103 
 

Основна ре-
дакція 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик Йо-
сифа Три-

зни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

Ефрем же 
рече: «Аще 
кому лу-
чится во 
враждѣ ум-
рети, неиз-
молим суд 
обрящут». 

єфрэм же ре? 
аще кому лу-
читьc въ вра-
ждэ uмрети. 
неизмолимъ 
сdу o3брzщют. 

єфрэм же 
а3ще кому лу-
читсz въ 
вражdэ 
u3мрети. 
неи3змолим 
судъ 
w4брzщють. 

є3фрэмъ• 
ст7ыи3 ре? а4ще 
комu2 
слuчи1тсz въ 
вражdѣ2 
u3мр7ети2. 
неи3змоли1мъ 
сud w3брzщут 
таковіи5. 

Еѳрѣм же: 
«аще кому 
случиться въ 
враждѣ ум-
рѣти, неиз-
молим суд 
обрящють 
таковіи». 

єfремъ же 
аще кому 
случится во 
враждэ 
µ4мрети, 
неи€молимъ сdӅ 
o4брящутъ 
таковиі. 

к8 си1м8же я4кw 
Ефре1м8 ст7ы1й 
рече2: а4ще 
комӅ2 
слу1читсz въ 
вра1жdѣ 
Ӄмрѣ1ти, 
неи3змоли1мъ 
су1дъ 
w3брz1щет 
тако1вый. 

Як можна простежити, тут є інформація про те, що цей фрагмент взято із писань 
св. Єфрема Сиріна. Оскільки дані про походження цієї цитати відсутні як у друкованому 
Патерику, так і в дослідженні Д. Абрамовича2950  — можна зробити висновок, що і їм не 

вдалися аналогічні пошуки. Ми, врешті, знайшли подібну цитату: «а иже имµть на сz гнэвъ 

 

2949 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 37 (2020). Патерик скитский (сравн. Оп. рук. 
Царск. № 291) и Лимонис, полууст. ХV в., в лист, 242 л., л. 222. 
2950 У примітках до видання Касіянівської редакції Патерика він обмежився вказівкою «Цитата з “Паренезіса” 
Єфрема Сиріна» (Киево-Печерский патерик 1931, 222. Прим. 139). 
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то ли сz имъ лµчить умрети не и3змолимъ сµдъ o3брzщють. и яко мерзьци во тмµ кромэшнюю# 
слють. и3мжехµ вэры не яша»2951. 

Передмова до Послання Полікарпа 
Коментар 104 
За княжої доби відомо два настоятеля Печерського монастиря на ім’я Акіндін. Про 

діяльність першого, котрий управляв Лаврою протягом восьми років, з 1156 по 1164 р. нам 
майже нічого невідомо. Приписуване часто цьому настоятелю отримання 1159 р. для свого 
монастиря ставропігії, а для себе звання архімандрита, насправді, слід віднести до часу 
настоятельства Полікарпа I (Жиленко 2005, 113). 

Другий — Акіндин II — керував обителлю протягом 1203—1232 рр. Про його 
діяльність нам також нічого не відомо. Наразі, саме він, вочевидь, був адресатом 
Полікарпового послання. 

Коментар 105 
На основі цієї фрази базується думка про те, що свт. Симон збирав чудеса печерських 

святих. 

Коментар 106 
В. Яковлев коментує цю частину передмови як таку, що була «складена за звичаєм 

візантійських агіографів, таким самим скромним способом, як Нестор починає житіє 
Феодосія» (Яковлев 1875, 136). 

Житіє свт. Никити Новгородського 
Коментар 107 
Житіє прп. Никона Великого ми публікували у третьому томі нашого дослідження 

(Жиленко 2019, 57). 

Коментар 108 
Про Ісакія Печерника див. у його житії (Жиленко 2019, 35, 82, 164). 
Святого згадано у цьому житії двічі: як приклад того, що не варто йти у затвірництво 

і, ще живий, серед старців, які виводили свт. Никиту із затвірництва. 

Коментар 109 
Випадково чи ні, але зміст наступної фрази у різних редакціях має різне значення: 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Арсені-
ївська 
редак-

ція 

Касіянів-
ська 

Перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

«Житія 
святих» 

свт. Дими-
трія 

Самови-
децъ еси 
брата на-
шего свя-
таго 
Исакыа 
Печер-
ника, 
како 

самови-
дець ѥ1си. 
брата на-
шего ст7го 
и5сакіа3 пе-
черьскаго. 
и3 како 

самови-
дець ѥ1си 
брата 
нашего 
ст7го 
и3сакіа 
печерьскаg. 

са1мъви1делъ 
е3си бра1та 
на1шего. 
ст7го и3са1кіа 
пече1р8скаго. 
ка1ко пре-
лще1нъ бcы1  

Самь 
видѣль 
еси 
брата на-
шего, 
святаго 
Ісакіа Пе-
черника, 
како 

саұ видѣӥ 
еси брата 
нш7его. 
Ст7аго 
и3сакия 
пече>ника 
како 

Самъ 
ви1дэлъ е3си2 
бра1та нш7его 
Іса1кіа 
Пече1рника, 
какҶ в8 за-
тво1рэ 

са1мъ 
ви1дэлъ е3си2 
Бра1та 
нш7его Іса1кіа 
Пече1рника, 
какҶ во 
затво1рэ 

 

2951 Публікується за: РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 7 (2016). Ефрема Сирина Поучения, устав. в 
два столбца, XIII в, в лист, 246 л., с заглавною заставкою, л. 211. 

http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=1&manuscript=007&page=1
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Арсені-
ївська 
редак-

ція 

Касіянів-
ська 

Перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

«Житія 
святих» 

свт. Дими-
трія 

прелщен 
бысть. 

прелщенъ 
бысть. 

како 
прелщенъ 
быc. 

пре-
лщень 
бысть  

преӥщень 
быcт  

прел8ще1нъ 
бы1сть  

прелще1нъ 
бы1сть  

   t бэсо6въ. от 
бѣсовъ. 

t бэсо+, t бѣ1сҶвъ; t бѣ1сҶвъ; 

Аще не 
бы велия 
благо-
дать Бо-
жиа спа-
сла его,  

а3ще не бы 
веліа3 
блdгть 
бж7іа# спcсла  

аще не 
бы веліа 
блdгть 
бж7іа# 
спcсла  

а4ще не бы2 
ве1ліа2 
бл7года1ть 
бж7іа2 спcла 
е3гҶ6.  

Аще не 
бы веліа 
благо-
дать бо-
жіа спа-
сла его  

аще не бы 
велия 
блgдаҴ 
бж7ия спа-
сла его  

4ще не бы 
ве1ліz блгdть 
Бж7iz спаcла 
е3гҶ2,  

а4ще не2 бы2 
ве1ліz 
Блгdть 
Бж7iz спcла2 
е3гҶ2,  

   и3 мл7твъ 
ра1ди прdпbбны< 
Ҷ3ц7ь 
а3н8то6ніа2 и3 
феҶ3до6сіа2.  

и моли-
твъ ради 
преподо-
бных 
отець Ан-
тоніа и 
Θеодо-
сіа,  

и3 мл7твъ 
ради пре-
подоӣны< 
tцъ 
а5нтониz 
и4 fеo4до-
сия.  

мл7твъ ради 
Прпdбныхъ 
O4цъ нш7ихъ 
А4нтҶ1ніz и3 
FеoдҶсіz., 

мл7твъ ра1ди 
Прпdбныхъ 
Tц7ъ 
нш7ихъ 
А4нтҶ1ніz и3 
FеoдҶсіа. 

иже 
нынѣ чю-
деса тво-
рит мно-
гаа?!" 

и2. и3же и# 
нынэ 
многа 
чю3деса 
творить. 

и. и3же и# 
нн7э чю-
деса 
многа 
твориҴ. 

и• и3де нн7э 
чюдеса2 
мно6га 
творz1т. 

иже и 
донынѣ 
чюдеса 
многа 
творять". 

и5же и4 
донн7э 
чюдеса 
многа 
творитъ. 

  

Никита 
же глаго-
летъ: 
"Нико-
лиже 
прелщuся 
таковою 
вещию. 

никита же 
гл7а. нико-
лиже пре-
льщю2сz 
таковою2 
вещію3. 

никита 
же гл7а 
нико-
лиже 
съблаж-
нюсz 
таковою 
вещью. 

Ники1та• 
гл7аше, 
ника1коже 
прел8щӅc та-
ково1ю ве1щ8ію2. 

Никита 
же глаго-
лаше 
"никако 
же пре-
лщuся та-
ковою 
вещію. 

никита 
же гл7аше 
никако же 
преӥщӅc та-
ковою ве-
щию, 

а Ники1та же 
tвэща2, 
ника1ко же 
tч7е прел8щӅ1сz 
таково1ю 
ве1щію: 

Нiки1та же 
tвэща2: ни-
какоже 
Tче пре-
лщӅ1сz та-
ково1ю ве1щію, 

Як простежується в Основній редакції, Патерику проложного типу в складі Четії Мінеї 
XVI—XVII ст. та в Арсеніївській редакції, тут говориться, що Благодать Божа врятувала 
прп. Ісакія, який і донині чудеса творить. Вірогідно, ця фраза походить із літописного 
джерела Полікарпа. Пізніші редактори звернули на це увагу і переробили фразу, внаслідок 
чого до неї було додано імена прп. Антонія і Феодосія, і зазначено, що це вже вони постійно 
чудотворять. Автори друкованого Патерика 1661 р. явно знайомі якщо не з ранніми 
редакціями Патерика, то з наведеною нами проложною редакцією, уникнули цього 
різночитання, вилучили фразу і подали її нижче, і саме за раннім варіантом: 
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Основна 
редакція 
Патерика 

Патерик 
проложно-
го типу 

Арсеніївсь-
ка 
редакція 

Касіянівсь-
ка перша 
редакція 

Касіянівська 
друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Патерик 
1661 р. 

«Житія 
святих» 
свт Димитрія 

Прошу 
же у Го-
спода 
Бога, да 
и мнѣ 
подаст 
чюдо-
твория 
дар. 

прошюже u3 
га7 ба7. да и3 
мнэ по-
дасть 
чю3твореніа3 
даръ. 

прошю• u 
га7 ба7 да 
ми подасть 
чютворьа3 
дары. 

прошӅ же 
u3 г7а б7а да 
и3 мнѣ2 
пҶда1ст 
чюдо-
творе1ніа2 
да1ръ. 

Прошу же 
у Господа 
Бога, да и 
мнѣ по-
дасть чю-
дотвореніа 
даръ. 

прошӅ 
же Ӆ 
гдcа бг7а 
да и4 
мнэ 
подастъ 
чюдо-
творе-
ния да>. 

но крѣ1пко 
ста1ти 
жела1ю 
ста1ти 
проти1вӅ 
ко1знемъ 
бэсҶ1вским8, 
и3 
Чл7вколю1бца 
Бг7а 
мл7и1ти, да 
и3 мнэ2 
пода1стъ 
чӅдо-
творе1ніz 
даръ,  

но крѣ1пкҶ 
ста1ти жела1ю 
проти1вӅ 
ко1знемъ 
бэсҶ1вскимъ, 
и3 
чл7вэколю1бца 
Бг7а мл7и1ти 
и4мамъ, да2 и3 
мнэ2 
пода1стъ 
чӅдотворе1ніz 
Да1ръ,  

      я4коже 
Іса1кію за-
тво1рникӅ, 
и4же и3 до 
нн7э ЧӅдеса2 
мнҶ1га 
тво1ритъ. 

я4коже Іса1кію 
Затво1рникӅ, 
и4же и3 до2 
нн7э ЧӅдеса2 
мнҶ1га 
тво1ритъ. 

 
 
Вірогідно, на основі згадки у тексті прп. Ісакія, В. Яковлєв вважав за можливе 

ототожнювати згадку в житії прп. Никити біса у вигляді янгола із повідомленням у житії 
прп. Ісакія (Яковлев 1875, 136). Такий висновок є доволі дивним, і добре ілюструє численні й 
неточні асоціації цього автора між повідомленням Патерика і візантійською агіографією. 

Коментар 110 

Тут згадано про подію, описану у «Повісті минулих літ» так: «В лѣҴ 
¤ѕфп7ѕ. [6586 (1078)]… в се же лѣтb убьенъ быc Глѣбъ Ст7ославль сн7ъ. в Заволочьи. бѣ же Глѣбъ 
млcтвъ на вбогия. и страньнолюбивъ. тщанье имѣя къ црк7вамъ. теплъ на вѣру и кротокъ. взоромъ 
красенъ. его же тѣло положено быc. в Черниговѣ за Сп7смь. мц7а іюлz. кг7. дн7ь. сѣдzщу в него мѣсто 
Ст7полкӅ в Новѣгородѣ. сн7Ӆ Изzславлю» (Ипатьевская летопись 1962, 190). Порівняємо з 

Густинським літописом: «В лѣто 6586 (1078). Олег Святославич избѣже от Всеволода ко 
Тмутороканю април 10. Въ се лѣто убиенъ бысть Глѣбъ Святославич въ Заволочии и положен 
бысть въ Чернѣговѣ за святымъ Спасомъ июля 23» (Густынская летопись 2003, 60). 
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Повідомлення про убивство Гліба Святославича наявне також у Новгородському 
літописанні, щоправда, під 6587 р., але тут названо дату смерті князя: «Въ лѣто 6587. Убита 
за Волокомь князя Глѣба, мѣсяця майя въ 30» (Новгородская первая летопись 1950, 18). 
У пізньому Новгородському літописанні маємо поєднання повідомлень: «В лeто 6587(1079). 
Убьен бысть Глeб Святославич в Заволочьи маиа 30, и положено бысть тeло его в Черниговe 
за Спасомъ июня въ 23. Сeде Всеволодъ опять в Киевe на столe и посади сына Володимера 
в Черниговe, а Ярополка в Володимерe, а Святоплъку Изяславичю сeдщу в Новeградe, а 
Ярополку в Вышеградe, а Володимиру в Смоленсцe» (Новгородская Карамзинская летопись 
2002, 98). 

У писаннях о. Феодосія (Софоновича): «Року 6586-е тыхь часовъ Глeбь, снъ 
Святославов, князя чєрниговского, от своихь подданьи: в Заволочь и былъ забить, и 
положень в Чернeговe у Свтго Спаса» (Софонович Феодосій 1992, 76). 

Заволоччям у Новгородсько-Псковській землі, а пізніше і в Московії, називали 
місцевості за межами волоків, які зв’язували Онезьке озеро з о. Білим і р. Шексною (сучасна 
Вологодська обл. РФ). Втім, цю назву у різні часи присвоювали різним частинам району, 
населеного чуддю та іншими фіно-угорськими народами, яких Новгород поступово 
змушував платити собі данину, а пізніше — загарбував. Фактично назва означала для 
новгородців те саме, як значення «Залісся» щодо Ростово-Суздальської Русі для українців — 
далекі, незвідані і населені незрозумілим населенням території. Після завоювання 
Московією Новгорода ці землі перейшли у її володіння. 

Коментар 111 
Наразі цей перелік книг є першою згадкою про існування більш чи менш усталеного 

зібрання Старого Завіту в українській історії (Малышевский 1878, 73-74). Можна висловити 
обережне припущення про існування їх у перекладі на слов’янську мову. 

Коментар 112 
У науковій літературі ще з XIX ст. з’явилась тенденція «раціонального пояснення» тих 

чи інших чудесних подій, зокрема, й описаних у Патерику. Це слід пов’язати з поширенням 
атеїзму ще до оголошення його державною ідеологією за комуністичного режиму. Водночас 
висновки істориків-атеїстів часом бувають більш фантастичними ніж ті чудеса. Оповідь про 
спокушення свт. Никити у цьому контексті зацікавили не лише атеїстів, а й сіоністів, оскільки 
любов й інтерес затвірника до книг Старого Завіту чомусь викликала у них асоціацію з 
прихильниками іудаїзму. Внаслідок цього було висловлено ідею про якогось проповідника-
іудея, який не лише проповідував, а й перекладав для Никити тексти, відвідуючи його в 
затвірництві (Малышевский 1878, 73-74). Теорія абсолютно невірогідна. Бо цитував той 
Старозавітні книги якою мовою? Вже легше придумати, що затвірник володів івритом. Крім 
того, небайдужість до старозавітних книг не є апріорі доказом приналежності до іудаїзму чи 
навіть якоїсь його секти, якщо вважати, що київські «жиди» належали до неї (Жиленко 2015, 
624). Як нам відомо, крім традиційних християнських Церков, без ліку різних релігійних 
збочень і сектантських рухів користалися і користаються тими текстами без будь-якого 
зв’язку з іудаїзмом як релігією. Якщо навіть абстрагуватися від релігії, то в ті часи не так 
багато було белетристики, а значна частина біблійних книг є вельми цікавою белетристикою. 
Радше, цікавим було б питання: чому затвірник заперечував Євангеліє, але простіше 
пояснити це біснуватістю, ніж вибрати одне з можливих інших відповідей. 

Попри всю абсурдність наявності іудейського проповідника у лаврських печерах, 
І. Малишевський розвинув цю ідею, посилаючись на згадку про православно-іудейську 
полеміку у житії прп. Феодосія і наполягаючи на тому, що для «іудействуючих» було важливо 
мати в Печерському монастирі своїх емісарів (Малышевский 1878, 72-73). За таких обставин 
не береться до уваги, що йдеться про проповідь невідомою особою (хоча б і не явним 
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іудеєм) у межах монастиря, та ще й в печерах культового призначення! Зважаючи, що 
Никита перебував у затворі, довгі розмови з ним не міг би вести навіть член братії. Попри ці 
уваги, фантастичні побудови дали змогу І. Малишевському «пояснити» пророцтва 
затвірника. Нібито інформацію йому надавала єврейська спільнота (Малышевский 1878, 76-
84). 

Фантастичне «раціональне пояснення» розвинув сіоніст Г. Барац. Він описав святого, 
як єврейського хлопчика, якого заслали до Печерського монастиря, аби відірвати від 
єврейського оточення! Для підтвердження такої можливості він наводить приклад 
вилучення в іудеїв дітей і відправлення їх до шкіл кантоністів за часів царя Миколи I (Барац 
1906, 303-304). Зрозуміло, що нічого спільного тут бути не могло: жодних державних гонінь 
на «жидів» у Київській Русі не було, вони потрапляли часом під удар міських заворушень 
разом із зажерливими боярами, отже, мотив був виключно економічний. 

Наразі Г. Барац на цьому не зупинився, доводячи, що в Печерському монастирі на 
той час вже існувала якась іудейська опозиція таких самих засланих сюди «для 
перевиховання» євреїв! Один із них, буцімто, й став наставником Никити, даючи йому для 
вивчення «жидівські книги». На думку Г. Бараца, йдеться про Талмуд і Мідраші (Барац 1906, 
302-310), хоча в тексті йдеться про зовсім інші книги, які завжди визнавали й православні. 

Коментар 113 
У переліку святих, які звільнили майбутнього святителя від біснування згадані: 
Никон ігумен — див. його житіє у третьому томі Антології (Жиленко 2019, 213). 
Ігумен Іоанн був на печерському настоятельстві спадкоємцем прп. Никона Великого, 

який преставився 1088 р. Відомий своєю дотичністю до освячення Великої Церкви 
Печерської, будівництва при ній Іоаннівської хрещальні й канонізації прп. Феодосія 
Печерського2952. 

О. Шахматов припускав також, що ігумен був одним із авторів Печерського 
літописання. 

У Патерику ім’я ігумена подано у по-різному. Зокрема, у житії прп. Прохора: 
 

Основна 
редакція 

Патерик про-
ложного типу 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Бысть же в ты 
дьни приити 
нѣкоему от 
Смоленска ко 
игумену 
Ивану 

в ты же дн7и 
приде нэкто 
t смоленска. 
къ и3гӅменӅ 
и3ванӅ. 

в ты же дн7и 
пріде нэкто t 
смоленьска. къ 
и3гѫменӅ 
iҶ3а3ну. 

Бы1сть• въ дн7и 
ты2. пріи3де 
нѣ 1кыи22953 t 
смоле1ньска къ 
и3гу1мену 
іҶа1нну. 

Бысть же въ 
дьни тыи 
прииде 
нѣкый че-
ловѣкъ от 
Смоленьска 
къ игумену 
Іоанну, 

быcть же во нdи 
ты8, прииде 
нѣкии чл7къ. t 
смоле=ска. къо 
и3гӅ1менӅ 
и3o3аннӅ 

Привертає увагу те, що у більш давніх редакціях його тут і в інших місцях названо 
українським мирським іменем Іван, а пізніше ім’я подається вже у церковнослов’янській 
редакції. З цього можна зробити висновок, що саме Іваном ігумена звали за життя, і що саме 
так було записано його ім’я в авторській редакції «Повісті минулих літ». 

Як зазначалося вище, ігумен Іоанн управляв Печерською обителлю з 1088 р. Отже: 
прп. Прохор прожив тут не надто довго — близько 10 років. Чи мав він шанс винайти все, 
чим рятував голодних людей за цей час? Можливо, що й ні. Певно він вже прийшов до Києва 
зі своїми химерними науковим зацікавленням. Втім, цілком імовірно, що в авторській 

 

2952 Докладніше про ці події див. у попередніх томах (Жиленко 2015; Жиленко 2019). 
2953 На берегах дописано: «чл7къ». 
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редакції «Повісті минулих літ» оповідь про нього починалась так: «в часи ігумена Іоанна». 
Тобто, про постриг саме за цього ігумена не йшлося. 

Прп. Пимен Постник – див. стор. 125. 
Житіє свт. Ісайї Ростовського див. у третьому томі нашої Антології (Жиленко 2019, 59, 

232, 463). У проложному тексті й Арсеніївській редакції Патерика у переліку цього святителя 
не згадано. Йдеться про помилку, чи про якусь іншу мету — твердити складно. 

Житіє прп. Матфея Прозорливого див. у третьому томі нашої Антології (Жиленко 
2019, 35,83,156). 

Про прп. Ісакія Печерника, див. Коментар 108. 
Про прп. Агапіта Лікаря див. стор. 109, 349. 
Про прп. Григорія Чудотворця див. стор. 112, 380. 
Про Свт. Николу Тмутараканського згадано у попередньому томі Антології (Жиленко 

2019, 435). 
Про прп. Нестора Літописця див. стор. 16, 146. 
Про свт. Феоктиста, настоятеля Печерської обителі, а потім єпископа Чернігівського 

див. стор. 958. 
Про прп. Онисифора Прозорливого див. стор. 29, 176. 
Григорій, творець канонам. Цьому Григорію зазвичай приписують авторство служби 

та канонів прп. Феодосію Печерському, відомих з XII ст. (перший відомий список датується 
1156—1163 рр.) (Никольский 1906, 452). Різні автори намагалися приписати йому низку 
творів богослужбового спрямування: Службу і канони св. рівноапостольному князю 
Володимиру; Службу і канони прп. Феодосію Печерському; Службу і канон на перенесення 
мощей свмчч. Бориса і Гліба; Службу і канон на перенесення мощей св. Миколая 
Мирлікійського (Никольский 1906, 442-452; Филарет (Гумилевский) 1859, 23; Срезневский 
1882, 31). Насправді, можна говорити лише про написання ним богослужбових текстів, 
пов’язаних із прп. Феодосієм, оскільки Служба святому мала бути написана приблизно у цей 
час і, вірогідно, в обителі. Щодо інших наших святих — ми не маємо змоги це ніяк 
потвердити, як, втім, і заперечити. Та все ж складно щось твердити, оскільки цей перелік 
є єдиною згадкою про цього подвижника. 

Преосв. Філарет брав за основу датування час преставлення Григорія близько 1120 р. 
лише тому, що його згадано у переліку Полікарпа до свт. Феоктиста († 1123) (Филарет 
(Гумилевский) 1859, 35). Навряд чи цю теорію можна сприймати вповні, проте у деяких 
популярних виданнях ця дата іноді з’являється. 

Прп. (?) Григорія, творця канонів іноді ототожнюють із Григорієм Чудотворцем. 
Однак, про цього святого згадується у цьому переліку як про окрему особу. 

Мощі Григорія, творця канонів, у печерах невідомі. Натомість є прп. Григорій 
Іконописець, про якого теж нічого не відомо (Дива печер Лаврських 2011, 36). Ще один 
прп. Григорій упокоєний у Дальніх печерах. Про нього відомо лише, що він був цілителем 
(Дива печер Лаврських 2011, 104). Ми не маємо жодної інформації, яка б дала змогу 
ототожнити Григорія, творця канонів із цими особами. 

Коментар 114 
Свт. Никиту було поставлено на єпископство 1096 р.: «В лѣта 6604-го. Поставленъ 

бысть епископъ Новуграду Никита, и бысть въ епископіи лѣтъ 13; и преставися генваря въ 30 
день, и положенъ бысть во святѣй Софѣе въ предѣле у Aкимаи Анны» (Новгородские 
летописи 1879, 131). Інші літописні повідомлення про святого див. стор. 97. 

Коментар 115 
На жаль, нам не відома літописна інформація про посуху в Новгороді в часі 

перебування свт. Никити на Новгородському єпископстві. Проте наявні дані, що літо 1097 р. 
у Західній Європі було дуже спекотним, а навесні 1099 р. у Чехії була сильна посуха 
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(Борисенков, Пасецкий 1988, 246). Спека була у Німеччині весною і влітку 1102 р. 
(Борисенков, Пасецкий 1988, 248). 

Характерним потеплінням позначився й досліджуваний регіон, що підтверджується 
свідченнями сучасних студій про зазначений період (Клименко та ін. 2012, 156). 

Коментар 116 
Оскільки ця інформація записана у Києві, не дивно, що ніяких подробиць тут нема. 

Однак, у Новгородському літописанні є низка повідомлень про пожежі. Зокрема, під 6605 р. 
знаходимо таке: «Томь же лѣтѣ, на ве... горѣ2954 онъ полъ, а 3-и день Дѣтиньць съгорѣ 
городъ…» (Новгородская первая летопись 1950, 19). Ще про одну пожежу повідомляється 
під 6613 р.: «и погорѣша хороми от ручия, мимо Славьно, до святого Илие» (Новгородская 
первая летопись 1950, 19). Нема певності, що в цих записих описувані саме ці події, але в 
умовах потепління (див. Коментар 115), пожежі, зрозуміло, почастішали. 

Коментар 117 
В агіографічній літературі сюжети із відзначенням певних (і фізичних) ран, яких 

завдавали святим біси. Проте згадка саме про прп. Антонія може свідчити, що автор взяв її 
із того ж Патерика, оскільки про це говориться в житії прп. Феодосія. 

Коментар 118 

Фраза «и3 просла1влю ст7лz твоего2 дн7ь в па1мzть е3го» у житії авторства Іоасафа означає, 

що житіє фігурувало не лише як окремий агіографічний твір, але її могли читати у дні пам’яті 
святителя у Софії чи в приділі, де лежали мощі. 

На те вказує і ще одна фраза нижче: «Q сщ7е1нныи собо1ръ tц7ы2955 все7и сповне1е цр7ковное. 
кто3 u4бо е4сть си3дн7ешиіи дн7ь пра€днӅе3мы ники1та». 

Коментар 119 
Архієпископ Новгородський і Псковський Пимен (? — 25.09.1571) зведений на 

кафедру з кліриків Кирило-Білозерського монастиря, а за іншими даними — зі старців 
Адріанової пустині у Заволжі. Поставлений 20 листопада 1552 р. Увійшов в історію, як 
суперечлива фігура, причетна до опричнини й співучасті у розправі над митрополитом 
Філіпом. Незважаючи на це, став жертвою Івана Грозного і зазнав знущань від його 
опричників. Помер в ув’язненні у Веневі (Великий Новгород 2007, 381-382). 

На підставі наступного фрагмента вважається, що замовником житія, написаного 
Іоасафом, був безпосередньо Пимен (Великий Новгород 2007, 177). 

Коментар 120 
Макарій, митрополит Московський (1481/1482 — 31.XII.1563). Постриженик 

Пафнутієво-Боровського монастиря, після 1523 р. був архімандритом Лужецького 
монастиря. 4 березня 1526 р. поставлений на Новгородську кафедру, де виявив себе як 
захисник московських інтересів. Водночас, відзначився місійною роботою серед північних 
народів, прикрашав і перебудовував новгородські храми. Особливо уславився 
літературною, книгописною і редакторською діяльністю. Згуртував книжників, разом з якими 
уклав колосальне дванадцятитомне видання «Великі Четії Мінеї». 16 березня 1542 р. 
поставлений на Московську митрополію. Тісно пов’язаний із царським двором, став 
царським радником, вирішував найважливіші державні проблеми. Був провідником 
доктрини, за якою затверджувався теократичний характер царської влади і необхідність 
спілки влади мирської з Церквою, за пануючої ролі останньої. Однак, становище в 

 

2954 Втрата тексту. Вірогідно, в оригіналі читалося: «на весну погорѣ». 
2955 На берегах дописано: всечестніи и3 бра1тіа и3 до1брыѶ послӅ1шницы. 
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Московській державі було нестерпним і 1547 р. намагався повернутися до Пафнутієво-
Боровського монастиря, що, втім, йому не вдалося. 

1947 і 1949 рр. провів у Москві канонізаційні собори, на яких було зараховано до 
вшановуваних у всій Московії святих різних регіонів, завойованих московітами. 

За його митрополитства у Москві відбувся т. зв. Стоглавий собор, який затвердив 
низку канонічних постанов, що суперечили православним звичаям. Причиною цьому було 
не стільки бажання відділитися від Православ’я, як дуже низький рівень освіти архієреїв. 

Впродовж усього свого митрополитства Макарій обстоював погляди іосифлян, і 
сприяв засудженню як нестяжателів, так і представників місцевих єретичних течій. 

В останні роки життя, з 1560 р. Макарій керував роботою над «Степенною книгою». 
Похований в Успенському соборі Московського кремля. 

Коментар 121 
Очевидно, тут маємо ремінісценцію на твір свт. Іоанна Золотоуста «Похвала 

єгипетським мученикам». 

Коментар 122 
У житії, написаному Іоасафом, сказано, що свт. Никита походив із Києва. Нема підстав 

вважати, аби це не було правдою, хоча в українських житіях цього нема. 
Інформація про київське походження свт. Никити не визнається московським 

друкованим Прологом: 

«Се1й u4бҶ бл7же 1нный нiки1та, бы 1сть чернори1зеӨ o3би1тели пече 1рскіz, я4же в 8 кi1евэ. Ро•де 1ніе же 
є3гҶ2 ко 1егҶ гра1да и 3ли2 ве 1си, и3 роди1телема и3менова1ніz не 2 Һбрэто1хҶұ: но 2 то 1чію свидэтеӥство пріz1хҶұ 
t o3ц 7ъ тогҶ1же мнcтирz2, и3дѣ1же бл7же1нный а4гг7лскагҶ o4браза сподо 1блсz (Пролог 1675, 565зв.). 

У житії святителя, написаному о. Варлаамом (Василієм) подано мирське ім’я 
святителя — Никифор (Великий Новгород 2007, 177-178). Проте походження цієї інформації 
також не відоме. 

Коментар 123 
В українських житіях свт. Никити нема інформації про його монастирський підвиз до 

затвірництво. У житії, написаному Іоасафом, про це згадується, але оповідь складається із 
загальників і явно вигадана. 

Коментар 124 
Порівняємо у першому слові «Лествиці»:  

«Въ тріе1хъ добле1ствъныхъ Ӆ3строе1ни< сэда1лищъ, все1 и3но1чьское жи1тӤльство o3бдръжитсz. въ 
страдалечьстэмъ o3ше1льстви и3 Ӆ3єдіненіи. и3ли съе3дінэмъ и3ли мнҶго двэма безмлъвствовати. 
и3ли2 въ o3б_ще1мъ житіи тръпэливно сэдэти: 

Не Ӆ3кланэисz ре1че съборникъ на деснаа и3ли2 лэваа (Притч 4:27), нѫ3 пѫтемъ царскымъ ходи1. 
срэдніи бҶ прэждерече1нныхъ, мнҶ1ѕэмъ ключаемъ быC. е3діномu u4бҶ, го1ре ре1че. я3ко а3ще 
въпа2детъ въ u3ныніе (Еккл 4:10). и3ли2 съ1нъ. и3ли разлэненіе. и3ли tчаа1ніе. нѣC възdви1жѫщаго и4 
въ чл7вцэхъ. а4 и3де1же е3ста събрана дваѶ и3ли тріе o3 мое1мъ и4мени, тоv3 е3смъ посрэдэ и< ре1че 
гь7:» (Мт 18:20). 

Коментар 125 
Беручи до уваги текст житія, написаного Іоасафом, він не надто уявляв собі 

топографію Лаври, і там ніколи не бував. Для представника Московії чи півночі з їхніми 
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колосальними просторами було закономірно вбачати у понятті «поза монастирем» якийсь 
далекий скит, який фактично розташовувався поза контролем керівництва монастиря. Такий 

самий погляд знаходимо у московському друкованому Пролозі, де читаємо: «По2 нѣ1коеұ Ӆ4бw 
вре1мени в8 ма1лэ хи1жинэ себе2 затвори2...» (Пролог 1675, 566). 

Коментар 126 
В автентичному тексті житія ніде не вказано, аби майбутнього святителя було якось 

покарано за свій непослух і, як наслідок, поневолення бісом. Найвірогідніше те, що з ним 
сталося вже вважали покаранням. Проте для московіта такий епізод був незрозумілий, тому 
він припустив, що того покарали тяжкими роботами в монастирі. 

Коментар 127 
Лівонська війна — одна із військових авантюр Московського улусу, пов’язана із 

бажанням анексувати землі Лівонської конфедерації. Протягом десятиліть у цій війні з різних 
сторін брали участь Велике князівство Литовське, союзна держава Данії та Норвегії, а також 
Шведське королівство. Необхідність оборони від московських орд сприяла, зокрема, 
утворенню Речі Посполитої. Війна закінчилась капітуляцією Московії перед Річчю 
Посполитою (Ям-Запольський мир, 1582 р.) та Швецією (Плюсський мир, 1583 р.), однак, це 
вже не врятувало Новгород і Псков від московської окупації. 

Коментар 128 
Тут згадується м. Ругодив (давня назва Нарви). Місто було захоплено Московською 

ордою під керівництвом касимівського хана Шаха-Алі, воєвод Глинського та ін. у липні 
1558 р. 

У Псковському літописанні знаходимо такий текст: «В лeто 7066-го. Разгнeвася царь 
и великии князь Иванъ Васильевичъ на ливонскиа Нeмцы, и послал на них рать свою, царя 
Шихалeя и воеводъ своих со множеством воинства князей и дeтей бояръскых, и Черкасы 
пятигорские и Татары и Черемиса, а большой воевода былъ князь Михаило Васильевич 
Глинской. И тот князь Михаило людьми своими, eдоучи дорогою, сильно грабил своих, и на 
рубежи люди его деревни Псковъские земли грабили и живот сeкли, да и дворы жгли 
христианьския. И царь и великии князь про то на него опалался, и велeл обыскати кого 
грабили дорогою, и на нем иным доправити в тe грабежи. А воевали месяца генваря, почен 
от Нового городка Немецкую землю и за Юрьевъ и за Раковоръ и до Роугодива, а иное 
торонщики воевали по всему рубежю охочие, и полоноу много вывели; а сами божиею 
милостию всe здрави вышли, а сила вышла из земли мимо Сыренець на Козловъ берегъ. А 
зима была тогды гола без снeгоу съ Рожества Христова, и ходъ былъ конем ноужно 
грудовато; а ходили пол 4 недели. Того же лeта божиимъ гнeвомъ загорeся город немецкий 
Ругодиво, месяца майя в 11 день, а сказывают от того: варил Чюдин пиво, да образ 
чюдотворца Николы тотъ Чюдин подкинул под котелъ, и от того пламень шибся и весь город 
выгорeл, а образ съблюдеся цeлъ. И наши воеводы, с Ыванягорода Алексeи Басмановъ с 
товарищи, видeвъ тоу их погыбель божиимъ гнeвомъ, и вскоре прешли рекоу Норовоу и, 
приступивъ, взяли град, а Немець отпустиша и Чюдь из града, и тоуто же в городе нашли 
Пречистыя Богородица образъ Одигитриа, Пядницоу и Николин образ в пепелоу цѣлы. А по 
том того же месяца взяли Сыренець городок и Адежь городок. А по тe образы чюдотворныя 
царь и великии князь велeл богомольцу своемоу архиепископоу Пиминоу послати из 
Новагорода юрьевского архимандрита Варфоломея да протопопа диакономъ, а изо Пскова 
печерского игоумена Корнилья да святыя Троица протопопа Илариона да протодиякона 
Ивана в Роугодиво: и по его государеву наказоу около градовъ Иванягорода и Ругодива со 
кресты ходили, и молебны пeли, и церкви свящали, и за тeми образы и до Новагорода 
послeдовали. И из Новагорода архиепископъ Пимин съ всeм священным собором и-з 
боляры и со гражданы стрeтили тe образы оу скоуделницы, а на Москвe царь и митрополит 
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со всeм священным собором и з боляры и всенародное множество тако же стрeчали за 
градома» (Псковская ІІІ летопись 1955, 235-236). 

Якась допомога від святителя у загарбницькій московській різні, зрозуміло, нічим не 
підтверджується, це — результат московської пропаганди. Але знайдення мощей і взяття 
Ругодива були подіями одного часу, і могли поєднуватися у спогадах сучасників. 

У Новгородському літописанні знаходимо таку статтю: «В лѣто 7060 шестаго, мѣсяца 
іюля в 23, в суботу, привезъ изъ Ругодиво изъ Н[ѣм]едкого города ар[и]мандрить Юр[і]ева 
манастыря иконы: Пречисты[я] образъ Одегитрие пядница на золотѣ, да Ни[ко]линъ образъ, 
Власей святый, святыя Козма и Демиянъ, скорописные на краскѣ; и стрѣчалъ ихъ 
архнепнскопъ Пиминъ со всѣмъ соборомъ, со множествомъ народа, и внесоша иконы в 
цѣрковь святую Софію, и положени быша на нолои. Да того же мѣсяца іюоя в 24, в недѣлю, 
послѣ обѣдни, поѣхалъ к Москвѣ архидияконъ владыченъ Генадей, доѣждати ему, с 
Москвы, с гостемъ Мустохой Андрѣ[я] и Якова ко Царюграду, и оть Царяграда ему ѣхати со 
архимапдритомъ Святогоръскимъ во Иерусалимъ, и во Святую гору, и во Египегь, пo 
манастыремъ давати милостыню царьскую и обычеи во странахъ тѣхъ писати ему. Да того 
же мѣсяца іюль 26, вторникъ, поѣхалъ архимандритъ Юр[ь]евъской к Мос[к]вѣ, повезъ 
иконы тѣ, кои привезли изъ Ругодиво, да игуменъ Благовѣщенъского ма[на]стыря Трифонъ, 
а повезъ шапку Іо[а]на Златаустаго Лисья манастыря да ризы Никиты чюдотворъца епископа 
Новъгородцкого к царю государю великому князю» (Новгородские летописи 1879, 90-91).  

Реліквії, загарбані в Ругодиві, вивозили до Москви разом із святинями свт. Никити, 
що сприяло поширенню московських брехнів. 

Детальніше зазначена політична агітка подана у житії авторства Зиновія Отенського: 
«Після повідомлення про встановлення раки у розширеній церкві Іоакима й Анни 
розповідається історія подій в Ругодові. У Зиновія вона більш детальна, ніж у ред. Іоасафа; 
Зиновій детально розповідає про пожежу в місті та її причини (наруга над іконами), описує 
захват Ругодива російськими солдатами. Як і Іоасаф, Зиновій подає усні розповіді про 
явлення Никити і його допомогу руським воїнам під час узурпації Ругодива» (Великий 
Новгород 2007, 177-178). 

Коментар 129 
Згадується оповідь про сім отроків Ефеських: Максиміляна, Памветиха, Мартиніана, 

Іоанна, Діонисія, Ексакустодіана й Антоніна. Вони жили у ІІІ ст., а батьки їхні — знатні 
ефесяни. Вони були християнами, а відтак — відмовилися під час приїзду імператора Декія 
(249—251) взяти участь в офіційному заході жертвопринесення. Вигнані з війська, юнаки 
деякий час були на волі, оскільки Декій надіявся, що вони змінять своє рішення, доки він 
повернеться з походу. Однак, юнаки втекли з міста і ховалися у печері гори Охлон. 
Повернувшись до Ефеса і дізнавшись про схованку, Декій звелів замурувати їх заживо. Двоє 
служок, яким це було наказано, були також таємно християнами. Та все ж вони виконали 
наказ, лиш вклали серед каміння скриньку з двома олов’яними дощечками, на яких були 
імена отроків та обставин їхнього мучеництва. 

Та Господь навів на юнаків чудесний сон, в якому вони перебували впродовж двох 
століть. На той час гоніння на християн вже минулося. Однак, за імператора Феодосія 
Молодшого (408—450) з’явилися єретики, які заперечували воскресіння мертвих. Для 
їхнього напоумлення Господь відкрив таємницю юнаків. Коли власник землі для будівництва 
наказав робітникам розібрати каміння, то відкрився вхід у печеру, а Господь оживив юнаків, 
і вони прокинулися, не усвідомлюючи, що пройшло 200 років. Їхні тіла та одяг повністю 
збереглися. Вони, як і раніше, послали наймолодшого купити хліба до міста. Підійшовши до 
міста, юнак здивувався, побачивши хрест. А почувши, як вільно прославляють Ім’я Господнє, 
він засумнівався, чи потрапив у своє місто. Розплатившись же монетою часів Декія, його 
затримали і привели до градоначальника, у якого в цей час перебував Ефеський єпископ. 
Розпитавши юнака, вони попрямували до печери. Там єпископ знайшов скриньку із 
записами імен. 
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У цьому чуді, зокрема, вбачали підтвердження Господом таїни Воскресіння мертвих. 
Звичайно, оповідь про таку подію облетіла всі навколишні землі. Навіть імператор прибув до 
Ефеса і говорив із юнаками в печері. Тоді ж отроки перед всіма присутніми схилили голови і 
знову заснули, на цей раз успівши. Коли імператор захотів тіло кожного покласти у 
дорогоцінну раку, вони, явившись йому уві сні, попрохали лишити їхні тіла на землі в печері. 

Коментар 130 
Йдеться про одну з характерних для Московії того часу єретичних течій, поява якої 

пов’язана із загальним тяжким станом духовності й Церкви в умовах мусульманського за 
своїми звичаями устрою і повної відсутності плюралізму в будь-яких сферах. Малограмотне 
духовенство в умовах темного невченого мало християнізованого населення шукало 
відповіді у Старому Завіті й, частково, іудейській літературі. На півночі Московії можна 
говорити також про певний вплив з боку протестантських течій європейських країн. 

Історія ігумена Артемія є прикладом зародження єретичного напряму, трагічного для 
самого ченця, оскільки його можна назвати радше вільнодумцем, ніж єретиком, але його 
приклад зродив декількох дійсних єресіархів. Артемій був пострижеником прп. Корнилія 
Комельського, і 1536 р., за благословенням цього святого, вдався до Порфирійової пустині 
Кирило-Білозерського монастиря. Тут він зажив великої слави подвижника і книжника, і по 
преставленні прп. Корнилія 1548 р. його покликали назад. 1551 р. братія Троїце-Сергієвої 
лаври звернулася до царя з проханням призначити його настоятелем у цій обителі. Ідеаліст 
Артемій витримав шість місяців і втік до улюбленої пустині — подалі від політики і стяжання. 
Можна припустити, що нестяжательні ідеї і духовний авторитет Артемія стали наслідком 
доносів на нього, як на єретика. Втім, Артемій дійсно ставив під сумнів деякі складові 
релігійного життя, як і постанови Стоглавого собору, пізніше, до речі, відмінені в самій 
Московії. Відомо, що він насміхався над особливо охочими безкінечно співати акафісти, а 
натомість не дотримуватися Заповідей Божих. Все це не свідчить про якесь 
віровідступництво. Проте з'являлися і звинувачення Артемія в поїздках його із Псково-
Печерського монастиря до німецького Нейхузена, де він вивчав протестантизм, і ніби навіть 
хвалив його. Отже, Артемій, як це було типово для нестяжателів, гостро критикував 
церковну, а почасти і політичну дійсність Московії, але навряд чи можна назвати його 
прихильником місцевих єретиків. Подібно до інших нестяжателів, його засудили церковним 
судом і заслали на Соловки. Тут він не затримався і втік до Литви, де, до речі, не тільки не 
долучився до наявного тут руху московських єретиків різного кшталту, але й виступив проти 
нього2956. 

У цей час в Московії, дійсно, існували квазірелігійні течії, не лише протестантського, 
але й антитринітарного напряму, які частково ґрунтуються на європейських вченнях, 
частково — на текстах Старого Завіту й іудейській літературі: всьому матеріалі, який був 
приступний у Московії. Часто представники цих течій врешті опинялися у Литовсько-Руській 
державі, де була традиційна віротерпимість. 

Серед них був і визначний єресіарх Феодосій Косой, ідеї якого поєднували більш 
ранню ідеологію «жидовствуючих» із європейським протестантизмом. Ця ідеологія 
поширювалась у заволзьких монастирях. Феодосій був дворовим у Москві, який утік і 
постригся на Білому Озері, де зажив репутації духовного лідера. На початку 1554 р. Феодосія 
привезли до Москви й засудили. Втім, він зумів втекти до Литовсько-Руської держави, де 
став не лише протестантом, а й прихильником «аріан»-антитринітаріїв. У своїх писаннях 
Феодосій особливо наполягав на вивченні П’ятикнижжя Мойсеєвого, який називає 
«Столповыми книгами» за утвердження там єдинобожжя. 

Отже, хоча обидві вищеописані особи походили із одного середовища Кирило-
Білозерського монастиря, та вважати їх учителем і учнем не можна, бо Артемій лишився 

 

2956 Порівн. його твори: (В. Борисенко 2011). 
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православним, а Феодосій Косой належав до угрупування, яке навіть протестанти Європи 
вважали єретиками. 

Коментар 131 
У житії свт. Никити, написаному о. Василієм (Варлаамом) видіння приписується 

Федору Сиркову (Великий Новгород 2007, 177-178). Він належав до відомої купецької 
династії Сиркових, переселених із Москви Іваном ІІІ для підтримки московської політики у 
недавно анексованому місті і, конкретно, контролю над торгівлею, тому Сиркови обіймали 
посади новгородських купецьких старостів. Федір Сирков відомий, як ктитор і дипломат, 
який брав участь у переговорах під час Лівонської війни. Федір і його брат були провідниками 
промосковської політики, та були вбиті під час розгрому Новгорода Іваном Грозним 1570 р. 
(Великий Новгород 2007, 450-451; Брюсова 1966, 44-46). 

Щодо згаданого тут Ісака, то ми мало що можемо сказати, оскільки жодних 
коментарів до цього твору, крім того, що подав ще його видавець, нам знайти не вдалося. 
Однак, згадка його в двох текстах, нами опублікованих, найвірогідніше, свідчить про те, що 
це була реальна людина, мирянин, але, вірогідно, наближена чи хоча б відома архієпископу. 

Коментар 132 
У стародавньому іконописному оригіналі зовнішність свт. Никити описано так: 

«Святитель младъ, без брады, въ шапкѣ грибоватой, ризы камчатны» (Толстой 1862, 
Приложения, 8). Цей опис, насправді, є доволі дивним для Новгорода чи Москви, де 
чоловіка (а до того ж — священнослужителя) без бороди сприймали як нехристиянина. 
Зрозуміло, що така особливість може походити лише враховуючи знайдені мощі. Найкраще 
це простежується у чуді з іконописцем Симеоном (включаючи окремий твір-послання (див. 
стор. 332), найвірогідніше, адресований іконописцю Симеону. Йому до Москви було 
послано малюнок на папері й фрагменти одягу, в якому святителя було знайдено. Симеону 
звеліли написати святителя без бороди, але щоб хоч трохи було видно бороду й вуса — 

«чтобы2 еdва зна1ти власы2 браdные на1 тэлэ сэды2 я3ко• быc и3 при животѣ та1ко и3 нн7ѣ о3брѣ1теc въ грӣоӧ». 
Згідно з переказом, Симеон вирішив послухатися. Однак, задрімавши, він відчув уві сні 
голос: «Симеон, ты думаешь написать браду у епископа Никиты! Не помышляй об этом, ибо 
не было брады у него. И прочим иконописцам возвести, чтобы не писали на иконах епископа 
Никиту с брадою» (Святитель Никита… Б.д.). 

У 30-х рр. XX ст. мощі Новгородських архієреїв були оглянуті антропологами. 
Збереглась доповідь політичного чільника цієї справи, професійного атеїста В. Гінзбурга. 
Результати огляду свт. Никити були ним опубліковані. Звичайно, постає питання, наскільки 
можна вірити цій публікації, як і всім іншим писанням зазначеного суб’єкта. Порівняння 
наявних у Києво-Печерському заповіднику результатів з його писаниною на цю тему 
підтверджує, що в останніх В. Гінзбург припускався прямих фальсифікацій. Втім, за 
відсутності якихось інших досліджень, наведемо деякі дані. Отже, було виявлено, що мощі 
святителя непогано збереглися. Він мав високий зріст (180 см., або й вище). Збереглося 
волосся, але не було бороди. На підставі деяких особливостей мощей атеїсти дійшли 
висновку, що йдеться про людину віком близько 20 років, і поквапилися повідомити, що 
останки не могли належати свт. Никиті, який помер у похилому віці (Гинзбург 1940, 85-86). 

В. Янін, посилаючись на роботу В. Гінзбурга, вважав теорію про підміну мощей 
неспростовною, оскільки, буцім, вік досліджуваної особи не відповідав даним про єпископа. 
Однак, він навіть перевершив В. Гінзбурга, вважаючи, що йдеться не про помилку, а про 
вмотивовану підміну (Янин 1988, 172-173). Цей висновок намагався відкинути О. Мусін, який 
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доводив, що якщо брати до уваги можливість надто раннього постригу, святителю на час 
преставлення було не більше 42—48 років (Мусин 2013, 26-27). 

На нашу думку, тут може йтися про наявність у святителя за життя якоїсь генетичної 
видозміни, і вигляд мощей ніяк не може бути доказом підміни. Подібна аномалія, щоправда, 
за наявності бороди, зафіксована, зокрема, у останків Ярослава Володимировича (Рохлин 
1965, 253). 

Коментар 133 
В нинішньому церковному календарі в цей день пам’яті свт. Іоанна Богослова не 

позначено. 

Коментар 134 
Можливо, йдеться про зцілену, згадану в новгородському літописанні: «В лѣто 7060 

(1558) шестаго, мѣсяца октября 28, в четвертокь, игуменъ Спасско[го] Маркелъ Хутынского 
монастыря, оставя игуменство, жилъ в Онътонове монастырѣ 6 мѣсяць, прі игумене Варламе 
при Антоновскомъ при Царици; да сотворилъ Маркелъ житие Никите епископу 
Новгородцкому и канунъ, да поѣхалъ Маркелъ изъ Новагорода к Моск[в]е. Да того же лѣта 
поновляли предѣль в Софіи святыхъ отець Акіма і Анны. Да того же лѣта, мѣсяца априля в 30 
день, обретоша мощи епископа святаго Никиты цѣлы, и положнша ихъ в новой ларецъ, и 
святиша воду с мощей его и послаша к Москвѣ. Да того же лѣта, мѣсяца маіа в 19, в 
Възнесениевъ день, у телесѣ Никиты епископа простилъ Богъ женушку очима…» 
(Новгородские летописи 1879, 89). 

Коментар 135 
Маловірогідно, аби тут згадувався архієпископ Новгородський Алексій. Напевно, 

згадано митрополита Київського (з перебуванням у Москві) Алексія. 

Коментар 136 
Свт. Димитрій переважно використав у «Житіях Святих» текст Патерика 1661 р. (як і у 

публікації житій інших печерських святих). Житіє свт. Никити — виняток. Святитель змінив 
дату пам’яті з київської на новгородську — 31 січня, і додав завершення, з посиланням на 

«Прологъ». Є всі підстави твердити, що це була не якась із рукописних редакцій, а московське 

видання з такою назвою. Цей текст не можна назвати пам’яткою літератури, навіть 
московської, це пізній текст, складений на основі дуже короткого переказу якогось 
новгородського прологу, який включає переказ Патерика і новгородські записи про 
святителя. Тому ми наводимо лише останню частину, для порівняння з твором свт. Димитрія. 

«И3 за2 премнҶ1гую е3гҶ2 добродѣ1тель въ сщ7е1нный по4млеҴсz кли1роc, на2 е3пcкпство вели1кому новӅ2 
гра1ду. Ст7ы1й же па1ству свою2 пріи1мъ, и3 ра€ли1чными добрҶ1тами u3чреди2 ю5, найпа1чеже себе2 u3краси2 
во€держа1ніемъ, молча1ніемъ, поще1ніемъ, смире1ніемъ, и3 любо1вію, и3 млcтынею соверше1ною, 
чистото1юже и3 цэлому1дріеұ, и3 пра1вдою, и3 всѣ1ми бл7ги1ми дѣ1лы бг7ови u3годи2. Проти1ву же 
бл7го1му е3гҶ2 и3 непоро1чному житію2, даде2 е3мӅ2 бг7ъ да1ръ чюдотворе1ніz. Нѣ1когда u4бҶ бездо1ждію 
бы1вшу, и3 помоли1всz бг7у, до1ждь съ нъ нб7се2 сведе2. И3ногда1же и3 пожа1ръ гра1ду мл7твою u3гаси2. 
и3 u3пасе2 ста1до хрcто1во до1брэ. содержа2 прcто1лъ вели1кагҶ нова2 гра1да, трина1десzть лѣ2тъ. И4 
преста1висz ко2 гдcу въ вѣ1чную жи1знь, в8 лѣ1то, шестьты1сzщь, шестьсо1тъ шесто1е, мцcа 
іаннуа1ріа, въ три1десzть пе1рвый де1нь. И4 погребо1ша е3го2 че1стнҶ, вели1кіz цр7кве, въ придѣ1лэ 
ст7ы1хъ бг7оoц7ъ i3Ҷакi1ма и3 а4нны. Посе1мъ четы1реста и3 пzтдесz1тъ лѣ2тъ преидо1ша, tне1лэже 
тѣ2ло бл7же1ннагҶ нiки1ты во2 гро1бэ сокрове1но бz1ше. В8 лѣ1то се1дмь ты1сzщъ, пzтьдесz1тъ 



 

 

761 
 

девz1тое, при держа1вэ бл7гочести1вагҶ цр7z i3Ҷа1нна самоде1ржца всеz2 рҶссi1и, сн7а вели1кагҶ 
кн7зz васi1ліа, и3 при митрополi1тэ мака1ріи, и3 при а3рхієпкcпэ вели1кагҶ нова2 гра1да fеодо1сіи, 
Һбрэто1шасz мо1щи ст7лz нiки1ты цѣ1лы, и3 весма2 неруши1мы. И3 нн7э и3сцэле1ніz мнҶ1га 
и3сточа1ютъ, приходz1щымъ с8 вѣ1рою и3 до2 сегҶ2 дне2. Бг7у на1шему сла1ва, нн7э и3 прcнҶ, и3 во2 
вѣ1ки вэкҶ+» (Пролог 1675, 566). 

Житіє прп. Лаврентія Затвірника 
Коментар 137 
Тобто, Димитрівський монастир. Про цей монастир див. у томі, присвяченому 

прп. Феодосію (Жиленко 2015, Коментар 40, 594). 

Коментар 138 
Автор Патерика 1661 р. слушно звернув увагу на зв’язок між описаними у Патерику 

фіаско із затвірництвом прп. Ісакія і свт. Никити з небажанням керівництва монастиря 
пізніше дати благословення на затвірництво прп. Лаврентію. 

Коментар 139 
Цікаво, що за такої малої варіабельності житія у межах редакцій, назви мов, якими 

говорив біс, суттєво відрізняються. Точніше — відрізняються назви латинської мови: 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

И нача глаго-
лати жидов-
скы, и потом 
нѣмечьскы, 
таче грече-
скы и спро-
ста рещи, 
всѣми 
языкы, 
ихъже нико-
лиже слышал 

и3 нача гл7ти 
жидовьски. 
таче 
грэцькы. и3 
спроста 
всэми 
языкы. 
и3хже нико-
лиже 
слышавъ 

и3 нача гл7ти 
жидовьскы. 
и3 потомь 
римьскы. 
таче 
грэчьскы. и 
спроста 
всэми 
я3зыкы. 
и3хже нико-
лиже слышаӥ 

И3 начz2 
гл7ати 
жидо6вскыи. 
пото4мъ 
латыньскыѶ, 
та1же гре1ческы. 
и3 спроста рещи2 
всѣ1ми 
z3зы1кы. и3х8же 
николи1же 
слы1шалъ. 

И нача гла-
голати жи-
довьскыи и 
потом 
латыньскы, 
таже грече-
ский, и 
спроста 
рощи, 
всѣми 
языкы, их 
же николи 
же слышалъ 

и4 нача 
гл7ати жи-
довьскиі, и4 
потоұ 
латыньскіи, 
таже грече-
ски, и4 спро-
ста рещи 
всэми 
яѕыки. и< 
же николи 
же слышаӥ, 

и3 нача2 
пока1зовати 
си1лу свою2 
гл7z2 
Еvре1йски 
потоұ 
Ри1мски 
Та1же 
Гре1чески, и3 
спро1ста 
рещи2 всѣ1мѶ 
z3зы1ки: 
и<же 
нико1лиже 
слы1шалъ 
чл7вкъ той.  

Коментар 140 
У Патерику проложного типу у складі Четії Мінеї XVI—XVII ст. й Арсеніївській редакції 

відсутнє звернення Полікарпа до Акіндіна і тексти закінчуються невеликою вставкою: 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

Тии тако 
вси купно 
славу воз-
даша Богу, 
и его пре-
чистeй 
Матери, и 
блаженым 
угодником 
его. 

и3 тако вси 
купно славу 
бг7у 
въздаша. и3 
є3го прcчтэй 
матери. и3 
бл7жнымъ 
u3годникомъ 
є3го. 

и3 тако вси 
купно славу 
възаdша 
бв7и. и3 є3го1 
прcчтэй 
мт7ри. и3 
бл7жныұ 
u3годникоұ 
є3го. 
 

и3 та1ко вси2 
кu1пно сла1вu 
възда1ша бв7и. 
и3 пр7чи1сто1и3 
є3го6 мт7ри. и3 
бл7же1н8ныұъ 
u3го6дникҶұ 
его6. 

И тако вси 
купно 
славу 
въздааху 
Богови и 
пречистѣи 
его матери 
и бла-
женым 
угодником 
его. 

и4 тако вси 
купно 
всиславу 
во€даху Бг7у 
и4 прчcтоѶ е3го 
мт7ри и4 
бл7женноұ его 
угоdникоұ 
 

Тогда2 вси 
ку1пно сла1ву во-
зда1ша Бг7у, и3 
є3гҶ 2 Прчcтой 
Мт7ри, и3 
бл7же1ннымъ 
тогҶ2 
Уго1дникҶмъ. 

 могущимъ 
словоұ бэсы 
и5згонити. и3 
недужныа2 
и3цэлити: 

могущеұ 
словоұ бэсы 
и3згонити. 
и недугы 
ис3целити: 

    

Сего ради 
вписах…  

  И3 сего ра1ди 
в8писа<...2 

И сего 
ради впи-
сах… 

  

У пізніх редакціях Патерика, де також у цьому місці відсутнє звертання Полікарпа, 
немає й цієї вставки. 

Коментар 141 
У друкованому Патерику 1661 р. замість звертання до Акіндіна є інша, вповні 

оригінальна вставка, присвячена твердженню, що прп. Лаврентій пізніше повернувся до 
Печерського монастиря і, врешті, був похований у печерах, де й зберігаються його нетлінні 
мощі. Звідки це взято — на жаль, не відомо. Бажано б вважати, що це повідомлення 
походить, приміром, із напису над похованням, але нам це не відомо. Можливо, це є 
здогадкою автора чи авторів редакції. 

Житіє прп. Агапіта 
Коментар 142 
Цікавим у текстах є використання прозвання прп. Агапіта. У більш ранніх текстах 

використано слово «лэчьцъ», а пізніше — «врачъ». 

 
Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська реда-

кція 

Касіянів-
ська 

перша ре-
дакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Стишний 
пролог. 
Список 
початку 

XVII ст.2957 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Слово     Въ тои•ж 
дн7ь 

Житие Житіе 

 

2957  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. з 
Добромильського монастиря. 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська реда-

кція 

Касіянів-
ська 

перша ре-
дакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Стишний 
пролог. 
Список 
початку 

XVII ст.2957 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

О бла-
женѣм 

  w1 ст7ѣ1м \\Ъ\ 
и3 бл7же1н8нем8 

О святѣм 
и бла-
женћм 

ст7го и3 
бл7жна1го 

преподоӣнаго 
и4 бл7женнаго 

прпdб:  

      tца нашеg tца на3ше g 
Агапитъ  W4 

О2гапи1ти  
Ҷ4 А3га-
питэ  

А3га1питэ  Агапитѣ,  агапита.  агапита  А4гапита  

   безмѣ1здноұ  безмѣзд-
номъ 

безмезнdого2  бе€мэ€днаго  вра1ча 
безме1зднаг
Ҷ 

Лѣчци Лэч8цэ лэчьци  врачи2 врачи, врача2: врача2 

        
І далі: 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 
Список 
початку 

XVII ст.2958 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

 

И сего 
ради про-
зван 
бысть 
Лѣчець, 

и3 сего ради 
прозванъ 
быc лѣчець. 

и3 сего раd 
прозванъ 
быc лэчець. 

и3 сего2 
ра1ди про-
зва1нъ быc 
лэче1ц8. 

И сего 
ради про-
званъ 
бысть 
Лѣчець 

и3 сего рdаѶ 
прозва1нъ 
быc лэче 3цъ. 

и сего2 
ра1ди про€ва= 
бысть 
лече1ць, 

Того2 ради и3 
врaчъ прозва= 
быст\. 

Нині слово «врач» лишилося в російській мові, водночас в українські «лѣчець» 
трансформувалося як «лікар». У давній книжній українській мові побутували обидва слова. 

У житії застосовуються й інші слова, дотичні до лікування, проте вони також 
відрізняються у різних редакціях: 
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редак-
ція 

1661 р. 
 

глаголя: 
«Кым зе-
лием 
лѣчится 
таковый 
недугъ?» 

кимъ зе-
ліе3мъ 
цѣлитсz 
каковыи3 
недугъ. 

гл7z 
кыи3мь 
зельєұ 
лэчитсz 
таковыи2 
недӅгъ. 

гл7z. кииұ 
зе 1ліе3мъ 
цэли1тся, 
какыи5 
недu1гъ. 

глаголя, 
ким зелі-
емъ 
цѣлится 
какій не-
дугъ. 

гл7z1. кіиұ 
ѕеліеұ 
цэлит8с
z, ка3кіи 
недѫгъ. 

А ст7ы8 
агапиҴ 
такъ емµ 
его за-
мьтрівьі 
мовяӥ: тыұ 
се зеӥемъ 

гл7я и1 
кімъ зелиеұ, 
целиҴся кҲиӢі 
недӅg. 

воп-
рашaz 
є3гw2: ка-
цёмъ 
ѕeліемъ 
врачyетс
z 

 

2958  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. з 
Добромильського монастиря. 
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1661 р. 
 

ка•дая 
хороба 
улэчаеҴ 
которое 
гдcь бг7ъ 
навыcши8 
Ҷны8 
лэка > по-
даҵ и ука-
жеҴ. 

так0выи 
нeдугъ? 

Отвѣща 
бла-
женый: 
«Имже 
Господь 
подастъ 
здра-
вие». 

tвѣща 
бл7женыи2. 
и3мже по-
дасть г7ь 
здравие3. 

tвэща 
бл7жныи3. 
и3м же гь7 
подастъ 
здравіе3. 

и3 tвэща2 
бл7же1н8ныи5. 
и4мъ• гь7 
пҶдастъ 
здра 1віе. 

И отвѣща 
бла-
женый: 
«им же 
Господъ 
подастъ 
здравіе» 

и1 
tвэща 
бла1жен8н
ыи2. и1м 
же3 гь7 
подаc 
зрdавіе. 

и4 tвэща 
блаже=ныи, 
иұ же гдcь 
пода cтъ 
здравие1. 

Tвэщ
а2 
Бlженн
ый: 
и4мже 
ГDь 
самъ ѓки 
врачъ 
дш \и и3 
тёла, 
здрaвіе 
подaсть. 

Коментар 143 
У Патерику Йосифа Тризни на початку житія є доволі велика передмова, відсутня в 

інших редакціях. Вона не увійшла до редакції 1661 р. Тут використано короткі початкові 
слова про прп. Антонія. 

 
Український переклад 

Патерикону 
Патерик Йосифа Тризни Друкована редакція 1661 р. 

  И3же и3сцэлz1ше Мл7твою 
недӅ1жных8, подаz2 тѣ1мъ зе1ліе t 
свое1гҶ Бра1шна: и3 А4рме1нина вра1ча 
сп7се. 

 же бга7 просвеще1ниеұ в себҗ стяжа1выи 
веc обожааұ бываеҴ Бг7у в немъ 
пребывающу, сего ради таковыи а4ки 
зарz сътотящуся, мнозеұ к нему, 
притещи Ӆ3строя1енъ, да причастиники 
свэта1 о4ного спdоbбяҴся быти меню же 
преподоӣны< tц 7ь нш7и<. а=тония1 и3 fе-
одосия2959, и3же тако жестокиұ и 
бг7оу4годныұ житеұ светяхуc, я4ко всѣ<; 

 

 

2959 Див. Коментар 144. 
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Український переклад 
Патерикону 

Патерик Йосифа Тризни Друкована редакція 1661 р. 

t Киевэ o3братити а4 а4ки на пи>шес-
тво дх7о+ное тщателнэи ниұ 
притѣ1кати, и4 я>му хр7тву у леҴкому 
вьсю2 свою2 поdлагати, плоть µе€ѣвше, и 
всz тлэннаz мира сего2 а4ки ка1лъ 
вменя1ху гд7а є4ди1наго то1чию 
люби1маго хрcта приобра1щуть2, и3 дш7у 
свою стzжавше о4боже1ни пребу1дуть.  Коли ст7ы8 антони8 пече>ский ст7обли-

воҵю живота своего вси< немалэ люде8 
Ҷчи на себе Ҷбернµӥ. 

 Егда2 прославле= быҵ ПрпdбныѶ tц7ъ 
нш7ъ А4нтҶ1ній Пече1рскій и3сцэле1ніz 
дарова1ніемъ, 

то8 сҴ: агапиҴ провадечи лэта3 свои3 в 
киевэ 

и1же и се8 бл7женныи а4гапитъ, житиа1 
и3мыи в киеве. 

прi1йде къ не1мӅ t Кi1ева в8 Пеще1рӅ, 
Бл7же1нный се1й А4гапи1тъ, 

 

Коментар 144 
Прп. Антоній, як відомо, преставився 8 травня 1073 р. Тож прп. Агапіт, якщо він був 

його учнем, мав прийти до Печерської обителі не пізніше, як за декілька років до 
преставлення прп. Антонія. 

Коментар 145 
У Касіянівській другій і більшості наступних редакцій зникає повідомлення про те, що 

у келії прп. Агапіта не було нічого, що можна було б вкрасти. Цілком вірогідно: для Касіяна 
навіть думка, що у давньому Печерському монастирі щось могли вкрасти, видавалась 
крамольною. Втім, для джерелознавця тут є один нюанс: річ у тім, що пізніше, у Патерику 
1661 р., ця примітка знову з’явилася. А це означає, що автори редакції знайомилися з цілою 
низкою редакцій Патерика, а не лише з пізніми. 
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Егда кто 
от братиа 
разболя-
шеся, 
сий, оста-
вив 
кѣлию 
свою,  

є3гда бо 
ктҶ 1 t 
братиа3 
раз8болzше
тсz. и3 сии3 
Ҷ4ставивъ 
свою3 келию3.  

Е3гда кто 
t братіа3 
разболzшеc. 
сіи Ҷ4ста-
вивъ келію  

І є3гда2 
кто6 t 
бра1тіи2 
ра€лӣzbшесz. 
И3 та 1ко 
Ҷ3ста 1ви 
келію 2 свою2.  

И егда 
кто от 
братіа 
разболя-
шеся, и 
тако ос-
тави ке-
лію свою,  

є3гdа кто3 t 
братіи2 
разболяшеc, 
и3 тако 
Ҷ3ста 1ви 3 
келію свою3.  

и4 є4гда 
кто t 
братии4 
ра€боляшеc. 
и4 тако 
o3стави 
кэлию 
свою  

И3бо є3гда2 
разболz1шес
z кто t 
бра1тіи, 
Ҷ3ста-
влz1ше 
бл7же1ный 
ке1лію свою2,  

 

2960  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. з 
Добромильського монастиря. 
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- не бѣ бо 
что кра-
домаго, 

не бѣ бо 
что крадо-
маго. 

не бэ бо 
что же 
крадомаго. 

и1 не бэ 
чтҶ6 
кра 1домаго. 

   [не бэ бо 
ничто1же 
крадо1маg в 
не1й,] 

Коментар 146 
Князь Всеволод перебував на київському столі з 3.10.1078 по 13.04.1093 р. 

Коментар 147 
Деякі дослідники використовували це повідомлення для тих чи інших висновків 

щодо існування смертної кари у той час. Проте С. Чебаненко дійшов висновку, що йдеться 
не про засудженого до смерті судом чи внаслідок кровної помсти, а до людини, чия смерть 
була передбачена самим вірменом, і якій для надійності той ще дав отруту (Чебаненко 2006, 
403-404). 

На нашу думку, навряд чи людина, яка мала добрий достаток і непогано жила у Києві, 
ризикнула б, вбивши пацієнта. Насправді, сюжет описано настільки коротко, що винаходити 
якісь складні побудови неможливо через відсутність реальних підстав. 

Коментар 148 
У житії прп. Федора Студита серед інших його зцілень описано таку подію, що сталась 

під час його ув’язнення у Смирні: «У той час відомий Варда, родич імператора, якому була 
довірена посада тамтешнього стратига, тяжко захворів і був прикований до ліжка в Смирні, 
ледве дихаючи і готуючись скоро піти з життя. Оскільки він звідусіль шукав допомоги, 
перебуваючи в такій хворобі, то один із службовців, який належав до партії православних, 
нагадав йому про преподобного і про те, яку велику благодать він має від Бога. “Чи хочеш, 
— каже, — звернутися до нього і попросити його допомогти тобі, який перебуває вже в 
крайній небезпеці?” Отримавши на ці слова його згоду (бо всякий змучений потребою 
поступливий), він поспішно пішов до святого, благав його і просив дарувати здоров’я 
хворому. А оскільки преподобний знав про хворого, який він, то зволікав поки дати йому 
зцілення, давно знаючи лихі звичаї цього чоловіка і визнаючи для такого хворобу особливо 
корисною. Але сповістив йому таке, що якби він хоч трохи прийшов до тями, могло б багато 
сприяти його виправленню в житті. “Дивись, — каже, — що ти скажеш на своє виправдання 
в день виходу [з тіла], провівши так своє життя і зробивши стільки зла православним? Бо ти, 
крім багатьох інших, піддав жахливим лихам і моїх ченців і побоями довів до смерті великого 
і незрівнянного за чеснотою Тадея, якого життя і сповідування подвійно прикрасили вінцем. 
Але блаженний Тадей нині насолоджується вічними благами разом зі святими. А тебе — хто 
позбавить від покарань, коли ти вмираєш з такими клеймами? Пізнай же тепер, хоча і в кінці, 
самого себе і дай відповідь Богу, Якому маєш дати звіт у своїх справах”. 

Коли святий сповістив це хворому, то вразив розум його страхом і змусив усвідомити, 
в чому згрішив він у своєму житті; бо тверде слово в сприятливий час багато краще м’якого. 
Тому він негайно послав просити у преподобного прощення за те, що погано зробив, і 
позбавлення від явної небезпеки. “Надалі, — каже, — я буду жити за твоїми заповідями, 
тільки сам даруй мені свою милість”. Зворушений співчуттям до прохача, жалісливий зцілив 
його хворобу частими молитвами до Бога і разом з тілом дав полегшення душі його, 
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пославши йому ікону Божої Матері і заповівши мати її хранителькою усього життя2961. «Бо, — 
каже, — дивлячись на Неї, і сам ти матимеш успіх у справах; заперечуючи ж її, зазнаєш 
жахливих страждань, яких ніхто не побажав би зазнати”. 

Але той, нерозумний і вельми дурний, коли з ним не сталося ніяких змін, знову 
змінився і повернувся до колишньої думки [єресі], слухаючись поганого радника, єпископа 
Смирнского, від якого прийняв і єлей в якійсь посудині, звичайно, для благословення і 
кращого одужання. Але як тільки він помазав себе ним, відразу хвороба напала на нього і 
знову повернулася на його нечисту голову. Зразу батько возвістив йому смерть і засудження 
за віроломство. “Бо, — каже — не безкарна справа — спілкування з лукавими”. Так 
нещасний вельми скоро помер і знайшов досить поганий кінець лихої ради. Такий для нього 
наслідок його нерозумності» (Федор Студит 2010, 139-140). 

Житія преподобного було добре відоме у Печерському монастирі, тому цілком 
можливо, що настанови прп. Агапіта князю Володимиру Мономаху, який був таким 
благочестивим лише у власних спогадах і контрольованих ним літописних зведеннях, були 
подані за аналогією з цим сюжетом. 

Коментар 149 
Зрозуміло, що роздавання Мономахом усього свого майна є легендою і зважаючи на 

джерела (про таке б повідомили всі можливі й неможливі літописи), і з огляду на логіку. 
В. Яковлєв характеризує це повідомлення так: «Вельми цікаве своєю наївністю наступне 
місце» (Яковлев 1875, 139). Але навряд чи Полікарп це вигадав. Вірогідно, така вимога, 
дійсно, була і якісь пожертви у зв’язку зі своїм одужанням Володимир зробив. Власне, 
розуміли це також Сильвестр Косов і автори Патерика 1661 р., де йдеться не про повну 
роздачу майна, а про суттєву милостиню. 

Коментар 150 
Частина слів у давній книжній українській мові має ряд значень, часом далеких від 

сучасного розуміння у східнослов’янських мовах. Тому їх використання нашими предками 
вимагає додаткового пояснення. Це вповні відноситься до слова «зілля» і однокореневих із 
ним слів. Проте у всіх відомих нам дослідженнях не було визначено двох головних, 
пов’язаних між собою складники: 

• Що, власне, означало для наших предків слово «зілля», «зільник», 
«зелейник» та інші однокореневі слова. Чи вони так називали ліки, отруту чи 
їжу. 

• Питання про наявність вододілу в давнину між поняттям лікувальної рослини 
і їжі. 

Перше питання є доволі складним до розгляду. Річ у тім, що слово зелиѥ (зельѥ, 
зэлиѥ) мало в давній писемній мові дуже багато значень. І. Срезнєвський першим трактував 

його як «злак, olus (B.) — травяное произростание, употребляемое в пищу» («трав’яниста 
рослина, що вживається в їжу») (Срезневский 1893, 969-970). Можна заперечити його 
висновок, зважаючи, зокрема, на житіє прп. Феодосія, де йдеться радше про городину, 
овочі2962. Однак, згідно із Словником української мови XVI — першої половини XVII ст., слово, 
дійсно, може бути синонімом слова «рослина», тобто є значення злаків і овочів. Різновидом 

слова є «зелко, зэлко» (Словник української мови… 2004, 222-223). 

 

2961 Варда, як і згаданий далі єпископ, були іконоборцями. 
2962 «И тако блаженыи възвесели сz съ братиєю на nбэдэ веселие3мь д¦овьныимь. бэ же самъ э3да хлэбъ сuхъ и зелие 
варено без масла и водu пия се же эдь е3го бэ вьсегда. и николи же є3го бэ видэти дрzхла. или сънъзъша сz на nбэдэ 
сэдzща съ братиєю. нъ вьсегда весело лице и3мuща. и бlгодатию б9иєю бэ ўтэшая сz». (Жиленко 2015, 204). 
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Іншим значенням є ліки, а також — отрута, і трави, що використовують при чаруванні 
(Срезневский 1893, 970). Словник української мови XVI — першої половини XVII ст. подає 
лише значення ліків (Словник української мови… 2004, 222). 

Діалекти української мови, які іноді дають змогу побачити давню мовну традицію, 
тут не є визначальними, але деяку тенденцію мають. Так, у поліському діалекті слово «зелó» 
означає бур’ян (Аркушин 2000, 188), або є синонімом літературного слова «зілля» (Лисенко 
1974, 83). У гуцулів є слово «зіл’и», що означає цілющі трави. А от у похідному від української 
мови діалекті козаків-некрасівців слово «зелийа» має значення отрути (Сердюкова 2005, 85). 
Вірогідно, останній діалект, який зберіг дуже давні слова, відображає якісь відмінності у 
забарвленні подібних слів. Однак, не слід забувати, що діалекти відображають народну 
традицію, в якій всілякі шарлатанські магічні дії могли й не сприйматися, як однозначно 
негативні. А також все більше поширення городніх лікувальних трав і спецій, що також 
називалося «зіллям», знищувало негативне значення слова. Так, наприклад, у бойківському 
діалекті є слово «зільник» — город із зіллям, і «зільничка» — квітникарка (Онишкевич 1984, 
310). Цікаве значення є у гуцурів. Тут словом «зеленец» називають тютюн (Гуцульські говірки 
1997, 82). У Наддніпрянщині це означало «зелений льон» (Шило 2008, 127). 

Тож ми маємо повернутися до давніх однокореневих слів. Там більш визначальними 

є слова зелииница, зелииничьство, які, згідно з висновками І. Срезнєвського означають лише 

магічні дії з використанням рослин у т. ч. отруйних. Саме в цьому розумінні, як він зауважує, 
слово вживається в Уставі св. рівноапостольного Володимира2963 (Срезневский 1893, 970). 

Отже, нема підстав вбачати у слові «зілля» якесь окреме значення для отрути чи 
магічних дій із рослинами. Натомість, «зелиничьство» цілком могло в давнину мати 
негативне забарвлення терміна, яким називали «магів» і виробників отрути . А це означає, 
що в ті часи досить чітко (хоча й не завжди) відрізняли лікарську справу, яка здійснювалась 
хрещеними народними лікарями та повитухами від поганського спадку, злочинів і різних 
облудників. 

Вирішення другого питання загалом витікає з першого, але й не повністю. Слово 
«зілля» неодноразово згадане в Патерику і як їжа (овочі)2964, і як лікування. Чи є у цьому 
суперечність? Автор житія прп. Агапіта Полікарп повідомляє, і неодноразово наголошує, що 
прп. Агапіт лікував не ліками, а молитвами. Однак, щоб прикрити лікування своєю молитвою 
до Бога, давав хворим свого харчу — варених овочів (які, як ми згадували, теж називали 
«зіллям»). Як довели дослідження антропологів, прп. Агапіт лікував людей і ліками (див. 
стор. 110). Зрозуміло, що Полікарп написав те, що вважав за потрібне написати. Але як бути 
з його джерелом? Якщо ми виходимо з того, що основною інформацією у написанні житія, 
була авторська редакція «Повісті минулих літ», то автором первісних записів був прп. Нестор. 
Він не був лікарем, і навряд чи розумів, як і чим лікував його старший сучасник. Та чи 
належить йому визначення про виключно молитовне лікування? Нам не відомо. Наразі є всі 
підстави твердити, що як і у випадку з прп. Прохором, у сприйнятті прп. Нестора не було 
особливого вододілу у сприйнятті «зілля» як їжі, і як лікувального засобу. Власне, так 
визначає це повідомлення й А. Малахова (Малахова 2009, 98). Однак, справа полягає не в 
безграмотності автора запису, ким би він не був, а в тому, що в часи середньовіччя значна 
частина трав, відомих нині в медицині, мали більш широке використання (Болтарович 1990, 
76-77). 

Дослідники їстівних рослин України М. Рева і Н. Рева вперше звернули увагу на 
фрагмент із «Енеїди» Котляревського, де серед харчу, що споживали на учті названі:  

 

2963 Про нього див. стор. 905.Помилка! Джерело посилання не знайдено. 
2964 Я. Щапов припускав, що йшлося про якісь «трави» (Щапов 2002, 22), що може бути визнано лише частково, 
оскільки в той час вживали чимало дикоростучих рослин. 
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«Часник, рогіз, паслін, кислиці, 
Козельці, терн, глід, полуниці, 
Крутиї яйця з сирівцем» (Рева, Рева 1976, 8; Зубков 1989, 4). 
Та все ж не все, згадане тут, ми нині вживаємо у харч. Європейці в часи середньовіччя 

вживали значно більше диких овочів, фруктів та інших рослин, ніж тепер. Значною мірою це 
пояснювалося браком вітамінів і їжі навесні, але й не тільки. Нові й більш прості для 
використання овочі витіснили їх пізніше з ужитку. В цілому, на сьогодні з 500 тисяч видів 
рослин людство вживає лише 5,5—6 тисяч, а культурно вирощує близько 90 видів. Годують 
людство якихось 16—20 видів: пшениця, жито, ячмінь, овес, кукурудза, рис, просо, сорго, 
горох, боби, картопля, батат, соняшник, арахіс тощо (Рева, Рева 1976, 3-4). Проте дикоростучі 
харчові рослини не лише не поступаються своїм культурним родичам за вмістом фізіологічно 
активних речовин, а й часто перевершують їх (Зубков 1989, 6). Для нас більш звичним є 
використання диких рослин, як пряних, однак в давнину вони їх вживали як додаток до 
основного харчу. Зазвичай для їжі збирали лише молоді й ніжні частини рослин: листя, 
пагінці, паростки, прорості, кореневища, бульби. Їх вживали вареними, печеними, 
маринованими, квашеними, солоними (Рева, Рева 1976, 14-15). Також, безперечно, як і нині, 
використовували дикоростучі фрукти й ягоди. Інша річ, що деякі ягоди (як от бузина чорна 
(Sambucus nigra L.) (Зубков 1989, 14-15), сьогодні мало використовують в харч). З іншого боку, 
дикі пряні рослини, ягоди й гриби, які ще кілька десятиліть тому збирали в природі, на 
сьогодні стали домашніми (як от лохина, приміром). 

Значна частина рослин, які раніше вживали як харчові, нині відомі лише як лікарські. 
Щоб не бути голослівними, назвемо декілька з них: настурція (Nasturtium officinale (L.) R. Вг.) 
(Зубков 1989, 23-24), кульбаба (Taraxacum officinale Web. S. L.) (Зубков 1989, 28-30; Рева, Рева 
1976, 19-22), любисток (Levisticum officinale Koch.) (Зубков 1989, 31-32), суріпка звичайна 
(Barbarea vulgaris L) (Зубков 1989, 45-46), цикорій дикий, петрові батоги (Cichoriumintybus L) 
(Зубков 1989, 48-49; Рева, Рева 1976, 40-41), щавель (mex L.) та щавель кучерявий (mex 
crispus L.) (Зубков 1989, 58-59; Рева, Рева 1976, 49-51), кропива (Urtica L.) (Рева, Рева 1976, 
22-24), глуха кропива біла (Lamium album L.) (Рева, Рева 1976, 24), грицики звичайні (Capsella 
bursa-pastoris (L.) Medie) (Рева, Рева 1976, 24-26), жовтий осот (Sonchus L.) (Рева; Рева 1976, 
27-28), квасениця звичайна (Oxalis acetosella L.) (Рева, Рева 1976, 33-34), молодило руське 
(Sempervivuti thenicum (Koch.) Schnittsp. et Lehm.) (Рева, Рева 1976, 42-44), щириця 
(Amaranthus L). (Рева, Рева 1976, 52-53), заяча капуста велика (Sedum maximum (L.) Suter) 
(Рева, Рева 1976, 56). 

Корневища багатьох рослин, які нині вважають лікувальними, використовували в 
харч як корнеплоди та їхня зелень, їх солили про запас. Приміром: буркун (Melilotus officinalis 
(L.) Pall.) (Зубков 1989, 15-16; Рева, Рева 1976, 73), борщівник (Heracleum L.) (Зубков 1989, 12-
13; Рева, Рева 1976, 38-40), рогіз (Typha L.) (Рева, Рева 1976, 63-64) і рогіз широколистий 
(Typha latifolia L.), лопух (Arctium L.) (Рева, Рева 1976, 53), алтея лікарська (Althaea officinalis 
L) (Рева, Рева 1976, 60-61), залізняк бульбистий (Phlomis tuberosa L) (Рева, Рева 1976, 63). 

За відсутності чи великої вартості всім відомих нині спецій місцеві дикоростучі 
широко використовували як приправу до страв та для засолювання городини. Список таких 
рослин великий і специфічний для різних регіонів. Однак, серед найбільш відомих: бугила 
(Anthriscus) (Зубков 1989, 13-14; Рева, Рева 1976, 29-31), гісоп лікарський (Hyssopus officinalis 
L.) (Зубков 1989, 20), материнка звичайна (Origanum vulgare L.) (Зубков 1989, 32-33), солодець 
голий (Glycyrrhisa glabra L.) (Зубков 1989, 43-44), чебрець звичайний (Thimus serpyllum L. S. I.) 
(Зубков 1989, 51-52). 

З іншого боку, лікувальні властивості має й культивована нині усім відома городина 
(Болтарович 1990, 112). Наприклад, гарбуз (як і олія з його насіння) (Зубков 1989, 18-19) чи 
кориандр (Coriandm sativum L.) (Зубков 1989, 28), меліса лікарська (Melissa officinalis L.) 
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(Зубков 1989, 33-34), селера запашна (Apium graveolens L.) (Зубков 1989, 40-43), спаржа 
лікарська (Asparagus officinalis L.) (Зубков 1989, 44-45). Як культурну рослину, так і дику 
використовують редьку. Зокрема, дика редька (Raphanus raphanistm L.) трапляється на 
території всієї України. На Поліссі відома редька біла, на приморських пісках Одещини та в 
Західному Криму — редька одеська або приморська. У харч вживають як її клубні, так і 
весняні паростки (Рева, Рева 1976, 34-35). 

Колосальний лікувальний потенціал є у часника (Зубков 1989, 50-51) й цибулі — як 
городньої, так і дикої . Часник вживали і як харчову, і як лікарську рослину ще давні єгиптяни. 
Давнє і систематичне вживання часнику характерне для всіх європейців. Він був своєрідною 
рослиною-універсалом. Крім найширшого використання в кулінарії, часником лікували ледь 
не всі недуги, хоча найвідоміше його використання як протизапальні ліки, зокрема, при 
захворюваннях простудного характеру. На сьогодні, доведено, що фітонциди часнику 
вбивають різні мікроби, бактерії тифу, холерні вібріони, дифтерійну паличку, затримують ріст 
туберкульозної палички, а також навіть притлумлюють ріст ракових пухлин (Болтарович 
1990, 112-115). Зазначимо також, що лікування за його допомогою «доповнювалися» 
амулетами й іншими «магічними» діями, зокрема, відганяли навроки. 

Так само по-різному застосовували й цибулю. В Україні ботаніки нараховують 
43 види їстівної цибулі (Рева, Рева 1976, 31-33), яку не лише вживали у харч, але й 
використовували як дезінфікуючий засіб, який сприятливо діяв на дихальні шляхи, при 
лікуванні виразок, фурункулів, ран, бородавок та ін. Під час епідемій холери її 
рекомендували вішати в хаті під стелею, вважаючи, що вона очищає повітря (Болтарович 
1990, 112-115). 

Досить різноманітною була сфера застосування капусти. Крім використання в харч, 
свіже її листя клали на чоло та скроні для зниження температури, прикладали до гнійних ран, 
а варену в молоці — до набряків. Соком квашеної капусти гоїли уражені коростою місця, 
пили при шлункових захворюваннях, розбавленим з водою — лікували опіки (Болтарович 
1990, 115-116). Квашена капуста взимку була головним джерелом вітамінів, зокрема, 
вітаміну С, і така її роль і на сьогодні ще є вповні актуальною. Профілактику захворювань та 
поповнення вітамінів здійснювали також за допомогою багатих вітамінами відварів сушених 
фруктів (яблук, груш, слив, вишні, черешні), які навіть стали ритуальною їжею, зокрема, до 
Різдва (Болтарович 1990, 55-56). 

Дуже корисні властивості має буряк (Зубков 1989, 7-8). 
Сухі білі гриби, розмочені в молоці, використовують для лікування гнійних ран і 

наривів (Болтарович 1990, 102). 
Використовувалися для лікування й злаки. Так, в українській народній медицині 

використовували відвари із сім’ян льону (Отамановский 1965, 22) (як і олія з льону в 
харчуванні). Проте найбільше як ліки використовували овес — найчастіше у вигляді відвару, 
з додаванням інших інгредієнтів як внутрішньо, так і зовнішньо (Болтарович 1990, 118-119). 
Зовнішньо використовуються також інші зернові (Болтарович 1990, 118-119). Зокрема, 
відвар ячної і перлової круп є пом’якшувальним і обволікаючим, також його рекомендують 
як зміцнюючий засіб після тяжкої хвороби (Зубков 1989, 8). 

Окремо варто назвати топінамбур (земляну грушу) (Helianthus tuberosus L). Клубні 
цієї рослини культивували як городину впродовж століть, але її витіснила картопля та інші 
корнеплоди. Нині топінамбур знову активно культивують, але вже як складову «здорового 
харчування». Клубні земляної груші вживають і сирими, з них також готують вінегрети, 
повидло, овочеву ікру, сиропи, їх можна квасити і сушити (Зубков 1989, 46-47). 

І нарешті, не лише в харчуванні, а й у народній медицині здавна більше ніж сьогодні 
вживають мед (Отамановский 1965, 35-36) і молоко (гаряче і часто — з рослинними 
інгредієнтами) (Болтарович 1990, 124). 
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Для чіткого розуміння ролі саме їстівних рослин у вітчизняній медицині наведемо 

один із рецептів з пізньої пам’ятки під назвою «Лэкарства Ҷписа=ніє», оригінал якої колись 

належав досліднику А. О. Титову, а нині зберігається в книгозбірні ІР НБУВ (Передієнко 
1984). Рецепт рекомендується, як засіб від болю в голові за гарячки. 

«Озми оцту. На бо голови з роспалєнієұ в8 гора?ки. Оѕми oцтӅ моцного, всипъ до нєго соли 
або сєлэтри, придай коұфор, ѕ8 цµкромъ утертои, умочай хcуҴку, прикладаѶ к головэ, скронэ и шии1» 

(Передієнко 1984). 
Як можна простежити, більшість інгредієнтів тут вповні їстівні. 
Таке ми бачимо і в інших рецептах. Наприклад: 

«Оцєть ви=ній, воdка бузинова, бэл8ка з8 яйця, змэшаѶ на разъ, придай галуну, вмочай 
хустку и окладай пулси, або скронэ, и затилоҲ голови» (Передієнко 1984). 

Все зазначене вище не є узагальненням. У Лаврі здавна розвивалося садівництво і 
городництво. Був наявний і аптекарський город. Проте відомо було і про лікарські 
особливості звичайної городини. На це вказує лаврський рукопис 1826 р. авторства Івана 
Мартоса «Садівництво чорноризця Святої Києво-Печерської лаври Іларіона». Описуючи 
досвід лаврського садівництва садівника Іларіона, автор особливо наголошує на лікувальні 
особливості городини (Литвин 2019, 67-86). Щоправда, він посилається на видання 
«Источник здравия» П. Сумарокова2965, однак це, як він вважав, надавало роботі науковості, 
і не суперечило наявності близьких традиційних уявлень про лікувальні особливості овочів у 
Лаврі того часу. 

І, нарешті, говорячи про цілющість їжі, не можна не наголосити й на віросповіданні. 
В Україні завжди вважали цілющими всі ритуальні страви, воду й сіль, освячені під час 
релігійних свят (Болтарович 1990, 177). 

Коментар 151 
Вірменські купці з’явилися у Києві не пізніше X ст. (Дашкевич 2012, 167), тому 

присутність тут у XI ст. вірмена за національністю і вірою не викликає ніяких сумнівів. 
Чотириденних постів, відмінних від православної традиції у Вірменській 

Апостольській церкві нема. Але в її традиції є 12 тижневих постів — з понеділка по п’ятницю. 
Оскільки є всі підстави вважати, що прп. Агапіт, дійсно, помер 1 червня, то тут, 
найвірогідніше, йдеться про т. зв. арцивуріїв піст (вірменською «арачворк») — «передовий» 
або «перший» піст, притаманний тільки Вірменській церкві, що провадиться за три тижні до 
Великого посту (Езник (Петросян) 1998). Цей піст було встановлено свт. Григорієм 
Просвітителем. Як свідчать Отці Церкви, свт. Григорій Просвітитель проповідував, хрестив, 
наставляв, навчав, 65 днів до хрещення царя Трдата, намагався знайти корисні ліки, як 
мудрий лікар, з молитвою підготував давнє Євангеліє для вірменського народу, в пам’ять 
про просвітлення Вірменії. Цар і служителі постилися п’ять днів і були врятовані від тяжких 
хвороб. Григорій Просвітитель потвердив цей піст в пам’ять про такий порятунок і наказав, 
щоб він тривав щорічно. І оскільки цей піст був першим у Вірменії, його називали «постом 
адвентним» і вважали першим національним постом Вірменії. П’ятниця цього посту є днем 
пам’яті пророка Іони, як приклад покаяння й посту. 

 

2965 Сумароков П. П. Источник здравия или словарь всех употребляемых снедей, приправ и напитков, из трех 
царств природы извлекаемых, с описанием их лекарственных сил и пользы и вредных действий в теле человека... 
Изд. 2-е. М., 1808. Цит. за: (Литвин 2019, 35. Прим. 2). 
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Для розуміння праці Полікарпа важливо згадати, що саме цей піст був ледь не 
наріжним каменем антивірменської полеміки. Зокрема, існує спеціальний пасквіль проти 
нього (див. Додаток 14). Він міг вплинути на писання автора Патерика. 

Але чому ж у житії згадується саме про чотири дні? Сказати складно. Найвірогідніше, 
Полікарп не знав, скільки продовжується цей піст, а може київська вірменська діаспора, як 
це буває з віддаленими громадами, мала якусь специфіку в традиціях. У XVI cт. Мартин 
Груневег чимало написав про київських вірмен, один із яких був його слугою і супутником у 
далеких подорожах (Ісаєвич 2013). Він зазначав, що тут серед вірмен було прийнято 
одружуватися з українками. За таких обставин цілком могли утворюватися якісь гібридні 
звичаї. 

Коментар 152 
У друкованому Патерику 1661 р. давню дату пам’яті прп. Агапіта — 1 червня — 

відзначено, як дату його преставлення. З огляду на те, що ця дата 1) є «оригінальною», тобто 
не пов’язана з іншими святими-тезками; 2) вписується у хронологію житія — є підстави 
вважати це правильним. Дата могла походити, приміром, із напису над похованням у 
печерах. 

Складніше з роком преставлення. У Патериконі знаходимо таке: «Написаний святим 
Полікарпом печерському архімандриту Акіндину. Жив близько року Господнього 1084» 

(Сінкевич 2013, 435). Натомість, на берегах у Патерику 1661 р. подано іншу дату: «Престaвиl 
ст: Агaпит в лэт t со€  ¤Ѕ&Х&Г&. t Ро•:  ¤А&Ч&Е&.(6603 або 1095 р.). Звідки взялися обидві дати – 

не відомо. Можна припустити, що дата преставлення преподобного була відома з давнини 
(припустимо, з того ж напису над його похованням). Але тоді вона була б однакова в різних 
публікаціях. Тому, найвірогідніше, вона є продуктом обчислення. 

Щодо дати 1095 р., виникає лише одна асоціація. Володимир Мономах князював у 
Чернігові до 1094 р. Можливо, на такій підставі з’явилась і дата з Патерикону, але чомусь 
автор помилився із її поданням. 

Так чи інакше, ніщо не свідчить про те, що преподобний помер саме цього року. 

Коментар 153 
У давньому списку Патерика, віднайденому у Києві українським етнографом 

Ю. Яворським і вивезеному до Москви близько жовтневого перевороту, який став основою 
публікації Л. Ольшевської, (Жиленко 2019, 12) на полях є цікава примітка з іменем Вірмена — 
«Атанаисин» (Древнерусские патерики 1999). Щодо її походження і вірогідності — твердити 
наразі взагалі нічого не можна, але список є давнім і походить від давнього протографа. 

Коментар 154 
Після цієї частини житія у різних редакціях починається післямова. У Патерику 

проложного типу в складі Четії Мінеї XVI—XVII ст. й Арсеніївській редакції вона подана дуже 
коротко. Але це — скорочення, пов’язане з уведенням тексту Патерика до Прологу. 
У Стишному пролозі приписка відсутня взагалі. Оригінальну приписку Полікарпа знаходимо 
в Основній та Касіянівській першій редакціях. Текст поширений, містить авторське звертання 
до архімандрита Акіндина II і хронологічні відсилки. 

Касіянівська друга редакція і Патерик Йосифа Тризни містять також приписку 
загального характеру і перехід до житія прп. Григорія. 

У Патерику 1661 р. видалено всю авторську приписку, і є лише традиційне 
завершення житія. 

Коментар 155 
Про ці тексти див. у попередньому томі Антології (Жиленко 2019, 35-52). 
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Коментар 156 
На згадці про те, що текст було написано в 15-й рік архімандритства Акіндина, 

закінчується оригінальна приписка Полікарпа. Про цю дату ми писали раніше, під час аналізу 
даних стосовно житія прп. Антонія Печерського (Жиленко 2015-а, 57). 

Житіє прп. Григорія 
Коментар 157 
Між житіями прп. Агапіта і прп. Григорія є певний «буферний» текст. Це — звертання 

Полікарпа до Акіндина з мотивацією його роботи. Завдяки існуванню цього буфера деякі 
дослідники вважали, що Послання Полікарпа було написано у два етапи і цей фрагмент є 
закінченням першого. Але такий висновок базувався на тексті Касіянівської другої редакції, 
де він відноситься до житія прп. Агапіта. А проте в Основній редакції він співвідноситься вже 
з житієм прп. Григорія. Це ще раз підтверджує, що первинно текст Послання не був 
поділений на окремі розділи, а, отже, «буфер» є однією з ремарок Полікарпа, точніше — її 
частиною, тобто, саме тим буфером між житіями. Див. таблицю нижче: 

 
Основна редакція Касіянівська перша 

редакція 
Касіянівська друга ре-

дакція (в житії 
прп. Агапіта) 

Патерик Йосифа 
Тризни (в житії 

прп. Агапіта) 

Память любящим Бога 
присно чтома и хва-
лима, 

Па1мzть любzщимъ ба7 
прcно что6ма и3 хвали1ма 

и память любящим 
Бога присно чтома и 
хвалима, 

Память любящиұ Бг7а 
пр cно чтома и4 хвалима 

яко тому угожьшеи, от 
него вѣнчашася. 

Я1ко томӅ2 Ӄго6ждьшеи5, 
t него2 вэнча1шаzc. 

яко тому угождьшеи 
от него вѣнчася. 

я4ко томӅ Ӆго•дьше и4 t 
него венчаc. 

Мнѣ же таковыми кра-
ситися величие есть, и 
сим мнюся покрыта 
студ моего дѣла: 

мнѣ2 же таковы1мъ 
краси1тиc веӥчѶье єc. и 3 си1мъ 
мнюc покры1ти стуd моего6 
дэла. 

Мнѣ же таковыми 
краситися величіе 
есть, и сим мню ся по-
крыти студа моего 
дѣла: 

мнэ же таковыми кра-
ситиc величе1 є4сть, и4 сиұ 
мню покрҴыѶ стӅда мое4го 
дэла, 

еже токмо въспомяну 
слышанаа, и творю ,  

є• то1кмо въспомzнӅ2 
слы1шӢн8наа2. и3 не творю2. и3 
мню6  

еже токмо въспомяну 
слышанна, и творю, и 
мню,  

є4же токмо воспомянӅ 
слыша=ная, и творю, и3 
мню  

яко от мене изискану 
быти чюдотворию тѣх. 

яҲ t мене2 и3зыска 1ну 
бы1ти.чюдотво6ре =ю 2 тѣ< . 

яко от мене 
изысканьну быти чю-
дотворію тѣх. 

яко t мене и3зысканӅ 
бҴыѶ, чdю bтворения тѣ< . 

Иже бо рече Господь: 
«Радость бываеть на 
небеси о едином грѣш-
ницѣ кающемся», — 

Я1ко• бо рече гь7 ра1дость 
быва1етъ на1 нб7си, Ҷ3 
еди1ноұ грѣ1шницэ 
ка1ю3щеұсz. 

Яко же бо рече Гос-
подь, радость бываетъ 
на небеси о едином 
грѣшницѣ кающемься, 

Я4ко же бо рече Гдcью 
радость бываеҴ на нб7еси o 
є3диноұ2966 кающеұсz, 

то колма паче о толцѣх 
праведницѣх аггелом 
веселитися, 

то2 колма2 па1че, Ҷ3 
толи 1цэхъ пра1ведницѣ<, 
а3г7глоұ весели1ти c. 

то кольма паче о то-
лицѣх праведницѣх 
аггелом веселитися, 

то коӥма паче o4 толице< 
Праведницѣ< ангелоұ весе-
литися, 

яко тѣх житие на земли 
пожиша, и тѣх славы 
достоить тѣм наслѣд-
ником быти. 

я1ко тѣ< житіе2 на зеұли2 
пожи1ша. и3 тѣ< сла1вы 

яко тѣх житіа на не-
беси поживша, и тѣх 
славы достоитъ тѣм 
наслѣдником быти. 

яко тѣ< жҴиѶе на ѕемл, 
пожи+ша и4 тѣ< славы до-
стоиҴ тѣұ наслэdникоұ бҴыѶ, 

 

2966 На берегах дописано: «грэшнице». 
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Основна редакція Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга ре-
дакція (в житії 
прп. Агапіта) 

Патерик Йосифа 
Тризни (в житії 

прп. Агапіта) 

досто6и3тъ тѣ1мъ на-
слѣ1дникомъ быти. 

Аще бо сдѣ о плоти не 
радиша, акы беспло-
тни,  

а4ще бо здѣѶ Һ плоти 
неради1ша. но6 я4ко бес-
пло6тіи5  

Аще бо здѣ о плоти не 
радиша, но яко бес-
плотни  

а3ще бо здэ о плоти не 
радэша, но яко бе€пло-
тни  

пожиша    
 земна1z преw3бидѣ1ша земнаа преобидѣша земна1я прео4бидэша, 
и вся житийскаа яко 
уметы вмѣниша, да 
единого Христа приоб-
рящуть. 

и3 всz2 житіи3скаа2, а3кы 
u3меты вмэни1шz. да 
е3ди1наго х7а приҺбрz1щӅҴ. 

и вся житійскаа акы 
уметы вмѣниша, да 
единаго Христа прио-
брящуть, 

и1 вся житейская а4кв 
Ӆ3ме 1ты вмэни1ша, да 
единоg Хрcта приоӣрящӅc, 

 того2 бҶ е3ди1ного 
въ€люби1шz. и3 любви2 е3го6 
привzзаш1zc. 

того бо единого 
възлюбиша и любве 
его привязашася, 

того бо единаго во€лю-
биша, и люӣве є4го приве-
зошаc, 

И на того волю вся 
управить, 

И3 томu2 всю2 во6лю свою2 
преда1шz. 

и тому всю волю свою 
предаша, 

и4 тоұ всю волю свою пре-
даша  

и от него обожение 
приемлеть, 

да t него2 Һбоже1ніе 
пріи1мuҴ. 

да от него обоженіе 
приимуть, 

да t него1 o4боже1ние 
прии1мӅҴ, 

таковый может чюдеса 
творити по благодати, 
дарованѣй тому. 

   

 и3 то1и3 дарова2 и4мъ на1 
зеұли. прҶти1вu трuдҶұ 
и4хъ чюдотво4ріа2 да1ры 
възме1здіє2. 

и тъй дарова им на зе-
мли противу трудом 
ихъ чюдотворіа дары 
възмѣздіе, 

и4 той дарова и4мъ на зе-
мли противӅ трӅдоұ ихъ 
чӅдотво>ныz дары 
во€ме€дие  

 в8 бu1дущем8 же неи3 
зре?н8ною слаӢвою просла1виҴ.  
 

и въ будущем же 
неизреченно о славою 
прославить. 

і в бӅдӅщемъ же неи€ре-
ченно о славою прославиҴ. 

Без Святаго Духа нич-
тоже дается человѣку,  

без ст7го бҶ дх7а ни-
что6же чл7ку дае4тсz на 
земли2.  

Безъ святаго бо Дuха 
ничто же человѣкu 
дастся на земли,  

Бе€ ст7аго бо дх7а, ничто 
же чл7вкӅ дастсz на ѕеұли  

аще не будет дано ему 
свыше. 

а4ще бу1деть дано2 е3мӅ2 
свы1ше. 

аще не будетъ дано 
ему свыше. 

а3ще не бӅдеҴ дано є3мӅ 
свыше. 

Тѣм же и аз, грѣшный 
Поликарпъ, твоей воли 
работаа, дръжавный 
Анкудин, 

тѣ1м8 же и3 а1зъ 
грѣ1шныи2 полика1рпъ, 
твоеи3 во1ли рабо4таz, 
дръжа1вныи2 а3нкидине. 

Тѣм же и азъ грѣшный 
Поликарпъ твоей воли 
работая, дръжавный 
Акиндине, 

тѣұ же и3 а€ грэшныі по-
лика>пъ твое воли рабо-
тая державныи4 а3кин-
дине, 

  и сіа ти написах. Но 
рци, и еще ти 
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Основна редакція Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга ре-
дакція (в житії 
прп. Агапіта) 

Патерик Йосифа 
Тризни (в житії 

прп. Агапіта) 
напишу ти мало нѣчто 
о блаженѣм Григории 
Чюдотворци. 

напишӅ2 малw нѣ1чтw. 
Ҷ3 бл7же1н8немъ григw1ріи 5 
чюдотво6рци. 

исповѣм мало нѣчто о 
блаженѣм и преподо-
бнѣм отци нашем Гри-
горіи Чюдотворци. 

и3 спишу мало нэчто o4 
бл7женнеұ преподоӣнеұ tцэ 
нш7еұ григории чюдоҴво>це. 
 

 
Як можна простежити, різниця у цих текстах не виходить за рамки найпростішого 

редагування. І найбільшим із них було перенесення заголовка житія прп. Григорія під час 
створення Касіянівської другої редакції. Виникає питання, чи не було залучено до 
формування цієї редакції не тільки Касіянівську першу та літописні й інші матеріали, але й 
давні патерикові редакції, які на той час, до татарсько-московського нападу 1482 р., ще точно 
були в Печерській обителі. 

За змістом найцікавішими є останні три рядки таблиці. У Касіянівській другій редакції 
тут є вставка, яка і спонукала дослідників вбачати розрив тексту. Неначебто Полікарп написав 
частину тексту, про що повідомляє: «и сіа ти написах. Но рци, и еще ти исповѣм мало 
нѣчто...» Але цей текст наявний лише в Касіянівській другій редакції, і відсутній навіть у 
похідній від неї редакції Йосифа Тризни. Це означає, що він користувався текстом, де цього, 
найвірогідніше, не було. 

Коментар 158 
Тут у заголовку житія з Патерика Йосифа Тризни згадано про те, що автором житія 

був Полікарп, майбутній архімандрит Києво-Печерський. Наразі маємо справу з тим самим 
ототожненням Полікарпа, автора Патерика з прп. Полікарпом, архімандритом Києво-
Печерським XII ст. 

Коментар 159 
У Патерику 1661 р. часто подається ремарка про великих святих тезоіменитих 

печерським. В цьому разі йдеться про св. Григорія Чудотворця (Неокесарійського), 
ранньохристиянського святого, єпископа Нової Кесарії в Малій Азії († 269). 

Коментар 160 
Повідомлення про прихід прп. Григорія до Печерської обителі за прп. Феодосія 

(а отже, до 1074 р.) наявне у всіх редакціях житія. 
Згідно з висновками антропологів, він прожив 50—60 років. Як нам відомо, що помер 

святий 1093 р., отримуємо діапазон часу його народження — від 1033 до 1043 р. Тож 
хронологічно тут все абсолютно точно. 

Однак, існує ще одна дата. У Патерику Йосифа Тризни і друкованому виданні 1661 р. 
наведено дату приходу прп. Григорія до Печерського монастиря — 1064 р. Походження дати 
не відоме, однак воно вписується до вищезгаданих і ми маємо змогу лише припускати, що 
ця дата походила з напису над похованням святого чи збереглась у якійсь писемній пам’ятці, 
що походила, зрештою, від авторської редакції «Повісті минулих літ». Хронологічно вона 
вповні вписується до вищевказаних хронологічних рамок. 

Отже, можемо припустити, що святий. Дійсно, прийшов до прп. Феодосія близько 
1064 р., коли йому було від 21 до 31 років. 

Коментар 161 
Цей сюжет вважався багатьма дослідниками неоригінальним (Чебаненко 2006, 402-

403; Дуйчев 1969; Чебаненко 2017, 82). Зокрема, І. Дуйчев навів кілька сюжетів, які вважає 
однотипними із ним. Першим він називає біблійний текст із Першої книги Царств (Дуйчев 
1969, 91). Тут читаємо: «А ось чоловік Божий прийшов за Господнім словом із Юди до Бет-
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Елу. А Єровоам стояв при жертовнику, щоб кадити. І кликнув чоловік Божий при жертовнику 
за словом Господнім і сказав: Жертовнику, жертовнику, так сказав Господь: Ось у 
Давидовому домі народиться син, Йосія ім’я йому, і він на тобі принесе в жертву священників 
пагірків, що на тобі кадять, і кості людські спаляться на тобі. І створить він того дня чудо, 
говорячи: Оце те чудо, про яке говорив Господь: Ось цей жертовник розпадеться, і 
висиплеться попіл, що на ньому! ... І сталося, як цар почув слова цього Божого чоловіка, що 
кликав до жертовника в Бет-Елі, то Єровоам простяг руку свою від жертовника, говорячи: 
Схопіть його! І всохла рука йому, яку він простяг до нього, і він не міг вернути її себі... 
А жертовник розпався, і попіл висипався з жертовника, за тим чудом, що дав Божий чоловік 
за словом Господнім... А цар відповів і сказав до Божого чоловіка: Умилостиви лице Господа, 
Бога твого, і помолися за мене, і нехай вернеться рука моя до мене! І чоловік Божий 
умилостивив Господнє лице, і царська рука вернулася до нього, і була, як перед тим... 
І сказав цар до Божого чоловіка: Увійди зо мною до дому й попоїж, і я дам тобі дара! А 
чоловік Божий сказав до царя: Якщо ти даси мені пів дому свого, не ввійду я з тобою, і не 
їстиму хліба, і не питиму води в цьому місці! ... Бо так наказано мені за словом Господнім, 
говорячи: Ти не їстимеш хліба, і не питимеш води, і не вернешся дорогою, якою пішов! 
І пішов він іншою дорогою, і не вернувся тією дорогою, що нею прийшов був до Бет-Елу. 
А один старий пророк сидів у Бет-Елі. І прийшли його сини, і розповіли йому про ввесь чин, 
що зробив Божий чоловік сьогодні в Бет-Елі, про ті слова, що він говорив до царя, і оповіли 
їх своєму батькові. І промовив до них їхній батько: Де ж та дорога, якою він пішов? А його 
сини бачили ту дорогу, якою пішов Божий чоловік, що прийшов був з Юди. І промовив він до 
синів своїх: Осідлайте мені осла! І вони осідлали йому осла, і він сів на нього». (1Цар 13:1-
13). 

Ми навмисно навели цей фрагмент не книжною мовою, а сучасною літературною, 
щоб було зрозуміліше: між обома оповідями майже немає нічого спільного. І. Дуйчев, 
зокрема, бачив спільність лише в тому, що «злочинець не може рушити з місця, у нього 
віднімається рука, ноги, а потім молитва приносить йому зцілення». Однак, таке широке 
трактування «мотиву», при абсолютній відмінності сюжетів робить цей висновок абсолютно 
недоказовим. 

Наразі це не заважає І. Дуйчеву навести ще ряд різних оповідей із подібними (на його 
думку) випадками (Дуйчев 1969, 91-92). Всі вони, вірогідно, не можуть бути джерелом цієї 
оповіді навіть теоретично. Для ілюстрації проблеми наведемо ще один сюжет, що походить 
від «Лугу духовного», і дійсно, близький до описуваного сюжету: «В Клізмі 2967  поганин 
сарацин розповів місцевим мешканцям, а разом з тим і нам: Одного разу я вирушив на 
полювання на гору авви Антонія. Підходжу до гори і бачу ченця, що сидить. В руках у нього 
була книга, яку він читав. Іду прямо до нього, щоб пограбувати його, а можливо, і вбити. Але 
коли я наблизився до нього, він простяг до мене свою праву руку і мовив: “Стій!” І я простояв 
дві доби, будучи не в змозі зрушити з місця. — Заради Бога, Якого ти шануєш, відпусти 
мене, — став я просити. — Іди з миром! — сказав чернець. І я отримав змогу піти з того місця, 
на якому стояв» (Иоанн Мосх 2010, 208). І. Дуйчев робить висновок, повторений іншими 
дослідниками, що сюжет із житія прп. Григорія «очевидно, не має ніякої історичної цінності. 
Він є лише так званим “загальником”, на основі якого навряд чи можна будувати висновок 
про побут згаданої епохи». 

На нашу думку, якщо описуваний сюжет із житія прп. Григорія і є продуктом певної 
фольклорної трансформації серед лаврської братії, то він, дійсно, міг бути створений на 
основі вищенаведеного фрагмента з «Лугу духовного». Однак, схожість тих чи інших 
агіографічних сюжетів найчастіше є не результатом запозичення, а результатом схожих 
обставин життя, особливо в чернечому середовищі. Отже, сюжет не є жодним 
«загальником», він є розповіддю реальні події. 

 

2967 Клізма, по-арабськи — Колцум, фортеця за милю від Суеца. 
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З іншого боку, подібні події навряд чи могли відбуватися на території монастиря. 
Тому, це підтверджує нашу думку, що святий жив не на огородженій території обителі, а в 
місцевості навколо неї, відомої пізніше, як Святі гори (див. Коментар 162). 

Коментар 162 
Як свідчить житіє, святий мав не лише садочок, а й окремий город, де вирощував 

«зілля», тобто овочі (див. коментар 150). Дослідники висловлювали сумніви у можливості 
мати свій окремий город на території монастиря (Чебаненко 2006, 403). Насправді, як 
свідчить Патерик, на той час монахи мали особисте майно, а прп. Никола — навіть садочок 
(або й город). Однак, він був князем. Вже в одному з найбільш ранніх описів Лаври XVI ст. 
його автор Мартин Груневег вказував на наявність в обителі не лише садів загалом, але й 
більш чи менш особистих ділянок. Зокрема, це стосувалося осель чільників монастиря на 
Царській дорозі Верхньої лаври, де, згідно з його описом «проходить довга вулиця, з обох 
боків якої ченці мають келії. І в кожного свій окремий будиночок та город. Всі будівлі гарно 
споруджені з дерева» (Ісаєвич 2013). Цілком можливо, що маленькі садочки і городики були 
й у інших місцях Лаври. 

І все-таки,  обставини житія прп. Григорія наштовхую на думку про його проживання 
на Святих горах (про них див. у попередніх томах Антології (Жиленко 2015-а, 296-297). Тому 
найвірогідніше, наявність саду й грядки свідчить, що вони містилися за межами обителі, на 
Святих горах. 

Коментар 163 
Із усіх описів обкрадання прп. Григорія лише тут говориться, що йшлося про яблука. 

Це привертає увагу вже тим, що є, мабуть, першою згадкою про їх вирощування в Україні. Не 
підлягає сумніву, що яблуня — одна з найперших плодових дерев, які культивувалися на 
наших теренах. Однак, настирливий інтерес злодіїв саме до садка прп. Григорія наштовхнув 
на думку про якусь особливість саме його саду (Чебаненко 2017, 84-85). 

Звідси — ідея про те, що саме він (а, точніше — Печерський монастир) були причетні 
до введення в Україні садових видів яблунь, на відміну від яблунь-дичок, які здавна росли в 
наших садах. 

Ще знавець садівництва Російської імперії А. Регель жалкував, що не було написано 
історію «русского» садівництва (Регель 1896, 145). Наразі й до сьогодні узагальнюючого 
дослідження цього питання в Україні не створено, як, утім, і аналогічної роботи для Росії. 
Втім, існують локальні роботи про історію землеробства і садівництва у тих чи інших 
археологічних культурах. 

Власне, у харчуванні українців яблука у різному вигляді вживалися настільки широко, 
що, безсумнівно, культура їхнього споживання сягає найдавніших пластів історії, і склалась, 
ще коли вирощували яблуні-дички, які мали кислі плоди. Історія українського садівництва, 
як і історія використання й культивування яблунь, зокрема, має свій початок, щонайменше, 
з історії трипільської культури. Хоча, звичайно, збирання плодів походить із кам’ного віку 
(Грязев, Тафинцев, Пшеничный 2009). Втім, і для трипільської культури нема певності, що 
сади тоді вже існували, оскільки площі лісів були значно більшими, ніж нині, і давали змогу 
обходитися без спеціального вирощування, зокрема, плодових і ягідних культур (Пашкевич, 
Відейко 2006, 15-16; Відейко 2007, 113). Та в будь-якому разі, палеоботанічні дослідження 
доводять вживання малини, ожини, суниці, бузини, ліщини, дикої яблуні, жолудів, кизилу, 
дикої груші, дикої вишні, терену, калини (Пашкевич, Богуславський 2019, 135). 

Що ж стосується більш пізнього часу, то садівництво відоме вже у III—II ст. до н. е. 
В часи Київської Русі у садках вирощували не тільки яблука, а й груші, сливи, вишні (Артюх 
1977, 19-20; Ржига 1929, 78). Рештки саду, в яких були, зокрема, і яблуні, досліджено навіть 
у Новгороді. Знайдені в цьому місті насіння і цілі плоди яблунь X—XIII ст. підтверджують, що 
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вирощували ще яблука-дички (Колчин 2005). Хоча, навряд, чи це показово для садів Києва, 
оскільки Новгород — вельми північне місто. Тому нема змоги твердити, коли у нас з’явилися 
«домашні» сорти яблук2968. 

Дослідники сходилися на думці, що садові сорти яблуні було занесено до нас ззовні. 
Питання полягає тільки: коли і звідки. Абсолютно традиційно це пов’язували з Грецією і 
конкретним місцем називали Херсонес. Однак, нині вважають, що джерелом походження 
яблуні домашньої (Malus domestica Borkh) була Азія (Пономаренко, Пономаренко 2012, 228). 
Основою для виведення слугував дикий вид, відомий, як яблуня Сиверса: M. sieversii (Ledeb.) 
M. Roem. (Пономаренко 2009, 203). «Процес формування ареалу яблуні домашньої 
відбувався, очевидно, з первинного вогнища вирощування спочатку до сусідніх суміжних 
народів (Іран, Афганістан, держави Закавказзя). Іран визнають країною давньої культури, на 
його території проходили незліченні торговельні караванні шляхи з півночі на південь і з 
заходу на схід, що було своєрідною перевалочною базою для інтродукції яблуні в інші 
країни. Є також вказівки на те, що яблуня культивувалася в Єгипті за часів Рамзеса II (1317—
1251 рр. до н. е.), але й кліматичні умови Єгипту, як і Палестини, не сприяли зростанню 
яблуні. Тому культура цього плодового дерева не отримала там поширення. Навпаки, 
кліматичні умови Вірменії й Малої Азії сприяли процвітанню культури яблуні і збільшенню 
кількості сортів. Як можна припускати з коротктх відомостей, в останньому тисячолітті до 
нашої ери яблуня з цих країн проникла до Стародавньої Греції, а звідти в Давній Рим. 
Грецький філософ-натураліст Теофраст (IV ст. до н. е.) дав опис двох сортів яблуні — 
Епірського і Солодкого. У той час в Греції плодівництво досягло свого розквіту. Настільки ж 
високорозвиненим було плодівництво в Малій Азії (Понт, Фрігія, Карія). Після Теофраста 
років через 200 Катон — римський письменник і агроном — навів 7 назв яблук. Після нього 
Варрон приєднав 2 назви, а Колумелла додав до переліку ще 6 сортів. У I ст. н. е. Пліній додав 
17 сортів яблуні, довівши список до 36 назв. За часів Римської імперії існувало вже значне 
розмаїття плодових культур, серед іншого, і яблуні… 

Римляни після завоювання Галлії (Франція) занесли туди свої сорти яблунь, а з ними 
і способи їх розмноження — щеплення. В Англії та Ірландії плодівництво, як вважає Пліній, 
проникло в I ст. н. е. завдяки походам римлян. У Німеччині плодівництво досягло високого 
рівня за часів Карла Великого, який звернув увагу на стан садівництва в своїх маєтках, і в 
капітуляріях дав вказівку щодо сортів і способів догляду за ними. Плодівництво в Західній 
Європі набуло поширення, особливо в монастирях. 

Як свідчать історичні документи, завдяки монастирям збереглися сорти яблунь під 
час середньовічних хрестових походів, коли культура землеробства взагалі була занедбана, 
коли чимало було і внутрішніх міжусобиць в Європі, які розоряли селища й міста. Монастирі 
вціліли і зберегли багато сортів плодових. У північні країни Європи яблуня потрапила через 
Францію й Німеччину. З часів Карла Великого до XV ст. включно асортимент яблуні в Європі 
збільшувався незначно. Андре Леруа назвав 32 сорти яблунь, що виводились в середні 
століття. Жан Баугін (1598, 1613) описав 60 сортів яблуні. У каталозі Ле Лектьє за 1628 р 

 

2968 Проте дикі сорти все ж вирощували чи збирали. І їх до сьогодні використовують у народній кулінарії. Зокрема, 
саме їх додають на Поліссі до квашення капусти (Артюх 1977, 22). Крім того, «у лісостепових районах України і на 
Поліссі здавна готували фруктові і ягідні кваси, здебільшого використовуючи лісові груші — дички («гнилички») і 
яблука («кислички»). Перемиті злежалі плоди всипали у підготовлену діжку і заливали холодною кип’яченою 
водою. Щоб квас швидше вкисав, іноді додавали з десяток ложок ліспи, завареної з житнього борошна. В їжу 
вживали і квас, і квашені плоди, що вважали за ласощі. Подібний спосіб застосовували і для приготування квасів 
з ягід (здебільшого дикоростучих) калини, журавлини, брусниці. Ягідні кваси переважно виготовлялися на Поліссі 
і мали відповідні назви: «калиновник», «ягідник», «брусничник». Власники садів, що мочили на зиму яблука, 
використовували в їжу й квас від яблук» (Артюх 1977, 60). 

Узвар із сухих плодів, серед іншого — і яблук — не лише вживали, він здавна був і обрядовою стравою, 
зокрема, на Різдво (Артюх 1977, 105). Первісне значення свята Спаса, яке збереглося і до сьогодні, полягалао у 
святкуванні достигання садових плодів (Артюх 1977, 117). Використовуються ягоди і, серед іншого, яблука й для 
виготовлення спиртних напоїв (Артюх 1977, 132-133). Водночас у Європі й Азії відома низка диких сортів яблунь 
(Брежнев, Коровина 1981, 236-244). 



 

 

779 
 

названо вже 78 сортів. З 768 р. по 1643 р. було вже відомо 129 сортів яблунь. Розквіт 
плодівництва в Західній Європі почався з другої половини XVI ст. З’явилися друковані твори 
з плодівництва, створювали розплідники, розробляли методи агротехніки. Наприклад, в 
розплідниках А. Леруа за 28 років (з 1845 по 1873 р.) кількість сортів збільшилася з 108 до 
571. Матьє в 1889 р. наводить список сортів яблунь, що нараховує близько 10 тис. назв… Інші 
види яблунь не брали участі в створенні сортів в Західній Європі, за винятком європейської 
дикоростучої яблуні лісової — M. sylvestris (L.) Mill. Можливо, відбувалися спонтанні 
схрещування її з культурними формами-сортами» (Пономаренко 2009, 203-204). Втім, і 
пізніше давні сорти яблук використовували як основу для прищеплення більш культурних 
сортів (Симиренко 1972, 23). 

Отже, «домашня» яблуня могла потрапити до України з багатьох згаданих земель, і 
це не обов’язково мали бути території Візантії чи Західної Римської імперії. В сучасних 
московських студіях вважають, що окультурені форми яблуні Сіверса могли потрапити сюди 
з Центральної Азії через Поволжя (Пономаренко 2009, 205-206). Цей шлях також можливий, 
як і будь-який інший. Для нашого дослідження тут головне те, що не обов’язково джерелом 
набуття «домашньої» яблуні була Візантія, а отже, нема підстав пов’язувати це із 
монастирськими садами. На відміну від Західної Європи, садки в Україні навіть у містах є 
абсолютно традиційними. Можна припустити, що процес заміни в цих садах кисличок на 
різні сорти «домашньої» яблуні відбувався в різних місцях, за різних обставин і різними 
шляхами. 

Отже,  нічого не свідчить про те,  що поява у Києві  «домашньої» яблуні 
якось пов’язана з Печерським монастирем чи конкретно з прп.  Григорієм.  З  
іншого боку,  ця  ідея має свою доволі  давню історію.  Перші витоки  цієї  теорі ї  
ми початково  відносили до публікаці ї  М.  Дубенського «Монахи  —  первые 
садоводы  в  России»,  опублікованій у  випуску  «Московских ведомостей» № 
359 від 30 грудня 1887  р.  Посилання на цю статтю часто можна знайти у  
різних публікаціях,  хоча припускаємо ,  що  абсолютна більшість дослідників 
його не вивчала.  Однак,  як виявилося,  там ідеться переважно про 
запровадження розведення яблук у Заліссі .  Про Україну там повідомляється  
лише  таке: « Із  запровадженням православного грецького християнства  в  
Росі ї ,  900  років тому,  переселилися в  неї  і  грецькі  ченці ,  які  не т ільки 
просвітлювали занурену у пітьму язичництва “велику  Скіфію і  країну 
Гіпербореїв”  світлом вчення Христового,  а й  потужно сприяли загальній ї ї  
цивілізаці ї .  Так ,  ми знаходимо зві стку,  що з  XI  ст .  вони розводять,  починаючи 
звичайно з  Києва і  Київського князівства,  при княжих теремах і  при 
запроваджених ними монастирях сади з культивованими плодовими 
деревами та кущами:  вишнями,  яблунями,  грушами,  сливами,  порічкою, 
малиною, агрусом та  ін .»  (Дубенский 1887) .  Жодної  цінності  зазначена  
публікація не має,  і  ми  навели цитату л ише  для того,  щоб  на майбутнє 
відкинути  ї ї  використання.  

Втім,  ця публікація надихнула А.  Регеля,  який розвинув повідомлення, 
написавши таке: «Особливо знаменитим був Києво -Печерсь кий “Яблуневий 
сад”,  один з найстаріших у всій Росі ї ,  оскільки Києво -Печерський монастир 
заснований за Ярослава Великого св.  Антонієм,  після повернення з Афонської  
гори,  у 1051  р.  Про яблуні  саду цього монастиря є  легенда в Патерику…» 
(Регель 1896,  148 -150) .  На  основі  остан нього тексту в  публікаціях іноді 
з’являється ремарка про запровадження яблуневих садів у Печерському 
монастирі  за  Ярослава  Мудрого (часом,  на манер XIX  ст . ,  пишуть «за  
Ярослава  I»)  (Грязев,  Тафинцев ,  Пшеничный 2009) .  
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Коментар 164 
Основна 
редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

сий же, 
летя, яся во-
толою за 
другую вѣть 
и, 

Ҷ4нъ же 
запzсz лэта 
вотолою2 за 
дрgӅӧю 2 вэть. 

Ҷ4н же 
лэтz 
запzсz во-
толою за 
дрӅгую 
вэть. 

сіи3 же летz2, 
я1тсz ри1зою 
за другу1ю 
вѣ1твь. 

сий же 
летя, яться 
ризою за 
другую 
вѣтвь 

сиі же летzҴ 
zҴся ризою 
за дрӅгӅю 
вѣ1твь 

тогда2 
пады1й є3гда2 
летэ, 
дрӅгою1 
вэтвою по-
хище1н8 
бысть, 

Про слово «вотола» див. у попередньому томі нашої монографії (Жиленко 2019, 331-
334). У цьому фрагменті бачимо підтвердження нашого висновку, що слово «вотола» не 
побутувало в Україні вже в пізньосередньовічний час, оскільки слово було замінено на 
«ризу». А у друкованій редакції 1661 р. слово взагалі, так би мовити, «обійшли». Що, до речі, 
підтверджує: для написання цього тексту використані були і докасіянівські редакції, і 
проблема була відома авторам видання. 

Коментар 165 
Слово «ожерелье» в українській книжній мові княжої доби означало комір. 

У московському діалекті воно означало високий прикрашений комір, характерний для 
московських можновладців, а також опліччя риз і стихарів. Вірогідно, що саме на тих теренах 
з’явилося і сучасне російське значення — прикраси на шиї (Срезневский 1902, 630; Словарь 
церковно-славянского… 1847, 53). Натомість, в українській мові і в значенні коміра, і в 
значенні прикраси усталилися зовсім інші слова. Прикладом того, наскільки різноманітними 
були «замінники» вже в давній час є приклад русинського діалекту, де значною мірою 
зафіксувалися слова ранньомодернового і навіть пізньосередньовічного часу (Керча 2012, 
34). Що ж до слова «ожерельє», то в українській мові, навіть у діалектах воно зовсім не 
використовується. Хоча похідним від цього кореня може бути слово «ожелес» (залоза на 
шиї), наявне в бойківському діалекті (Онишкевич 1984, 16). 

Водночас у Патерику це слово використовувалося навіть у XVII ст. Але в Патерику 
1661 р. його вже нема — вірогідно, автори не зрозуміли його. 

Коментар 166 
Цей сюжет нагадує попередній, і до нього можуть бути застосовані уваги , наведені 

нами вище (див. Коментар 161). 
В. Яковлєв (Яковлев 1875, 141-142) знайшов для цього сюжету паралельний у 

Лавсаїку в оповіді про авву Феона. Тут сказано: «У пустелі, недалеко від міста Александрії, 
бачили ми й іншого святого чоловіка, на ім’я Феона. Він замкнувся в тісній келії один і 
впродовж тридцяти років підвизався у мовчанні. Чудеса його були такі численні, що жителі 
Олександрії називали його пророком. Щодня приходило до нього безліч хворих, і він через 
отвір покладав на них руки і відпускав їх здоровими. Обличчя в нього було як у Ангела, 
погляд веселий і дуже ласкавий. Одного разу (це було не так давно) глибокої ночі напали на 
нього розбійники, з тим щоб убити його, сподіваючись знайти у нього золото. Святий 
помолився, і вони до ранку залишилися нерухомі біля дверей його. Коли ж став збиратися 
до нього народ і хотів спалити їх, святий, через крайнощі, мовив народу лиш такі слова: 
“Відпустіть їх неушкодженими, а якщо не відпустите, від мене відступить благодать 
зцілення”. Народ послухався, бо ніхто не наважувався суперечити йому, а розбійники 
негайно пішли в сусідні монастирі до монахів і, розкаявшись в колишніх справах, змінили 
своє життя» (Палладий 2013, 48). 
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Описана у цій частині житія подія, привернула інтерес дослідників права, які 
пов’язували його з юридичною практикою того часу, боротьбою з кровною помстою і заміну 
її вирою2969. С. Чебаненко дійшов висновку, що ця подія відображає ситуацію, характерну 
для останньої третини XI ст. (Чебаненко 2017, 87-94). Такий висновок виглядав би доволі 
доказовим, але існує певний нюанс. Щоб обґрунтувати його, будь-якому автору довелося б 
наперед довести, що прп. Григорій настільки добре розбирався у юриспруденції свого часу, 
що міг би відрізнити реальну подію від вигадки шахраїв, і потім, що такими глибокими 
знаннями володіли послідовно прп. Нестор і Полікарп, аби точно юридично описати подію. 
Насправді ж, таких доказів нема. Шахраї виклали доброму стáрцю жалісливу історію, яка 
більш чи менш вірогідно була описана у «Повісті» і відтворена Полікарпом. Шкода, але нема 
сенсу виводити складні побудови на такому нетривкому матеріалі. 

Коментар 167 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська редак-

ція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 
Нѣкака 
вещъ ма-
настырс-
каа прик-
лючися:  

нэкака вещь 
мана-
стырьскаа2. 
приключисz  

нэкако вещь 
мана-
стырьская. 
приключисz. 

нѣ1какава 
ве1щъ мана-
сты1рскаz2 
приключи1сz 

Нѣкакова 
вещь мана-
стырьскаа 
приклю-
чися: 

нэкакова 
ве1щь 
мн7тырская 
приключися 

СлӅчи1сz 
нѣ1когда 
сосӅ1дӅ Мо-
настырскомӅ, 
t в8паденіz 
живо1тнагҶ 
Ҷ3скверне1нӅ 
быти: 

 кн7зю рости-
славӅ. 

кнz€ рости-
славу. 

кнѕ7ю рҶсти-
сла1ву (sic!), 

  

от падениа 
животнаго 
осквер-
нену быти 
сосуду, — 

t паденіа2 
животнаго. 
Ҷ4скверненӅ 
быти. 

t паденіа 
животнаго 
Ҷ4сквернену 
быти. 

t паде1ніа 
живо6тнаго, 
Ҷ3скверне1ну 
бы1ти сосу1дӅ. 

от паденіа 
животнаго 
осквернену 
быти 
съсуду, 

t паде1ния 
животнаго 
o3скверненӅ 
бы1ти сосµ1дӅ 

и сего 
ради сий 
Григорий 
сниде къ 
Днѣпру по 
воду. 

и3 сего ради се 
є2мӅ быc. 
сниде сіи2 гри-
горіи2. по 
водӅ къ 
днэпровэ. 

и3 сего рdаѶ се 
є2мѫ быc. 
сниде сіи1 гри-
горіи3. по 
водӅ къ 
нdэпрови. 

и3 сего ра1ди 
сіи3 прdпbбныи2 
григо6ріи3. 
сни1де къ 
днэпрӅ по1 
воду. 

и сего ради 
преподоб-
ный Григо-
рій сниде 
къ Днепру 
по воду. 

и сего ради 
сей прdбны8 
Григо1ріи 
сниде къ 
днепрӅ по 
водӅ. 

Бл7же1нныѶ Ӆ4бо 
Ҷ3чище1ніа 
ра1ди снійде 
къ днэпрӅ2 
почерпсти2 
воды2. 

 
Тут ми маємо цікавий зв’язок між Арсеніївською редакцією і текстом Патерика з Четії 

Мінеї — Патерик проложного типу. В обох є характерна помилка — вставка з іменем 
Ростислава. Але таку саму помилку знаходимо і в Касіянівській першій редакції. Це означає, 
що йдеться про походження з одного спільного першоджерела, у якому була ця помилка. 

Коментар 168 
Інформація про нетлінність мощей прп. Григорія є свідченням, що його вшановували 

як святого вже невдовзі по преставленні. Втім, як мученик, прп. Григорій і не потребував 
особливого потвердження святості. Радше, навпаки, роль нетлінності в ідентифікації святості 

 

2969 Історіографію цієї проблеми, відносно до описаного сюжета див. у роботі С. Чебаненка (Чебаненко 2006, 403-
407). Ми її не розглядатимемо з огляду на описане нижче у тексті. 
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може брати свій початок саме з обставин преставлення. Однак, головним тут є те, що на час 
написання Послання Полікарпа мощі святого вже було відкрито й вшановувалися (хоча, 
вперше його мощі ми бачимо на плані Ближніх печер 1638 р.) (Дива печер Лаврських 2011, 
36). Після всього вищевказаного, вже не дивно, що преподобного здавна вшановували під 
датою, яка, ймовірно, й була датою його преставлення — 25 травня (Дива печер Лаврських 
2011, 154). Однак, вже у могилянську добу його день пам’яті змістився на 8 січня. На якій 
підставі? На 8 січня не припадає пам’ять однойменних святих, тому цьому має бути якась 
інша фактична основа. Можемо припустити, що підставою були певні незручності у 
відзначенні первісного дня пам’яті, бо на цю дату припадає третє обретіння глави Предтечі 
й Хрестителя Господнього Іоанна. 

Коментар 169 
Поразка українського війська від половців 1093 р. і загибель убивці Ростислава 

отримала поширений опис у «Повісті минулих літ». Є всі підстави думати, що в авторській 
редакції тексту йдеться про подію, пов’язану з прп. Григорієм. Після перлюстрації ім’я 
вбитого зникло з тексту. Володимир Мономах — батько політичного піару — не мав підстав 
приховувати смерть свого брата, але приховав її зв’язок із убивством. 

Нижче ми наводимо таблицю із певною кількістю літописних повідомлень, які 
описують події того року. Про прп. Григорія говориться лише у Густинському літописі. Однак, 
порівняння текстів у різних редакціях дає змогу зробити деякі висновки. 

Номер 
рядка 

Іпатіївський 
літопис2970 

Густинський 
літопис2971 

Тверський 
збірник2972 

Феодосій 
Софонович2973 

Воскресенсь-
кий 

літопис2974 

1.  приде Ст7опо-
лкъ Киеву... 

Прийде Свято-
полкъ Изясла-
вичъ въ Киевъ  

Въ лѣто 6001, 
мѣсяца ап-
риля 24, на 
память свя-
таго муче-
ника Саввы 
стратилата, 
сѣде на вели-
комъ княже-
ніи, въ Кіевѣ, 
Святополкь 
Изяславичь, 
внукь вали-
кого князя 
Ярославя. 

Пришоль Ми-
хаиль Св7топо-
лкь Изаславо-
вичь до Києва  

Въ недeлю 
Антипасхи, 
априля въ 24 , 
сeде 
Свяполкъ 
Изяславичь, 
внукъ Яросла-
вль, въ Кіевe 
на столe отца 
своего. 

2.   априля 24 дня 
и сѣде на 
пр[е]столѣ от-
чемъ, въ не-
дѣлю Антипа-
схи. 

после Воскрєсє-
ния Хрcтва в 
Нєдэлю Про-
воdнµю рокµ 
6601-г 

3.  изидоша про-
тиву ему Ки-
яне с покло-
номъ. і при-
яша с радостью 

Изыйдоша же 
противу ему 
кияне с покло-
номъ и радос-
тию. 

 и споdкныѶ, і 
вдячне t киє-
вьски< жителеѶ 
принятыѶ,  

 

4.  і сѣде на 
столѣ Ҷц7а 

  сѣлъ на сто-
лицы tц7а своего 

 

 

2970 Публікується за ПСРЛ: Ипатьевская летопись 1962, 208. 
2971 Публікується за ПСРЛ: Густынская летопись 2003, 63-64. 
2972 Публікується за ПСРЛ: Тверская летопись 1863, 182. 
2973 Публікується за: Софонович Феодосій 1992, 77-78. 
2974 Публікується за ПСРЛ: Летопись по Воскресенскому списку 1856, 6. 
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кий 

літопис2974 

своего. и стрыя 
своего. 

Изяслава Яро-
славича.  

5.     А Владимеръ 
Всеволодичъ 
сьлѣ на Чє>ни-
говэ, братъ заc 
єгҶ Ростиславъ 
на Переясло+лѣ. 

 

6.  в се же времz 
поидоша Поло-
вцѣ на Рус-
кую землю. 
слышавше яко 
uмерлъ есть 
Всеволодъ  

Въ се же лeто 
слышавше По-
ловцы,  

И пріидоша 
тогда По-
лавци мнози,  

Послыша+ши 
поло+цы, жє 
Св7тополкь сѣлъ 
в Києве кня-
жати,  

 Половци же 
слышавше, 
яко умре Все-
волод, и пріи-
доша на Русь  

7.  послаша послы 
къ Ст7ополку 
Ҷ мирѣ. 

послы своя по-
слаша ко Свя-
тополку о 
мирe 

и прислаша 
къ нему о 
миру посли, 

прислали пословь 
своихь къ Св7то-
полкµ, абы з 
ними учинилъ 
прими>є, 

и послаша по-
слы своя ко 
Святополку о 
мирe; 

8.   Лядзкие лeто-
писци глаго-
лютъ, яко по 
дань прислаша 
Половци, 
якову же и 
Всеволод им 
давалъ. 

 якь єго tць чи-
ниӥ, и даль имь, 
що належить.  

 

9.  Ст҃ополкъ же 
не здума с 
боӥшею дружи-
ною tнею и 
строя своего но 
свѣтъ створи с 
пришедшими с 
нимь. і 
здӅмавъ  

Святополкъ же 
не здума со 
мудрыми ста-
рцы о том,  

 Св7тополкъ ты< 
посло+ всадилъ до 
вязєнъя.  

онъ же не 
съдумавъ съ 
боляры от-
чими, по 
сътворши 
съвeтъ со 
пришедшими 
съ нимъ,  

10.  послы всажа вь 
погребъ . 

но пойма пос-
лов, воверже 
ихъ въ тем-
ницу, 

онъ же пои-
мавъ ихь по-
сади въ по-
рубь,  

и изнимавъ 
послы посади 
ихъ въ по-
рубъ.  
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11.   сего же не пох-

валиша ему 
братия.  

   

12.  слышавше же се 
Половцѣ по-
чаша воевати. 
и приидоша 
Половцѣ 
мнози.  

Слышавше же 
Половци о 
семъ, при-
йдоша въ силe 
тяжцe на Рус-
кую землю,  

и начаша По-
ловци вое-
вати;  

Што пос-
лыша+ши, по-
ловъцы зара€ 
вбѣгли в 
Рµскµю землю и 
почали Ҷгнємъ 
и мєчємъ пµс-
тошити. 

Слышавше 
же се Поло-
вци начата 
воевати, пріи-
доша бо 
мнози 

13.  і Ҷступиша 
Торъчьскии 
градъ. 

и обступиша 
Торческий 
град.  

  и оступиша 
Торчеекый 
градъ. 

14.  Ст7ополкъ же 
слышавъ Поло-
вцѣ посла 
просz мира.  

Видeвъ же 
Святополкъ, 
яко зле сот-
вори, отпусти 
послов и проси 
мира у Полов-
цовъ,  

 Видячи Св7то-
поӥкъ, жє неслу-
шне учиниль, 
выпµстилъ посло + 
половєцки< и 
Ҷтослалъ до 
поло+цовъ, про-
сячи µ ни< 
прими>є, 

Святополкъ 
же отпусти 
послы Поло-
вечьскія, хотя 
съ Половци 
мира; 

15.  и не вос-
хотѣша Поло-
вцѣ мира. і 
пустиша по 
землѣ воююще. 

но ничтоже 
успe, и пусти-
шася Половцы 
по землe во-
ююще 

 але поло+цы, роз-
гнѣва+шися, нє 
хотѣли прими>я 
з нимь чинити, 
пµстошили 
Рµскµю землю. 

они же не во-
схотeша, но 
роспустиша 
по земли во-
ююще. 

16.  Ст7ополкъ же 
нача сбирати 
воѣ. хотz на 
нѣ. і рѣша 
ему мужи 
смысленѣи. не 
кушаисz про-
тиву имъ. яко 
мало имаши 

Святополкъ же 
нача собирати 
дружину, хотя 
пойти на ня. 

  Святополкъ 
же нача воя 
собирати, 
хотя ити на 
ня, и рeша 
ему смысле-
ніи мужи: «не 
покушайся 
противу имъ, 
яко мало 
имаши вой;» 
онъ же рече: 
«имeю 
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вои. Ҷн же ре? 
имъ имѣю 
Ҷтрокъ сво-
ихъ. и7. сотъ. 
иже могуть 
противу имъ 
стати. начаша 
же друзии не-
смысленѣи. мо-
лвити поіди 
кнzже.  

отрокъ сво-
ихъ 
осмъсотъ, 
иже могутъ 
противу имъ 
стати;» 

17.  смысленыи же 
гл7ху. аще бы 
пристроилъ и< . 
и7. тысzшь не 
лихо ти есть. 
наша землz 
Ҷскудила есть 
t ратии. и 
продажь. но 
пошлисz къ 
брату своему. 
Володимеру да 
бы ти помо-
глъ. Ст7ополкъ 
же послуша и< . 
і посла к Во-
лодимеру. да 
бы помоглъ 
ему. 

И глаголаша 
ему смыслен-
ныи старцы: 
«Яко не думай 
самъ пойти, но 
посли по бра-
тию». 

 Послаӥ теды 
Св7тополкъ до 
Владимера 
чє>нэго+ского и 
до Ростислава 
пєрєясло+ского, 
кн7зєѶ, просячи 
ихь к себѣ на 
помочь. 

начаша дру-
зіи смысле-
ная глаго-
лати: «аще 
бы при-
строилъ и 
8000, не лихо 
есть, но зе-
мля наша 
оскудeла есть 
отъ рати и 
отъ продажъ; 
но посли ко 
брату своему 
Володимеру, 
да бы ти по-
моглъ.» Онъ 
же посла къ 
Володимеру. 

18.  Володимеръ же 
собра вои свои. 
и посла по 
Ростислава 
брата своеg до 
Переяславлz. 
велz ему 

И посла Свято-
полкъ въ Чер-
нeговъ къ Во-
лодымеру Все-
володычу Мо-
номаху, Воло-
дымер же по-
сла по брата 
своего Рос-
тислава до Пе-
реяславля. 

 Которыі, со-
бра+ши свои воѶска, 
пришли до Ки-
єва, 

Володимеръ 
же собра вое 
и посла брата 
своего Рос-
тислава изъ 
Переяславля, 
веля ему по-
магати Свято-
полку,  
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помогати 
Ст7ополку. 

19.  Володимеру же 
пришедшю Ки-
еву. и совоку-
писz у ст7го 
Михаила. и 
взzста межи 
собою распрѣ и 
которы. и ула-
дившасz 
цѣловаста 
крcтъ межи со-
бою.  

И тако прийде 
Володымеръ и 
Ростиславъ въ 
Киевъ ко Свя-
тополку, и со-
вокупистася у 
святого Ми-
хаила Выдуби-
цкого. И 
имeяху со со-
бою которю и 
распря,  

 сварилися на 
Св7тополка, ижь 
неслµшне противъ 
правµ посло+ по-
ловєцки< сажаӥ до 
вязє=я, а по-
томъ, у Св7тго 
Михаила поєdна-
вшися, 

и самъ пріиде 
къ Кіеву, и со-
вокупистася у 
Святаго Ми-
хаила; и 
бывши рас-
при межи 
ими, потомъ 
же смирив-
шися цeло-
ваша крестъ 
межи собою.  

20.  а Половцемъ 
воюющимъ по 
землѣ  

а Половцы во-
юют землю. 

  

21.  и рѣша ему 
мужѣ 
смысленѣи. по 
что вы распрю 
имата межи 
собою. а пога-
нии губzть 
землю Рускую 
послѣдѣ сz 
смирита. а нн7ѣ 
поидита про-
тиву имъ любо 
с миромь любо 
ратью. 

И рекоша им 
смысленныи: 
«Почто вы рас-
прю имeете 
межи собою, а 
Половци 
плeнят землю 
нашу? Но 
поидeте, любо 
с миром, любо 
з ратию, на по-
ганыхъ». 

 Рeша же имъ 
боляре ихъ: 
«почто мед-
лите и рас-
прю имeете 
межю собою, 
а погаыіи 
губятъ землю 
Рускую? но 
любо рать 
имeйте съ 
ними, или 
смиритеся.»  

22.  Володимеръ же 
хотzше мира . 
Ст7ополкъ же 
хотz ратью. 

Володымер же 
хоть мирити, а 
Святополкъ 
рати. 

  Володимеръ 
же миру 
хотяше, а 
Святополкъ 
хотяше ити 
ратію;  

23.   Идущимъ же 
им на брань, 
Володымер 
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Мономах 
пойде въ Пе-
черский мона-
стыр по моли-
тву и благосло-
вение. Тако-
жде и братъ 
его сверeпый 
Ростислав eха 
до Печерского 
монастыря, и 
се стрeте на 
пути святого 
Григория, чу-
дотворца пе-
черского, его 
же уничижив 
повелѣ въ Дне-
прѣ утопити, и 
возвратися, не 
бывъ въ Пе-
черскомъ мо-
настырь, 
пойде на 
брань (якоже о 
том простран-
нeе въ Житии 
сего святого 
Григория.) 

24.  и поиде 
Ст7ополкъ и 
Володимеръ и 
Ростиславь къ 
Трьполю. и 
приидоша ко 
Стугнѣ  

И посем пой-
доста вси 
князи ко Три-
полю и при-
шедше къ Сту-
гнe рeцe, 

князь же ве-
ликій Свято-
полкь Изяс-
лав(ич)ь и 
братіа его, 
Володимеръ 
Манамахъ и 
Ростиславь 
Всеволодичи, 
поидоша про-
тиву имъ къ 
Треполю, 

пошли всѣ три 
з воѶсками къ 
Стµгни рецѣ  

и поидоша 
Святополкъ, и 
Володимеръ, 
и Ростиславъ 
ко Треполю, 
и пріидоша 
ко Стугиe 
рeцe, 

25.  Ст7ополкъ же 
и Володимеръ. 
и Ростиславъ. 
съзваша дру-
жину свою на 
свѣтъ. хотzче 
поступити че-
ресъ рѣку. и 

сотвориша 
совeт, пойти 
ли през рeку, 
или нє.  

 и тамь дµмали 
и радили два 
кн7зи Св7тополкµ 
нє воєватися с 
поло+цами, але 
послати Ҷ 
прими>є,  

 и начата ду-
мати.  
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начаша ду-
мати. 

26.  и гл7ше Воло-
димеръ. яко 
сдѣ стояще. 
чересъ рѣку у 
грозѣ сеи. 
створимъ миръ 
с ними. и прис-
таша свѣту 
сему смысленѣи 
мужи. Янь и 
прочи. 

Володымеръ 
глагола: «Зде 
творeмъ мир 
съ Полов-
цами». И прис-
таша к сему 
совeту Янъ и 
прочии 
смысленныи.  

 И рече Воло-
димеръ; «здe 
стояще чрезъ 
рeку, во грозe 
сей, сотво-
римъ миръ съ 
ними;» и при-
стаху совeту 
сему смысле-
ніи мужи. 

27.  Киянѣ же не 
восхотѣша 
свѣта сего. но 
рекоша хощемъ 
сz бити. пос-
тупимъ на 
Ҷну сторону 
рѣкѣ. излю-
биша свѣто сь.  

Святполкъ же 
и кияне не 
хотeша ми-
рити, но глаго-
лаша: «Хощем 
ся бити».  

 лєчъ києвскиі 
воѶска крикнµли 
на Св7тополка, 

Кіяне же не 
восхотeша, но 
рeша: 
«хощемъ ся 
бити, пой-
демъ за 
рeку,»  

28.  и придоша 
Сту рѣку. бѣ 
бо тогда наво-
дниласz велми. 

И тако пой-
доша за рeку.  

и перешедь 
Стугну,  

абы воєваӥ и ишоӥ 
за Стµгнµ.  

и пріидоша за 
рeку; бe же 
поводь ве-
лика въ то 
время.  

29.  Ст7ополкъ же 
и Володимерь 
и Ростиславъ. 
исполчившесz 
поидоша. 
идzше на дес-
нои сторонѣ 
Ст7ополкъ. а 
на шюеѣ Во-
лодимеръ. а 

Исполчившеся, 
поставиша 
Ростислава в 
чело, а Воло-
дымера на 
шуей странe, а 
Святополка на 
правой,  

 И такъ пошли 
всѣ три кн7зи 
противъ полов-
цовь  

И исполчив-
шеся пои-
доша: на дес-
нeй странe 
идяше Свято-
полкь, а на 
шуей Влади-
меръ, по-
среди же Рос-
тиславъ, 
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рядка 

Іпатіївський 
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посередѣ Рос-
тиславъ.  

30.  і минувше 
Треполь. прои-
доша валъ. 

и сице пой-
доша и за Три-
пол, 

прошедъ Тре-
поль,  

и, скоро минµли 
Трипольє,  

и минувше 
Треполь 
проидоша 
валъ;  

31.  и се Половцѣ 
идzху про-
тиву. и 
стрѣлци про-
тиву пред 
ними . 

   и се Половци 
идяху про-
тиву, стрeлци 
же предъ 
ними,  

32.  нашимъ же 
ставшимъ 
межи валома. і 
поставиша 
стzги своя. и 
изидоша 
стрилци из 
валу. 

идеже сразив-
шеся с Поло-
вцы, бишася 
крeпко. 

съступишася 
межи валовь, 

зара€споdкали ихь 
половцы и биҴвµ 
моцнµю учинили. 
Св7тополкь 
наипе>вѣѶ t 
стрєӥцовъ половє-
цкихь зь биҴвы 
убѣгь до Три-
полъя і вночи 
приѣхаӥ до Ки-
єва. Потомъ 
поло+цы ударили 
на Владимера и 
Ростислава и ро-
згромили ихь 
воѶска. И такъ 
гды утекали, 

нашимъ же 
ставшимъ 
межи валома 
и поставив-
шимъ стягы 
своя, и 
изыдоша 
стрeлки изъ 
валу;  

33.  и Половци 
пришедше к 
валови. поста-
виша стzги 
своя. 
налzгоша пер-
вое на Ст7опо-
лка. и възло-
миша полкъ 
его. Ст7ополкъ 
же стояше 
крѣпко. и 
побѣгоша 
людье. не 
терпzще рат-
ныхъ против-
ленья. і пос-
лѣже побѣже 

Потом же По-
ловци прело-
миша Святопо-
лка, таже и 
Ростислава, 
послeди же и 
Володымера. 

и одолѣша 
Половци;  

Половци же 
пришедше къ 
валу, и поста-
вите стягы 
своя, и нале-
гоша первое 
на Святопо-
лка, и возло-
миша полкъ 
его. Святопо-
лкъ же сто-
яше крeпко, 
людіе же его 
побeгоша, 
таже и самъ 
побeже. И на-
ступите на 
Володимера, 
и бысть брань 
люта зeло, и 
одолeша По-
ловци;  
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Ст҃ополкъ. и 
налегоша на 
Володимера . і 
быc брань люта. 

34.  і побѣже и 
Володимеръ с 
Ростиславомъ 
и вои его. и 
прибѣгоша к 
рѣцѣ Сту-
гнѣ. и въбродъ 
Володимеръ с 
Ростиславомь. 

И тако христи-
яне 
побeждены, 
яшася бeгу и 
прибeгше ко 
Стугнe рeцe. 
Володымеръ 
со дружиною 
своею переб-
ридъ, 

а князь ве-
ликый Свято-
полкь съ бра-
тіею 
побѣгоша. 

Володимеръ 
же побeже и 
Ростиславъ, и 
съ нимъ вой 
его, и при-
бeгоша къ 
рeцe къ Сту-
гнe. И поб-
реде Володи-
меръ съ Рос-
тиславомъ,  

35.  и нача 
утапати Рос-
тиславъ. перъd 
Ҷчима Воло-
димеровыұ  

 И тогда Рос-
тиславь бѣжа 
утопе вь Сту-
гнѣ: 

Ростиславь кн7зь 
утонµлъ в рецѣ 
Стµгнѣ, бо 
была в тоѶ чаc 
широко, а Вла-
димєръ, з малою 
дрµжиною пе-
ребы+ши рєкµ,  

и нача Рости-
славъ утопати 
предъ очима 
Володиме-
рима; 

36.  и хотѣ поdхва-
тити брата 
своего. и мало 
не втону самъ.  

 тогда же и 
Владимиръ 
Всеволодичь 
Манамахъ 
мало не 
утопе, пома-
гаа брату сво-
ему. 

 и нача хва-
тати за него, 
како бы по-
мощи ему, и 
мало и самъ 
не утопе, 

37.  и тако утопе 
Ростиславъ. сн7ь 
Всеволожь. 

а Ростиславъ, 
иже утопи свя-
того Григория, 
чудотворца пе-
черского, 
утопе, по про-
речению свя-
того Григория. 

  Ростиславъ 
же утопе.  

38.  Володимерь же 
пребредъ рѣку с 
маломь дру-
жины. мнози 
же падоша t 

Володымеръ 
же возвратися 
въ Чернeговъ, 

  Володимеръ 
же переб-
реде рeку съ 
маломъ дру-
жины, мнози 
бо падоша 
отъ полка 
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полка его. и 
боярѣ еg туто 
падоша. і при-
шедъ на Ҷну 
сторону 
Днѣпра. пла-
касz по браҴ 
своемъ. и по 
дружини своеи. 
иде Чернѣгову 
печаленъ велми. 

его, и иде къ 
Чернигову въ 
печали ве-
лицe о братe 
своемъ и по 
дружинe 
своей. 

39.  Ст7ополкъ же 
убѣже во Тре-
поль. и затво-
рисz ту. і бѣ 
до вечора. и в 
ту нощь приде 
Кыеву .  

а Святополкъ 
убeже въ Три-
пол, ночию же 
пойде въ Ки-
евъ. 

  Святополкъ 
же вбeже во 
Треполь, и за-
творися ту и 
до вечера, и 
въ нощь ту 
пріиде ко 
Кіеву. 

40.  Половци же 
видивше се пус-
тиша по зе-
млѣ воююче. а 
друзии узъвра-
тишаc к То-
рочьскому.  

   Половци же 
видeвше, яко 
одолeли кня-
земъ 
Русскымъ, и 
распустиша 
воя по всей 
земли, а дру-
зіи возврати-
шася къ Тор-
чьску. 

41.   Такожде и Рос-
тислава прине-
соша въ Киевъ 
и положиша 
его во святой 
Софии. 

   

42.  си же сz злоба 
соключи въ д7нь 
ст7го възнесе-
нья. Га7 на-
шаго Ісcа Ха7. 
мцcа. маия. к7ѕ. 

Сия же побeда 
бысть мая 26 
дня, на самое 
Вознесение го-
сподне. 

Сіаже ськлю-
чися злоба на 
Вознесеніе 
Господне, 
маіа 25, на 
третіе об-
рѣтеніе главы 
Предтечевы. 

 Си же злоба 
сключися на 
Вознесеніе 
Господне, 
маіа въ 26.  
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43.  Ростислава же 

искавше 
Ҷбрѣтоша и в 
рецѣ. и вземше 
и принесоша и 
Кыеву. і пла-
касz по нѣмъ. 
мт7и его. і всі 
людье плаҲша по 
немь по велику 
уности его 
ради. и собра-
шасӤ епcпы и по-
повѣ. і черно-
рисцѣ. и пѣсни 
Ҷбычныя 
пѣвше. и поло-
жиша въ црк7ви 
ст7оѣ Софьѣ. 
у Ҷц7а своего. 

  витягнµлъ 
тэло брата сво-
его Ростислава и 
плакаӥ над нимъ 
ба>зо. И привє€ши 
до Києва, похо-
вали єго в цр7кви 
Св7тоѶ Софиі в 
гробѣ 
tцєвскомъ. 

Ростислава 
же искавше и 
обрeтоша й 
въ рeцe, и 
принесоша и 
ко Кіеву, и 
плакася по 
немъ мати 
его и людіе 
повелику, 
уности его 
ради; и 
пeвше надъ 
нимъ епис-
копи и по-
пове надгро-
бныя пeсни, и 
положите и 
во святeй 
Софeи, идeже 
и отець его. 

 

Як можна простежити з вищенаведеної таблиці, згадка про убивство прп. Григорія є 
лише в Густинському літописі (пункти 23 і 37). Основна коротка оповідь (із посиланням на 
житіє) наявна у пункті 23. Наявність посилання — зрозуміла, оскільки автор літопису був, 
імовірно, добре знайомий із пам’яткою. Та чи було повідомлення в літописному джерелі 
літопису? Можна припустити, що – так. Тоді це джерело мало походити в кінцевому 
результаті, від тієї самої авторської редакції «Повісті», якою скористався і Полікарп. Власне, 
питання лишається. Але звернімося «до протилежного боку». Пункт 43 свідчить наявність 
оповіді про тяжкий плач за Ростиславом у правках, уведених до літопису Мономахом. 
Зокрема, є це повідомлення і в писанні Феодосія Софоновича. А от у Тверському і у 
Густинському літописах цієї частини нема. Тому, можна обережно припустити, що останні 
репрезентують якщо не варіант, де говорилося про убивство прп. Григорія (автор Тверського 
літопису міг випустити це повідомлення, як не важливе для Твері), то у всякому разі, варіант, 
де розповіді про поховання Ростислава не було. Звичайно, це є тільки припущенням, але не 
фантастичним. Уявімо собі той час, коли писалась «Повість». Хай ці записи і не були зроблені 
в найближчі дні чи навіть місяці за подіями. Але для печерянина убивство і відомщення 
убивці було важливим, майже настільки ж, як плюндрування половцями все і всього. А от 
похорон убивці – навряд. Звичайно, в місті людей і духовенство на похорон зігнали, хоча, 
може він і не був настільки помпезний, як описано у літописному тексті. Адже в Києві в той 
час правив не Володимир Мономах. 
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Маємо дуже рідкісний випадок дізнатися, що думали про цю подію кияни, і не 
насельники Печерського монастиря. Свого часу видатний дослідник, київський графіті 

С. Висоцький знайшов у 
Софії Київській цікаве 
графіті. Як він пише у своїй 
книзі «Древнерусские 
надписи Софии Киевской. 
XI—XIV вв.»: «Запис 
виявлено у вівтарній 
частині Георгіївського 
приділу на південному 
стовпі, на висоті 1,75 м від 
рівня підлоги XI ст. 

Графіті складається 
з трьох рядків. Перші два 
рядки читаються і 
переводяться з 
упевненістю: «Місяця 
травня в 25-е втоплений... У 
третьому рядку, мабуть, 
міститься ім’я 

Мц7а мая 

ке7 \утоплэ[н]ъ 

хк7м7х7Ӱ7f7 

У першому рядку 
запису вказано місяць 

події — травень. Над цим рядком праворуч накреслено подобу великої літери м. Під «мця», 

у другому рядку, було зазначено число місяця, але воно не вціліло через випадання 
штукатурки; видно тільки залишки титла. Однак ліворуч, трохи в стороні від напису, на рівні 

другого рядка дописано ке, тобто 25-е. Далі, у другому рядку прочитується: утоплэнъ 

(втоплений, занурений). Загадковим є вміст третього рядка, в якому під титлами поміщено 
низку букв: 

хк7м7х7Ӱ7f7 

У кінці її, також під титлом, трохи більшими літерами зазначено: 

кз7е 

Перші два рядки прочитуються і перекладаються з упевненістю: «Місяця травня в 25-
е втоплений». У третьому рядку, мабуть, міститься ім’я потопельника, яке з якихось 
міркувань зашифровано і не піддається дешифруванню. Визначити зміст запису скрутно. 
Однак, дуже цікавим є те, що «втоплення» відбулося 25 травня. Мимоволі пригадуються 
літописні події 1093 р., пов’язані з поразкою давньоруських князів на річці Стугні і загибелі в 
ній молодого «уноші» Ростислава Всеволодовича… Чи не йде в ньому мова про смерть 
Ростислава Всеволодовича? Деякі ознаки вказують на користь нашого припущення. 
Ростислава Всеволодовича, як і його батька, було поховано у Софійському соборі. Факт 
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важливий, враховуючи, що в графіто, накресленому в Софії, гранично близько збігається 
число і місяць події; нарешті, дуже схоже, що слово під титли третього рядка потрібно читати 
як «князя». Тоді запис в цілому перекладається: «Місяця травня в 25-е втоплений ... 
князя ы...» (Высоцкий 1966, 47-48). 

Є. Кабанець звернув увагу, що в криптограму легко підставляється ім’ я Григорія, 
включаючи дві літери «х», якими замінено «г» (Кабанец 1992, 93). Отже, найвірогідніше, у 
графіті було згадано саме Григорія, а не його вбивцю. Це свідчить про рівень того «суму», 
яким супроводжувалась смерть убивці. І чи можна після цього сумніватися, що оповідь про 
прп. Григорія однозначно була у «Повісті минулих літ» до того, як вона була перлюстрована 
літописцями Мономаха2975? 

Наразі, наведена тут дата підтверджує правильність припущень. Адже саме під цією 
датою — 25 травня — вшановували в давнину прп. Григорія (див. Коментар 168). Варіант 
знайомства печерян із графіто ми, зрозуміло, спростовуємо. Тому 25 травня, дійсно, було 
днем преставлення прп. Григорія, а його убивця утонув через день — 26 травня. 

Наша спроба знайти якусь відому систему тайнопису, яка б відповідала зазначеному 
напису, не увінчалась успіхом. Тут ми маємо справу з так званою «літореєю», точніше — з 
«мудрою літореєю» (Сперанский 1929, 97). Найбільш близькою до нашого випадку є 
система, відома, як «метафрастова» (Сперанский 1929, 104), але вони не тотожні. На жаль, 
досліджень з історії українського тайнопису, особливо раннього, на сьогодні катастрофічно 
бракує, а цитоване тут дослідження М. Сперанського належить переважно до пізнього 
московського письменства. 

Коментар 170 
На закінчення житія Полікарп подає низку цитат зі Святого Письма, які ілюструють 

Господню відплату за християн. У Патерику проложного типу в складі Четії Мінеї XVI—XVII ст., 
як і у Арсеніївській редакції вони скорочені, як скорочені й інші ремарки Полікарпа. Але що 
цікаво, відсутній він і у Патерику 1661 р., де замінений короткою післямовою. Можливо, це 
було зроблено з огляду на певну політкоректність, адже Володимир Мономах був особою, 
яка високо стояла в історичних поглядах як українців, так і Московії. 

Житіє прп. Іоанна Багатостраждального 
Коментар 171 
Різні редакції житія не надто відрізняються один від одного. Але суттєві відмінності є 

в передмові та післямові (див. Коментар 176). Порівн.: 
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2975 Інакше дивилися на описану подію в дружинних колах. Так, у «Слові о полку Ігоревім», створеному виключно 
для розваги князя та дружини, знаходимо вияв щирого жалю за убивцею: «Не така ж, говорять, ріка Стугна; мало 
води маючи, пожерши чужі ручаї і струмки, розширена в усті, юнака князя Ростислава погребла на дні при темнім 
березі. Плаче мати Ростиславова за юнаком князем Ростиславом. Поникли квіти жалобою і дерево з туги до землі 
приклонилось». (Слово о полку Ігореве 1983). 
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Основна ре-
дакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

роженым на 
земли 
прьваго че-
ловѣка, 

и3мѣ1ти 
роже1н8ныиұъ на1 
земли перваӢго 
чл7ка. 

роженнымъ 
на земли 
перваго че-
ловѣка, 

и4мэ роженныұ 
на земли 
пе>ваго чл7вка, 

ибо, видѣ 
красоту 
овоща, не 
удръжася, и 
Бога ослу-
шася, и 
страсьтнѣ 
житие 
прият. 

  и3бҶ видэвъ 
красотӅ2 
Ҷ3воща2 не 
Ӄдръж8сz и3 б7а 
Ҷ3слу1шасz. и3 
стратcъно3є 
житіе2 пріа1тъ 

ибо, видѣвъ 
красоту 
овоща, не 
удръжася и 
Бога ослу-
шася, и 
страстьное 
житіе прі-
ать. 

ибо видэ+ 
красотµ 
o4воща 
неӅде>жася, и4 
Бг7а ослµшасz 
і Страшное 
житие прияҴ 

 

      МнҶ1гими 
ско1рбми по-
доба1етъ намъ 
в8нійти2 въ 
Црcтвіе Бжiе. 

      Ӄчи1телю 
я3зы1кҶвъ 
ре1кшӅ: сог-
ласи1сz возлю-
бле1нный 
У4ч7ник8 Іс7овъ 
ІҶа1ннъ 
Дв7стве1нниҲ, 
и4же рече2: А4зъ 
ІҶа=нъ брат8 
ваө и3 
соҶ3бе1щник8 
въ ско1рби. 

      То1жде со-
гла1сіе свойс-
тве1нно є3стъ 
и3 возлю-
бле1нномӅ 
Ӄч7никӅ 
Прcты1z Бц7ы 
Пече1рскіz, 
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Основна ре-
дакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

РҶссi1йскомӅ 
на1шемӅ 
дэвстве1нникӅ 
ІҶа1ннӅ, и4же 
нарица1етсz 
МногҶст-
рада1лныѶ. 
мнҶ1ги бҶ 
вои1стиннӅ 
ско1рби по-
страда2 двcтва2 
ра1ди 
Ҷ3брӅче1ннагҶ 
НбcномӅ же-
нихӅ2:  

 Въи3ти=Ӆ 
бл7женъ є3сть 
tлӅчивыи3 себе 
на бж7ію3 волю3. 
и3 того запо-
вэди3 непоро-
чно схранивъ. 
въ чтcотэ 
съблю3дъ 
тэло же и3 
дш7ю3. кромэ 
всzкоа3 
скверны плот-
ныа3 и3 
дх7овныа3.  

Воистину 
бл7женъ є3сть 
tлучивыи3 себе 
на бж7ію волю. 
и3 того запо-
вэди непоро-
чно съхра-
нивъ. въ 
чтcотэ съблюd 
своє3 тэло же 
и3 дш7ю. 
кромэ 
всzк\ыа3 
скверны 
плотьскыа же 
и3 дше7вныа3. 

    

Ибо егда со-
здан бысть, 
не имы за-
рока на 
себѣ, яко 
Божие со-
здание есть: 

  и3бҶ е3гда2 
създа1нъ быc. 
и3 не и3мѣ2 
пҶро3ка на 
себэ я4ко бі7е 
създа1ніе єc. 

Ибо егда 
създанъ 
бысть, не 
имѣ порока 
на собѣ, яко 
божіе 
създаніе 
есть: 

и4бо егда съ€да= 
бысть и4 не 
имэ поро1ка 
на себэ я4ко 
бж7ие со€дание 
єсть. 
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Основна ре-
дакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 
нашъ Гос-
подь Богъ, 
прсть во-
сприим от 
земля, ру-
кама пре-
чистыма 

  г7ь бо б7ъ 
на1шь пе1р8сть 
въспріи1мъ t 
землz 
рука1ма 
прчcтыма. 

Господь бо 
Богъ нашь, 
персть 
въспріим от 
земля, ру-
кама пре-
чистыма, 

Гдcь бо Бг7ъ 
нш7ь пе>сть во-
спри4имъ t 
ѕеұля, рӅкама 
пре?тcыма 

 

и непороч-
ныма сплес-
кав че-
ловѣка, 
блага и удо-
брена, но 
он, акы 
калъ, зем-
наа любя, 

  и3 не-
поро6чныма. 
създа1въ чл7ка 
бл7га и3 Ӄдо-
бре1на. но6 Ҷ4нъ 
а4ки ка1лъ зе-
мна1z любz2. 

непороч-
ныма 
създавъ че-
ловѣка, 
блага и удо-
брена, но 
онъ, аки 
калъ, зем-
наа любя, 

непорочныма 
со€да+ чл7вка 
бл7га и4 
Ӆ4доӣрена, но о= 
аки каӥ зем-
ная любя 

 

поползеся 
къ сласти, и 
сласти при-
ложишася 
ему; 

  къ сла1сти 
пwползе1сz. и3 
сла1сти е3мӅ2 
приложи1шzc. 

къ сласти 
поплъзеся, 
и сласти ему 
преложи-
шася, 

ко сласти по-
поӥѕеся, и4 
сласти є4мµ 
приложишаc, 

 

и обладай 
бысть от-
толѣ род че-
ловѣчь стра-
стию; 

  ҶѶблада1нъ быc 
tто6ле рwd 
чл7чь стра1стію. 

и обладанъ 
бысть от-
толѣ род че-
ловѣчь стра-
стію, 

и4 оӣлада= 
бысть tтоле 
роd л?ве?ь страс-
тию, 

 

и во ины 
страсти ук-
лонися, и 
боримы 
есмы все-
гда. 
 

  и3 въ и3ны2 
стрcти1 
Ӄклони1сz. и3 
бори1мы є3смы2 
всегдӢ 

и въ ины 
сласти укло-
нися, и бо-
римы есмы 
всегда. 

и в ыны і во 
и1ны сла1сти 
Ӆ4клонися, и4 
боримы есмы2 
всегда2, 

 

И от тѣх 
един аз 
побѣжаюс, 
имже и ра-
ботаю, сму-
щаем 
помыслы 
душа моеа, 

  и3 t тѣ1хъ 
е3ди1нъ а1зъ 
пwбѣ1жа1ю3сz2. 
и3мъ• рабо6таю. 
смуща1е3мъ 
пw 1мыслы t 
дш7а1 моеа. 

От тѣх 
единъ азъ 
побѣжаюс, 
нм же и ра-
ботаю, сму-
щаемъ 
помыслы 
душа моея, 

t тѣ< єди1нь 
а€побэжда-
юся, и4м же и4 
работаю 
смӅща1еұ 
помыслы дш7и 
моея, 

 

и страстнѣ 
касаяся 
тѣмъ и не-
ослабно 
хотѣние 

  и3 стрcтнэ 
тѣ1мъ 
кӢсаzсz. И3 не 
Ҷ3сла1бно 

и страстнѣ 
тѣм касаася 
и неослабно 
хотѣніе 
имый къ 
сътворенію 

и4 стра1стнэ 
тѣұ каса1яся 
и4 неоcлабно 
хотэние 
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Основна ре-
дакція 
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Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 
имѣя къ 
створению  

хwтэніе2 и3мы2 
къ сътворе1нію2 

и4мыи, к сот-
ворению 

дѣла злаго       

   грѣ<  грѣха, грэха2  

тѣм не мнѣ 
подобна 
иже на зе-
мли во всѣх 
за многаа 
согрѣшениа, 

  и3 тѣ1мъ нѣc 
мнѣ2 пwдо6бна 
и3же на земли2 
всѣ1хъ за 
мнw6гаа2 
съгрэше1ніа2 
моz2. 

и тѣм нѣсть 
мнѣ подо-
бна иже на 
земли всѣх 
за многаа 
съгрѣшеніа 
моя, 

и3 тѣұ нѣ1сть 
мнэ2 подоӣно, 
и4же на земли 
всѣ< , за 
многая 
слгрэше1ния 
моz2, 

 

в нихже и 
до сего часа 
пребываю. 

  в ни1хъ• и3 до 
сего2 чс7а 
пребыва1ю. 

в них же и 
до сего часа 
пребываю. 

в ни< же и4 до 
сего2 часа2 
пребываю, 

 

Той единъ, 
иже от всѣх 
обрѣте ис-
тину, себе 
отлучив на 
Божию 
волю и того 
заповѣди 
непорочно 
сохранив, 

  нw 6 тъѶ є3ди1нъ 
и4же t всѣ< 
Ҷ3брэте2 
и4стин8нӅ. себе2 
tлучи1въ на 
бж7ію во6лю. и3 
того2 
за1повэди не-
порҶ6чно 
съхрани1въ. 

Но тъй 
единъ, иже 
от всѣх об-
рѣте ис-
тинну, себе 
отлучивъ на 
божію волю 
и того запо-
вѣди непо-
рочно 
съхранивъ, 

но то8 є4ди= 
иже t всѣ< 
обрэте 
иcтиннӅ себе 
tлӅчи+ на 
бж7ию волю, и4 
того запо-
вэди непоро-
чно со<ранивъ, 

 

въ чистотѣ 
же соблюдъ 
тѣло свое и 
душу, кромѣ 
всякоа 
скверны 
плотскиа и 
душевныа. 

  въ чтcҶтэ 
же съблюде2 и3 
тѣ1ло своє2. и3 
дш7Ӆ кромѣ2 
всz1коz3 
скве1р8ны 
плотьскіа2 и3 
дш7е1в8ныӢ. 

вь чистотѣ 
же съблюд 
тѣло свое и 
душю кромѣ 
всякыя 
скверны 
плотьскыа и 
душевныя. 

в чистотэ 
же соӣлюd тэло 
свое2 и3 дш7Ӆ 
кромэ2 
вся1кия 
скве>ны 
плот8ския и4 
дш7евныя. 

 

 
У Четії Мінеї Патерик проложного типу, а відтак і у Арсеніївській редакції Патерика, 

первинну передмову вилучено і замінено коротким вступом. Така сама робота пророблена 
у редагуванні для друкованого видання 1661 р. Втім, текст не має нічого спільного зі 
скороченим проложним текстом. 

У Стишному пролозі передмова відсутня зовсім. 
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Коментар 172 
В Арсеніївській редакції Патерика є суттєва смислова зміна: 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

К нему же 
рече Иван: 
«Почто 
хощеши 
себе пре-
дати на 
снѣдь 
врагу? 

К немӅ же 
и3ванъ рече 
почто брате 
хощеши себе 
предати 
врагӅ на 
снэдь. 

к немӅ• \i3Ҷа= 
ре?. почто 
брате 
хощеши пре-
дати врагӅ 
на смр7ть. 

Бл7же1н8ныи• 
и3Ҷ3а1ннъ рече 
к немӅ2. 
пҶчтҶ6 
хо6щеши себе2 
преда1ти на 
снэдь врагӅ2. 

Блаженный 
же Іоаннъ 
рече к 
нему: «по-
что 
хощеши 
себе пре-
дата на 
снѣдь 
врагу, 

Блж7енныи 
же И4о3а3ннъ 
рече к немӅ, 
почто 
хощеши себе 
предати на 
снэd врагӅ, 

Прпdбный же 
ІҶа1нъ рече2 
к8 не1мӅ: по-
что2 хо1щеши 
преда1та себе2 
на снѣ1д8 
врагӅ2, 

Втім, складно твердити, чи була ця зміна спеціальною, чи це є помилкою. 

Коментар 173 

«Берниа тинна» — власне, брудна грязюка (Срезневский 1893, 212). Таке саме 

значення має і видозміна «брьніа тимэн8на» (Срезневский 1912, 959). 

Коментар 174 
У всіх редакціях — 30 років, однак у Пролозі зі збірки НТШ2976 — 30 і 5. Втім, цілком 

можливо, що це результат неправильного прочитання запису типу «30-е». 

Коментар 175 
В. Яковлєв (Яковлев 1875, 145-146) спробував оголосити про можливе походження 

цього сюжету від оповіді про прп. авву Мойсея у Лавсаїку (Палладий 2013, 24-26). Там, 
дійсно, є подібна оповідь, але саме доволі велике житіє не має нічого спільного з нашим. Він 
був колишнім розбійником і нечестивцем. І непристойні думки були спрямовані бажанням 
повернутися до попереднього життя, що, втім, святий і здійснив. Тому нема сенсу навіть 
наводити тут частину тексту, оскільки про паралелі не йдеться. 

Можливо, більш близьким до певної частини житія прп. Іоанна є одна з розповідей 
авви Макарія з Лавсаїка: «Казав нам цей безпристрасний чоловік ще таке: “Коли пройшов я 
все подвижницьке життя, яке обрав, виникло в мене інше духовне бажання: я забажав 
здійснити те, щоб розум мій впродовж лише п’яти днів не відволікався від Бога і ні про що 
інше не мислив , але до Нього одному звернений був. Зважившись на це, замкнув я свою 
келію і сіни перед нею, щоб не відповідати нікому, хто б не прийшов. Почав я це з іншого ж 
дня, давши розуму своєму такого наказа: “Дивись, не сходь з небес: там ти з Ангелами, 
Архангелами, з усіма горніми Силами — Херувімами, Серафимами і з Самим Богом, Творцем 
усього; там будь, не сходь з неба і не впадай у чуттєві помисли”. Провівши так два дні і дві 
ночі, я до того роздратував демона, що він зробився полум’ям вогненним і спалив все, що 
було у мене в келії; сама рогожа, на якій я стояв, охоплена була вогнем, і мені здавалося, що 
я весь горю. Нарешті, вражений страхом, я на третій день залишив свій намір, що не мігши 
зберегти розум свій зосередженим, і зійшов до споглядання цього світу, щоб не зараховано 
було це мені в гордість» (Палладий 2013, 22; Яковлев 1875, 146). 

Звичайно, крім згадок про вогонь, нічого спільного між двома сюжетами нема. 

Коментар 176 
Завершення житія в різних редакціях є доволі різноманітним: 
 

 

2976 ВР ЛННБ, ф НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.2977 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Купно же 
благода-
ривше 
Господа, 
прослав-
ляющаго 
святыа 
своа: иже 
в житии 
ему уго-
диша,  

кӅпно же 
бл7годари-
ста бг7а. 
прослав-
лzю3щаго 
ст7ыа3 своа3. 
и3же в жи-
тіи3 є3мӅ 
Ӄгодиша.  

кӅпно же 
бл7годари-
ста г7а. 
прослав-
лzющаго 
ст7ыя3 своа. 
и3же в 
житьи 
є3мӅ Ӄго-
диша  

ку1пно же 
бл7го-
дари1вше ба7 
прҶсла-
влz1ю3щаг
Ҷ ст7ы1z2 
своz2. и4же 
в житіи5 
е3мӅ2 
Ӄгоди1шz.  

Купно же 
благода-
рите 
Бога, 
прослав-
ляющаго 
святыа 
своя: еже 
в житіи 
ему уго-
диша,  

кѫпно2 же 
бл7года>стви1
ша2 ба7. 
про-
сла1влzю3ще
мӅ ст7ыz3 
своz3 є1же 
въ жи1тіи 2 
є3мӅ2 Ӄго-
диша3. 

кӅ1пно же 
бл7годараше 
бг7а, про-
славляю-
щаго 
св7тыя 
своя. еже 
въ житии 
е4мӅ µ4го-
диша  

Тогда2 
кӅ1пнҶ, 
ст7ы1й же и3 
стрcтный 
хва1лӅ во-
зда1ша 
Бг7Ӆ, я4ко 
тѣ1хъ и4же 
просла1виша 
є3гҶ2 въ 
жи1тіи 
свое1м8 чис-
тото1ю, 
просла-
влz1етъ и3 
по смр7ти 
чӅдесы 
дарӅ1ющым
и чистотӅ2. 

сих и по 
смерти 
дары ис-
цѣЪле-
ниа обо-
гати и 
вѣнци не-
тлѣниа 
украси. 

си< и3 по 
см7рти 
дары Ҷ4бо-
гатэ и2 
вэнци не-
тлэнными 
Ӄкраси. 

си< и3 по 
см7рти про-
слави 
иcцэлэніа3 
дары 
Ҷ4бг7аті. 
вэнци не-
тлэніа3 
Ӄкраси 

си< и3 по 
сме1рти 
и3сцэле1ніи5 
да1ры 
Ҷ3бога1ти 
и3 вэнцы2 
нетлѣ1ніа2 
Ӄкраси2. 

сих и по 
смерти 
ис-
цѣлѣній 
дары 
обогати и 
вѣнцы 
не-
тлѣнныя 
украсни, 

 сихъ и4 по 
смерти ис-
целении 
дары о4бо-
гати и4 
вэнцы не-
тлэнныя 
Ӆ4красн 

   и3 црcтвію 
спdоbби. 

и царст-
вію сво-
ему спо-
доби. 

 царствию 
своемӅ спо-
доби, 

 

     и1 сице 
прпdбныи2 
іоа3нь 
мно2голэп8н
о по-
дви1завсz2. 
ра1зли3чно2 
понѫ1ди3 
себе на до-
бро2дэтель. 
и3 тече1ніе3 
житіа 

  

 

2977  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. 
з Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
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свое3го1 
до1брэ 
съв8ръщтвъ2
. къ гу7 
tи3де. 
Я3коже и3 
пdреѶ напи-
сахҶұ. Ҷ3 
мҶ3v2сеи2 
Ӄгри1нэ. 
іо4а 3н8нэ за-
творни3цэ. 
є4же 
съдэz3и 2 
м 8нгъ въ 
сла 1вѫ 
свою2, про-
славлz3z и< 
тръпеніа1 и< 
ра1ди2. си< и3 
посмр7ти2 
и3сцэле1ніи2. 
и2 да1ры чюd 
творіа3 
o3бога1ти. 

Тому 
слава со 
Отцем и 
съ 
Святым 
Духом и 
нынѣ. 

  є3му же 
сла1ва съ 
Ҷ3ц7емъ, и3 
съ сты1мъ 
дµ< нн7э и3 
прcно и3 въ 
вѣ1кы2 
вѣ1ком. 
 

Ему же 
слава съ 
Отцем и 
съ 
святым 
Духом 
нынѣ и 
присно и 
въ. 

 єұӅ же 
слава со 
tцеұ и4 со 
стыұ дх7оұ 
нн7э и 
пр7сно и4 во 
вэки 
вэкомъ 
а4минь. 
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  и3 тѣ< 
мл7твами 
и всѣ< наc 
помилӅи3. 
 

     

       Та1же 
МнҶ1го-
страда1лны
й За-
тво1рникъ 
Прпdбный 
tц7ъ нш7ъ 
ІҶа1нъ, 
в8ма1лэ 
вре1мени по 
и3спо-
вэда1ніи 
мнҶ1гаго 
страда1ніz 
свое1гҶ, 
Мцcа 
Ію1лz иi7 
днz2 пре-
даде2 дх7ъ 
сво1й в8 
рӅ1цэ Гвcи, 
с ни1м8же 
сострада2 
дастѣұ и 3 
въцр7и 1т8сz. 

       МҶ1щи 
же є3гҶ 2 
ст7ы1z 
точа1щіz 
и3сцэле1ніе 
неҶ3скӅ1дн
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Ҷ, а4ки 
сто1лпъ 
крѣ1пости 
t лица2 
вра1жіz 
стоzҴ и3 до 
нн7э непо-
колиби1мо, 
та1мҶ 
и3дѣ1же 
самъ себе2 
до ра1мӅ 
Ҷ3копа2, 
пе1рвэе 
є1гда2 под-
виза1сz, 
послѣ1диже 
є3гда2 
вре1мz пре-
ставле1ніz 
свое1гҶ 
Ӄвэдэ. 

       Мл7тва1ми 
у4бҶ 
МнҶго-
страда1лнаг
Ҷ сегҶ2 
за-
тво1рника 
ПрпdбнагҶ 
tц7а 
нш7егҶ 
ІҶа1нна, 
[є3го1же 
чтcное 
тѣ1ло а4ки 
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побэди1вш
агҶ страҵ 
теле1снӅю 
мнҶ1гимъ 
страда1ні-
емъ, сот-
вори1сz въ 
сто1лпъ 
до1мӅ 
Бж7iz] 
бӅ1ди на1мъ 
наста-
вле1ннымъ 
бы1ти а4ки 
свѣ1томъ и3 
Ҷ3сэне1ніем8 
столпа2 
сӅ1щаg 
прz1мо 
Моv3сеа, 
на 
Ҷ3бэтова1н
нӅю o4нӅ 

нбcнӅю зе-
млю, 
текӅ1щӅю 
мле1ком8 и3 
ме1доұ, я4же 
достоѶна сӅҴ 
при персе< 
сӅщиұ и3 
млdнцеұ 
неи4ныұ, но 
я 4коже 
напе1рст-
никӅ Хв7Ӆ 
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си1це и3 семӅ2 
дэвстве1нн
икӅ 
ІҶа1ннӅ, 
сi1є3 є3стъ: 
блгdтію и3 
сла1вою въ 
Трbцы 
слави1маg 
Бг7а: 
є3мӅ1же 
сла1ва нн7э 
и3 прcнҶ и3 
въ вѣ1ки 
вэкҶ1м8, 
А4ми1нь. 

 
Незважаючи на цю різноманітність, у всіх сказано, що мощі святого є нетлінними і 

чудотворними. Отже, прп. Іоанна на час написання Послання Полікарпа вже вшановували і 
було відомо про нетлінність його мощей. Власне, це не має бути дивним, оскільки мощі 
святого, дійсно, не було покладено до локули, і він лишився в такому вигляді, в якому 
помер — тобто, вертикально, стоячи у ямі. Такий висновок є вельми проблематичним, якщо 
ми згадаємо, що навіть затвірників виймали із затвору і ховали окремо. Втім, підставою було 
бажання дізнатися, чи дійсно подвижник помер. Допустимо, тут було зрозуміло, що він 
преставився. Але як могло статися, що тіло прп. Іоанна після смерті до муміфікації не впало? 
Визнаємо це печерними чудесами. 

Наразі у Патерику 1661 р. додано ще значний фрагмент, який відноситься до 
преставлення святого й долі його мощей. Фактично вони є розвитком вищенаведеної 
інформації. 

Житіє прп. Мойсея Угрина 
Коментар 177 
У двох пізніх редакціях житія,  воно має нетотожні,  але близькі  за 

задумом передмови.  За  сюжетом вони походять від твердження у  житі ї  з  
Патерикону,  де «занадто велику увагу» до майбутнього святого диявол м ав 
через  бажання того постригтися і  вгот овані й йому в  майбутньому святості .  
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Патерик Йосифа Тризни 
 

Друкована редакція 1661 р. 
 

И4спе>ва o3бы1чене видѣ8 доӣра враҴ ратовҴа 8 (sic!) чл7вкъ 
тэлеcною страстию, и речь сладостраcтиемъ я4ко да пом-
рачи+ умъ и3 тэхо о4калэть (sic!) соҴвори< та расҬовін=о i4 
во вcою долю повинен киаково8 бо страcти рекоша tц7ы 
радоватиc бэсоұ zко• см dра8 блӅdному ниже тcрасти и4но8 яко 
же Ҭэлеcнэ8 скве >не. Сего ради крѣ1пко бореҴсz съ рабы 
бж7иіми яко да tлучиҴ t бг7а, и4 дш7у смутиҴ і в го>нµ 
печаӥ члв7ка въдедеҴ. еже и4 к8 блж7енны8 стр cтоте >пцъ си8 ты 
ради поcтdраӢ. 

Найпaче врагъ нечистыѶ њбыче2 стрaстію нечи1стою блyд-
ною, бра= возвизaти на чл\ка, ћко да тоeю сквeрною по-
мраче= чл\вёкъ невзирaетъ въ всёхъ дёлехъ свои1хъ на 
Бг\а: понeже чcтыи с®цемъ Б№ ўзрsтъ Подвизaсz на 
т0й брaни пaче и4нэхъ, злопострадaвъ дов0лнэ, ћкw 
добр8 в0инъ Хв7ъ, сей Бlжeнный tц7ъ нш \ъ Моvсей, 
д0ндеже до конца2 победи2 нечи1стагw врага2 си1лу: и3 нам8 
џбразъ њстaви. 
Њ нeм8 же пи1шетсz си1це: 

Коментар 178 
Інформація про Мойсеєвого брата і його убивство разом із свмч. Борисом міститься 

у різних писаннях про святих мучеників Бориса і Гліба. У значної частини з них згадується про 
убивство Борисового слуги Георгія Угрина, Мойсеєвого брата, якому, аби зняти з шиї 
дорогоцінну гривню, убивці відрізали голову. 

«Чтение о житии и о погублении блаженную страстотерпца Бориса и Глѣба» 
«И се единъ отъ престоящихъ ему слугъ паде на немь, они же и того пронизоша, и 

мьнѣвъ же блаженаго мертва суща, изидоша вонъ» (Абрамович 1916, 11). 
«Съказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глѣба. 
«Видѣвъ же, отрокъ его вьржеся на тѣло блаженнаго рекыи: «да не остану тебѣ, 

господине мой драгыи, да идеже красота тѣла твоего увядаетъ, ту и азъ сподобленъ буду 
съконьчати животъ свой». Бяше же сь родъмь Угринъ, имьньмь же Георгий, и бѣаше 
възложилъ на нь гривьну злату, и бэ любимъ Борисъмь паче мѣры… (Абрамович 1916, 35). 

…Избиша же и отроки многія; съ Георгия же не могуще съняти гривьны, и отсѣкъше 
главу, отъвьргоша и кромѣ, да тѣмь и послѣдь не могоша познати тѣла его (Абрамович 1916, 
37). 

«Чюдо 1-ое: о хромѣмь. Бяше жь мужь, именьмь Миронѣгъ, иже бѣ градьникъ 
Вышегородэ. Сь имѣ отрокъ, у  того отрока и бяаше нога ему суха и съкърчена, и не можааше 
на неи ходити, ни малы еѣ чюяше, нъ подъдѣлавъ деревяну, и тако хожааше. И пришедъ къ 
святыима, и припадъ къ гробома святою, моляшеся къ Богу, исцѣления прося отъ святою. И 
въ едину нощь явистася ему святая страстотьрпьца Романъ и Давидъ, и глаголаста: «что 
въпиеши къ нама?» Оному же показающю ногу и исцѣления просящю. И имъша ногу сухую, 
прекрьстиста ю тришьды. И убужься отъ сна, видѣся съдравъ, и въскочи, славя Бога и святая, 
и исповѣда людьмъ, како псцѣлиста и. И повѣдааше, съ нима видѣвъ Георпия оного, отрока 
святаго Бориса, ходяща съ нима и носяща свѣщю. И видѣвъше людие таковое чюдо, и 
прославиша Бога о бывъшимь и сыну его Миронѣгови градьнику» (Абрамович 1916, 54). 

Оповідь про убивство Борисове з Лаврентіївського літопису 
«И се нападоша акы звѣрье дивии около шатра, и насунуша и копьи, и прободоша 

Бориса, и слугу его, падша на немъ, прободоша с нимь. Бѣ бо се любимъ Борисомь. Бяше 
отрокъ сь родомъ сынъ Угърескъ, именемъ Георги, егоже любляше повелику Борисъ, бѣ бо 
възложилъ на нь гривну злату велику, в неиже предъстояше предъ нимь. И избиша же и ины 
отрокы Борисовы многы. Георгеві же сему не могуще вборзѣ сняти гривны съ шиѣ, усѣкнуша 
главу его, и тако снята. И тѣмьже послѣже не обрѣтоша тѣла сего въ трупии» (Абрамович 
1916, 69). 

Оповідь про убивство Борисове з Іпатіївського літопису 
«Бяше бо отрокъ сь родомъ Угринъ, именемь Георгии, егоже любляше повелику 

Борисъ, бѣ бо възложи на нь гривьну злату, в неиже престояше ему. Избиша же огрокы 
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многы Борисовы. Георгиеви же не могуще сняти вборзѣ гривны сь шѣи, и усѣкънуша главу 
его, и тако снята гривну ту, а главу отвѣргъше прочь: тѣмже не обрѣтоша послѣже тѣла его 
вь трупьи» (Абрамович 1916, 74). 

Оповідь про убивство Борисове з Переяславського літопису 
«Избиша отроки его многы, а съ Георгіа не можаху гривны златыа снята, усекнуша 

главу с гривною и връгоша окромѣ, да темъ и не можаху познати и наити тѣло его» 
(Абрамович 1916, 74). 

Печерським книжникам так і не стало відомо, що насправді братів було троє. І голову 
святого було підібрано третім братом Єфремом, який пішов із нею з Києва на північ, де біля 
м. Торжка заснував спочатку притулок для прочан, а потім обитель, що отримала назву 
Новоторзького Борисоглібського монастиря та церкву Свмчч. Бориса і Гліба, де уславився 
святим життям. Помер преподобний Єфрем 28 січня 1053 р. Його мощі було відкрито 
1572 р., разом із головою його брата Георгія, яка була упокоєна в його гробниці. 

Коментар 179 
Предслава Володимирівна була старшою донькою св. рівноапостольного князя 

Володимира від Рогніди, єдиноутробна сестра Ярослава. Про неї мало відомо. Існує 
інформація, що з нею хотів одружитися польський король Болеслав, але чомусь шлюб не 
відбувся (Галл Аноним 1961, 35). 

У якийсь час після убивства св. рівноапольних Бориса і Гліба вона мала певну, не 
зовсім визначену роль. Можливо, живучи в сільці Предславине, заснованому на Либеді її 
матір’ю, вона створила осередок супротивників Святополка, втім, навряд чи вагомий, 
оскільки він його не знищив. Це здійснив польський король Болеслав Хоробрий. Він захопив 
її разом із сестрою, і зґвалтував Предславу (Новгородская Карамзинская летопись 2002; 
Тверская летопись 1863, 137). 

Останню інформацію підтвердив Титмар Мерзебурзький (Титмар Мерзебургский 
2009, 177) і Галл Анонім, який прямо говорить про зґвалтування (Галл Аноним 1961, 36) (хоча 
вказане джерело навряд чи можна визнати за надійне). Подальша доля Предслави невідома 
(Войтович 2006, 272-273). 

Коментар 180 
Цю дату Йосиф Тризна міг взяти як із давнього київського літописання (зокрема, 

наявна ця дата у Тверському збірнику (Тверская летопись 1863, 136)), так і з літопису 
Іпатіївської групи (Ипатьевская летопись 1962, 130). Про події того року див. стор. 118, 
Коментар 181. 

Коментар 181 
Забирання полону для продажу в рабство на той час було абсолютно усталено (див. 

Додаток 3). Тут забирання Болеславом киян у рабство підтверджує Титмар Мерзебурзький 
(Титмар Мерзебургский 2009, 177). Однак, згідно з пізньосередньовічним київським 
літописанням, в якому, можливо, відобразилися якісь повідомлення з авторської редакції 
«Повісті», святий був взятий у полон не під час можливого полонення Предслави, а дещо 
раніше, під час битви Болеслава з Ярославом. Зокрема, у Новгородському Карамзінському 
літописі про битву між Болеславом і Ярославом читаємо: «И ту убишя Буды воеводу; и инѣх 
множество побѣдишя, а еже ихъ руками изимашя, то расточи Болеслав по Ляхом, а самъ 
вниде в Киев съ Святоплъком и сѣде на столѣ Володимери. И тогда Болеслав положи себѣ 
на ложи Передславу, дщерь Володимирю, сестру Ярославлю» (Новгородская Карамзинская 
летопись 2002, 61). 

Більш поширено цю статтю подано у безпосередньо пов’язаному з 
пізньосередньовічним київським літописанням Тверському збірнику: «…и воеводу Блуда 
убиша, и иныхь множество, а ихже рукама яша, тѣхь расточн Болеславь по Ляхомь. На томъ 
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бою изымаша Моисеа Угрина, брата Георгіева, иже бѣ убитъ съ княземъ Борисомь; бѣ бо и 
той слуга Борисовь, и много пострада въ Лятской землѣ отъ вдовы нѣкыа, млады суща, еяже 
мужъ, болярннь сый Болеславль, убіень на семъ бою; Монсей же, по страданіи своимь, 
пріиде въ Кіевь, въ Печерскій манастырь, и бысть чюденъ старець, красень тѣломъ и душею, 
о немъ же лежатъ повѣсти въ Отечницѣ Печерьскомъ. Болеславъ же вніиде вь Кіевь сь 
Святополкомъ, и сѣде на столѣ Владимери» (Тверская летопись 1863, 137). 

У Густнському літописі святого хоча й згадано, але оповідь ближча до літописів 
Іпатіївської групи. 

«Увидѣв же сию лесть Святополкову Болеславъ, разгнѣвася на Святополка велми и 
даст своему лядзкому войску Киевъ на разграбление, а самъ пойде зъ Киева, вземъ со собою 
все богатство и красоту, яже тогда Киевъ имѣяше. Такожде и бояръ Ярославлих и двѣ сестрѣ 
Ярославль, дщеря Володымерови, и Моисея У грина, и людей множество; и веде со собою 
въ Ляхи». 

Коментар 182 
 

Основна редакція Патерик проложного 
типу 

Арсеніївська редакція Касіянівська друга 
редакція 

Ты же, не имѣя 
обычаа мнишеска, 
свобод сый от того, 
почто ся злым и гор-
кым мукам вдаеши, 
или что ради стра-
жеши? 

ты же не и3мѣа2 
Ҷ4бэщаніа5 мнишьскаго. 
свободенъ сы t того. по-
что себе злымъ и3 гор-
кымъ мукамъ вдає2ши. 
и3ли что стражеши не бг7а 
ради. 

ты• не и3мѣа2 Ҷ4бэщаніа 
мнишьскаg. свободь сыѶ t 
того. почто себе злыұ. и3 
го1р 8кымъ мӧкаұ вдає2ши. 
и3ли чтоѶ р dаѶ стражеши б7а 
рdаѶ. 

Ты же, не имѣа 
обычаа мнишеска, 
но свободъ сый того, 
почто злым и горкым 
мукамъ вдаешися, 
или что ради отра-
жеши? 

Тут добре простежується доказ того, що текст із Четії Мінеї ІР НБУВ був джерелом 
Арсеніївської редакції. Як зрозуміло із Основної редакції, співрозмовники прп. Мойсея 
негативно висловлювалися щодо його дій. У Четії Мінеї текст дещо видозмінено. Тут святому 

кажуть, що його дії «не бг7а ради». Натомість, свт. Арсеній автоматично чи не вчитавшись у 

текст, випустив слово «не» . Маємо підстави вважати, що це не випадкова описка2978. 

Коментар 183 
Цей текст є в усіх редакціях житія, однак лише автор редакції конкретизує джерело, 

посилаючись на пункт 17 глави 1 Пандектів Никона Чорногорця. Тут читаємо: «Џ послушани. 
и4аҲ не пdоbбаетъ пріемати и3мz послѫшаніа безсловестнэ є• послuшати діаволu. нѫѶ внимати oѶпасно 
бжCтъвныұ писаніҶұ. и3 вѣdти коє єC послuшаніе бж7іе, кое ли єC бэсовско. ИаҲ двѣѶ послuшани сѫҴ я3коже 
рекохҶұ. и3 а3ще не внимаєұ, въпаднѫти и3мамы въ діавоӥскыа сэті»2979. 

Коментар 184 
У житії є посилання на «літописець» — як можна вважати, авторську редакцію 

«Повісті минулих літ»2980, чи створений на її основі «Старий літописець Ростовський»2981. 
 

 

2978 Порівн.: ОР РГБ, ф. 173.1, № 215, л. 141. 
2979 ОР РГБ, ф. 304.1. Главное собрание рукописей библиотеки Троице-Сергиевой лавры, № 14. Пандекты Никона 
Черногорца. XIV в., л. 11. 
2980 Про неї див. у томі Антології, присвяченому прп. Антонію (Жиленко 2015-а, 330-334). 
2981 Про нього див. у томі Антології, присвяченому прп. Антонію (Жиленко 2015-а, 349-350). 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Український 
переклад 

Патерикону 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

Богъ же 
отместие 
творя ра-
бом 
своим. Во 
едину 
нощъ на-
прасно 
Болеслав 
умре, и 
бысть 
мятеж ве-
лик во 
всей Ляд-
ской зе-
мли, и во-
ставше же 
людие 
избиша 
епископы 
своа и бо-
яры своя, 
якоже и в 
Лѣтопи-
сцы 
повѣда-
ють, и 
сию жену 
убиша. 
 

бъ7 же tме-
стьтво 
рzбамъ 
свои3мъ. въ 
є3дину нощь 
болесла+ напра-
сно. Ҷu3мре. 
и3 быc 
мzтежь ве-
ликъ въ 
всеи3 лzдь-
скои3 земли. 
въставше 
и3збиша 
є3пcпы своа2. 
и3 боя3ры. и3 
сию2 жену 
бестуд8ную2 
u3биша. 

бгъ7 tместіе 
творz рабоұ 
своиұ. въ 
є3динu нощь 
напрасно 
болэславъ 
uмре. и3 быc 
мzтежь ве-
ликъ въ 
всэи3 лzдь-
скоѶ земли. 
въставше лdюѶе 
и3збиша 
є3пcпы своа3 и3 
боя3ры. и3 сію 
женu бесту-
днuю3 
u3биша. 

Богъ же 
сътвори 
отмьщеніе 
рабом 
своим 
въскорѣ. 
Въ едину 
убо нощь 
Болеславъ 
напрасно 
умре, и 
бысть 
мятежъ 
великъ въ 
всей Ляд-
скои зе-
мли, и 
въставше 
людие 
избиша 
епископы 
своя и бо-
ляре своя, 
яко же в 
Лѣтописца 
повѣда-
етъ. Тогда 
и сію жену 
убиша. 

Ӡа3 што на3 
боле3сла3ва3 
прµdкµю3 сме>ть 
допустиӥ гд7ь 
бг7ъ по котороұ 
коли 3 ся3 
ве3ли 3ки 3е 3 
росты>ки 3 в 
поӥщи3 дэя3ли 3, 
і забо_ства3 
межи3 паны, и3 
та 3я 3 те• пани3 
за 3би3та бӥыӢ.  

бг7ъ же 
сtвори 
tмщение ра-
боұ своиұ 
вскоре. Во 
едину Ӆ1бо 
нощь болесла+ 
напрасно Ӆұре, 
и4 бысть 
мяте• великъ 
во с+е 8 дяdско 8 
земли, и4 во-
ставше лю-
дие и€биша 
епкCпы своя, 
и4 боляре 
своя, яко 
же л+ѣтопи-
сцэ 
повѣдаеҴ, 
тогда и4 сию 
жену Ӆ4биша. 

Бъ7 же створи2 
tмщеніе за 
рабы2 своz2 
воск0рэ. Въ 
є3динӅ22 бо н0щъ 
Болеслaвъ 
напрaснw Ӆ3мре2, 
и3 быҵ мzте• ве-
лик7 въ всeй 
лzdской земли2: 
И#бо Востaвше 
лю 1діе и3зби1ша 
Епcпы и3 
Болsры своz2, с 
ни 1миже и3 та 2 
жена2 
безъстӅddнаz 
Ӆ3біє1на быҵ. 

Згадка про літописець є тільки в Основній, Касіянівських і у Патерику Йосифа Тризни. 
У тексті з Четії Мінеї ІР НБУВ, ф. 312, № 281/133с та у Арсеніївській редакції й посилання 
пропущено, можливо, з метою спростити і скоротити текст. Те саме, вірогідно, можна 
сказати й стосовно Патерикону. А от автори друкованої редакції 1661 р., вірогідно, вилучили 
цю згадку вповні осмислено, оскільки у літописах Іпатіївської групи (точніше – у нинішньому 
тексті «Повісті минулих літ») ця інформація подана дуже коротко. 

Водночас наведена у цій редакції дата приходу прп. Мойсея до прп. Антонія (див. 
Коментар 185), імовірно, похідна від дати 1030 р. 

Коментар 185 

У друкованій редакції 1661 р. на берегах є приписка з датою: «Мwv7сeй прiѶде къ прпdб: 
ЃнҴ: в лѣҴ: t со€ ¤Ѕ&Ф&Л&F& t Ро•: ¤А&Л&А&» Йдеться про 6539 (1031) р. Пояснення її появи не 

становить проблеми: автор 2982  додав рік до повідомлення у нинішньому тексті «Повісті 
минулих літ» про заколот у Польщі. Таке повідомлення знаходимо, зокрема, в Іпатіївському 

літописі: В лѣҴ. ¤ѕ7фл7и. [6538 (1030)] ... в се же времz. uмре Болеславу Великому в Лzхѣхъ. и 

 

2982 Невідомо, чи така побудова належить до творчості автора, чи авторів друкованої редакції 1661 р. Наразі 
О. Шахматов вказував на приписку, зроблену в одному із списків Касіянівської другої редакції Патерика — у т. зв. 
Рум’янцевському № 305, де в перших рядках оповіді про прп. Мойсея сказано: «пріиде къ преподобному 
Антонію въ лѣто 6539» (Шахматов 1908, 270). 
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быc мzтежь великъ в Лzдьскои земли. и вьставше людьє. избиша єпcпы. и попы и бояры своя. и 
быc мzтежь. вь нихъ (Ипатьевская летопись 1962, 137). Можливо, результатом заколоту, а 

відтак, і ослаблення польської держави є повідомлення на перемогу над поляками князів 

Ярослава і Мстислава наступного року: В лѣҴ. ¤ѕфл7f [6539 (1031)] Ярославъ и Мьстиславъ. 
собраста воя многы. и идоста на Лzхы. и заяста градъ Червенъскыя Ҷпzть. и повоєвоста Лzдьскую 
землю. и многы Лzхы приведоста. и раздѣлиста я. (Ипатьевская летопись 1962, 137). Цілком 

вірогідно, що автор друкованої редакції взяв цю дату, припускаючи, що Ярослав привів не 
тільки поляків у рабство, але й визволив своїх полонених. 

О. Шахматов зазначав: «Можливо, Полікарп запозичав наведену звістку з літописця, 
хоча посилання його на останній може бути витлумачено так, що про цей заколот говорить 
не лише житіє Антонія (де було вписано житіє Мойсея), але й літописець» (Шахматов 1908, 
262-263). Дослідник схилявся до думки, що Нестор датував 1030 р. не смерть Болеслава, а 
«заколот». Адже польський король насправді помер 1025 р., що, можливо, спонукало 
автора Густинського літопису перенести інформацію про повернення прп. Мойсея на 
1025 р.: «Въ лѣто 6533. 1025. Умре Болеславъ, кроль Полский. Наста по немъ сынъ его 
Мечиславъ Въторый, или Мешко, лѣнивый и пъяница, и ни в чом не радивый. Имѣяше бо 
жену подобну себѣ, именем Риксу, иже нимъ владяще. Сего ради от всѣхъ ненавидимъ 
бяше. И во время его царства многая зла быша во Лясѣхъ, и междособныя брани, яко единъ 
дрогаго убиваху. Въ то время многих пановъ, бояръ и бискуповъ побиено бысть. Въ то же 
время и оную безъстудную убиша, еже мучаше преподобнаго Моисея Угрина. Еже все бысть, 
якоже мню, за изгнание иноковъ изъ области Лядзкия, якоже о том в Житии святого Ефрема 
Скопъца и Моисея Угрина. Еще же и иныи околичныи народы и Цареве плѣниша землю 
Лядзъкую без всякаго возбранения» (Густынская летопись 2003, 52). 

О. Шахматов вважав, що вищевказана дата логічно випливає із арифметичних 
обчислень на основі даних житія, оскільки св. Мойсей 5 років був у полоні, а 6 років страждав 
за чистоту. Отже, якщо він потрапив у полон 1018 р., то, дійсно, міг звільнитися 1030 р. Але в 
хронологічні розрахунки вкралася помилка. Насправді, якщо добре вчитатися в текст, стає 
зрозуміло: святий був у полоні не 11, а 6 років: 5+1 (шостий!) — «за чистоту» Отже, 
хронологічна вказівка Патерика веде нас радше до дати, поданої Густинським літописом — 
1025 р. Невідомо, звідки взялась літописна дата 1030 р. (так само, як і 1031), однак, із 
хронологією страждання прп. Мойсея у полоні це ніяк не пов’язано. 

Маємо в нинішньому тексті «Повісті» ще одну статтю, пов’язану з Польщею того часу: 

«В лѣҴ. ¤ѕ7фн7а. [6551 (1043)] … в сии же времена. вьдасть Ярославъ сестрµ свою. за Казимира. и вьдасть 
Казимиръ. за вѣно людии. и7. соҴ. єже бѣ полонилъ. Болеславъ побѣдивъ Ярослава» (Ипатьевская 

летопись 1962, 142). Шлюб, згідно зі студіями О. Шахматова, відбувся 1041 р. (Шахматов 
1908, 280-285). Прп. Мойсей міг повернутися до Києва і цього року. 

Як поєднати літописну хронологію з тими шістьма роками перебування святого у 
неволі, нам не відомо. А ще більше: з якої б дати повернення прп. Мойсея ми не виходили, 
це сталося до дійсного заснування Печерського монастиря, яке датується 1051 р. (насправді, 
це сталося трохи раніше (Жиленко 2015-а, 33)) Крім того, згідно зі студіями антропологів, 
прп. Мойсей Угрин помер у віці 35—40 років. Тож навіть якщо він 1015 р. був ще, на наш 
сучасний погляд, підлітком (тобто, народився приблизно 1000 р.), то міг померти близько 
1035—1040 р. Отже, доходимо висновку, що прп. Мойсей не був насельником печери за 
прп. Антонія, а, вірогідно, підвизався у Варязькій печері ще до заснування печерки 
митрополитом Іларіоном. В житії повідомляється, що він мешкав тут десять років. З таким 
висновком синхронізується і усталена в монастирській традиції дата смерті святого — 1043 р. 
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Якщо святий підвизався тут раніше від заснування обителі – стає зрозумілим, чому 
прп. Нестор до якогось часу не знав подробиць його життя. Можливо, ці дані зібрав 
невідомий автор житія прп. Антонія. 

Коментар 186 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Український 
Переклад 

Патерикону 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

 

пребыв в 
монастыри 
10 лѣт, 5 лѣт 
въ плѣне 
страдав во 
узах, 6-е 
лѣто — за 
чистоту. 

пребывъ. i7. лѣҴ 
в манастыри є7 
лѣҴ. въ плѣнэ 
страдавъ въ 
Ҷ4кованъ. ѕ7 
лѣҴ. за чтcоту 
терпz стрcти. 

пребы+. i7. лѣҴ в 
манастыри. є7 
в плѣнэ 
страдавъ 
Ҷ4кованъ. ѕ7 
лѣҴ. за чтcоту 
страда въ 
стрcти. 

пребывъ в 
манастыри 
лѣтъ 10, а въ 
плененіи 
страдавъ въ 
узах 5 лѣтъ, 6-
е лѣто за чис-
тоту. 

быӥ то_ ст7ы_ мо_се _ в 
по_маҴю 3, і в_ окова< 
пре€ лэтъ пяҴ; а 
шостого року не€но-
сныє 3 муче3ни 3я 3, за3 
чи3стоҵ t поӥщи3 
Ҷ3но_ уте >пэлъ, в 
мона3стырю 3 пече>скоұ 
жи3лъ лэтъ 
де 3сяt,  

пребы+ в 
мнCтыри лѣ.Ҵ i7. 
а4 в пленении 
страда+ во уѕа<. 
є7. лѣҴ. ѕ7.е 
лѣто ѕа чис-
тотµ. 

Тут подано зібрану хронологію щодо житія прп. Мойсея: перебував у полоні 6 років 
(5+1) , потім прийшов до прп. Антонія і перебував тут до преставлення 10 років. 

Коментар 187 
Тут Полікарп посилається на історію з ляховицею із житія прп. Феодосія. У друкованій 

редакції фрагмент не лише перенесено в інше місце – там посилання є вже не на житіє 
прп. Феодосія, а на новоутворені житія, для написання яких було використано матеріал із 
житія. 

Коментар 188 

У друкованій редакції 1661 р. на берегах дописано: Престaвиc сҴ: МwѶсeй в лѣҴ: t со€ 
¤Ѕ&Ф&М&F&. T ро• ¤А&М&А&. Йдеться про 6549 (1041) р. 

 

Житіє прп. Прохора Лободника 
Коментар 189 
У передмові до «Слова» є цікаве і чітке пояснення тієї, дійсно, жахливої ситуації, в 

якій опинилась Київська держава у 90-х рр. XI ст. — між неврожаями, тривалими і 
жорстокими княжими которами і систематичними нападами половців, які доходили до 
Києва. Пояснення це особливо важливе, оскільки є всі підстави вважати, що це була 
особиста думка автора. Ця концепція тісно пов’язана із блискучим емоційним описом 
епохи, наявним у нинішньому тексті «Повісті минулих літ» під 1093 р., який дослідники 
приписують тому самому ігумену Іоанну, і якого у цьому житії згадано, як палкого 
викривальника Святополка. Нема певності, що це був, дійсно, Іоанн (існує навіть теорія, що 
це був сам прп. Нестор), але це був певний погляд монастиря і його чільників і, до того ж, 
незалежно від авторства. Нема підстав вважати, щоб його не було в авторській редакції 
«Повісті», і воно не було відоме прп. Нестору. Отже, передмова до житія є його власний 
висновок із них, можливо, з додачею поглядів Полікарпа. Так чи інакше, це була гостра 
критика всієї монархічної системи Київської держави. 
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Не дивно, що у Патерику 1661 р. цю концепцію було замінено іншою, що не містила 
конкретних звинувачень можновладців, та в цілому — ніякого особливого викриття, лише 
обмеження загальниками. Для історіографії того часу давні київські князі були виключно 
позитивними персонажами, та до того ж численна шляхта виводила свій родовід від тих осіб. 
Тому тут обмежилися лише негативом стосовно князя Святополка Ізяславича (див. 
Коментар 190), тай то, до того, як він покаявся, як про те говориться у житії. І писали про це, 
незважаючи на те, що відоме їм літописання стверджує протилежне. 

Д. Абрамович зауважив, що дехто з дослідників зазначав текстуальну залежність 
цього фрагмента від тих чи інших грецьких творів, що втім, він вважає недоказовим 
(Абрамович 1902, 182). 

Саму ж ідею про кари Божі можна також пов’язати з твором, який з певною мірою 
вірогідності приписують прп. Феодосію Печерському (Жиленко 2015, 157, 539). 

Коментар 190 
Йдеться про Святополка-Михаїла Ізяславича, сина київського князя Ізяслава і внука 

Ярослава Мудрого (1050—1113). Київський князь з 1093 по 1113 р. У В. Татищева знаходимо 
таку його характеристику: «Сей великий князь був зростом високий, сухий, волосся чорняве 
і пряме, борода довга, зір гострий. Читач був книг і вельми пам’ятний, їв мало через слабкість 
здоров’я, і пив рідко, тільки для того, щоб догодити іншим. До війни не був охочий і хоча на 
когось осердився, але скоро й забув. Водночас вельми сребролюбивий був і скупий...». 
Негативну характеристику князя мали б вважати вигадкою мономахівських літописців. 
Однак, є всі підстави твердити, що Святополк, дійсно, був не лише поганим князем, але й 
людиною безчесною. Це підтверджує і житіє, яке вже точно не пов’язане з правками в 
«Повісті минулих літ». 
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Друкована 
редакція 

1661 р. 
Во дьни 
княжениа 
своего в 
Кыевѣ Свя-
тополкъ 
много на-
силие сот-
вори: 

Въ д7ни 
кн7женіа 
своєго в ки-
євѣ ст7опо-
лкъ. много 
насиліе 
ст7вори. 

Въ д7ни 
кнzженіа3 
своего києвѣ 
ст7ополкъ 
и3зzславичь. 
много наси-
лье3 сътвори. 

Бcы1 у4бҶ въ 
дн7и кнzже-
ніа2 
свzтопо1лчӭ в 
ки1евѣ. 

Бисть убо 
въ дьни 
княженіа 
Святополча 
въ Кіевѣ. 

быcть Ӆбо во1 
дни княже-
ниz ст7опоӥча 
в ки1евѣ. 

Въ дни 
Кн7же1ніz 
Свzтопо1лка 
Ізzслави1ча в8 
Кi1евэ, 

мно4го наси1ліе 
людемъ 
сътвори2 
свzтопҶ1лкъ
. 

Много на-
силія лю-
демъ 
сътвори 
Святопо-
лкъ, 

много наси-
лия лю1демъ 
сотвори свя-
топоӥкъ, 

мнҶ1го 
наси1ліz t 
Кнz1зz сот-
вори1сz 
люде1м8:  

домы сил-
них иско-
рени без 
вины, 
имѣниа 
многы 
отъемъ, — 

и3 домы 
силны< и3ско-
рени бе€ вины. 
и3мѣніа мно-
гымъ tи3мъ. 

и3 домы 
силны< и3ско-
рени без 
вины. 
и3мѣніа2 мно-
гыұ tиұ. 

до1мы бо 
си1лны< до 
Ҷ3снова1ніа 
без ви1н8ны< 
и3скорени1въ. и3 
и3мѣніа2 
мно3гымъ 
tє1мъ. 

бо силных 
до основа-
нія без 
вины иско-
ренивъ и 
имѣнія 
многым 
отъемъ. 

да бы бъ 
си1лны<, до 
ocнова1ния бе€ 
вины 
и3скоре1нивъ, и3 
и3мѣни3z, 
многимъ 
tемъ, 

домы бҶ 
си1лныхъ бе€ 
вины2 и3ско-
рени2, и3 
и3мѣ1ніz 
мнҶ1гихъ 
tz1тъ. 
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1661 р. 
егоже ради 
Господь по-
пусти по-
ганым силу 
имѣти на 
нем; 

сегоже ради 
бъ попусти 
поганыұ 
имѣти силӅ 
нань. 

сего рdаѶ бг7ъ 
попѫсти по-
ганыұ силѫ 
и3мэти нань. 

и3 сего2 ра1ди 
пҶпусти2 
пҶга1н8нымъ 
си1лу и3мѣ1ти 
над ни1мъ. 

Сего ради 
попусти Го-
сподь по-
ганым силу 
имѣти надъ 
нимъ, 

сего ради 
попӅсти гcдь 
пога1нымъ. 
си1лӅ имѣ1ти 
наd ни1мь. 

СегҶ ра1ди 
Бг7ъ попӅсти2 
пога1нымъ 
си1лӅ и3мѣ1ти 
нань,  

и быша 
брани 
мнози от 
половец, 

и3 брани 
быша многы 
t половець. 

и3 быша рати 
многи t по-
ловець. 

и3 бы1шz 
бра1ни мно3гы 
t полҶве1ць. 

и быша 
брани 
многы от 
Половецъ, 

и3 бы1ша 
брани мно1ги 
t полове1ць. 

и3 въста1ша 
ра1ти мнҶ1ги 
в8 держа1вэ 
є3гҶ2 t по-
ловце+, 

к сим же 
усобицѣ. 

к сим же и3 
Ӄсобици  

к сим же и3 
усобицэ. 

к си1м•ъ 
Ӄсо1бица быc  

к сим же и 
усобица 
бысть  

к симь же и3 
Ӆ3собица 
быcть  

к8 си1м8 же и3 
междосо1бнаz 
брань:  

У Патериконі Сильвестра Косова його «заслуги» , описано інакше: «Коли на Руському 
князівстві сидів Святополк, який чинив багато прикростей киянам й усім підданим своїм, 
нищив роди великих панів руських, відбирав маєтки і дивився, як багатьох людей половці у 
неволю забирають» (Сінкевич 2013, 477). 

Коментар 191 
До війни, є всі підстави твердити, що як 1096, так і 1097 рр. були посушливими. 

Зокрема, можемо припустити, що 1097 р. було занадто спекотне літо і сильні проливні дощі 
восени, оскільки так було в Західній Європі (Борисенков, Пасецкий 1988, 246). 

Коментар 192 
Тут, починаючи з Касіянівських редакцій наявна чимала вставка, яка, втім, не містить 

жодної додаткової інформації. 
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яко доволну 
быти ему 
без хлѣба 
весь живот 
свой. 

я3ко доволно 
є3мӅ быти. безъ 
хлѣба весь жи-
вот свои3. 

я3ко доволну 
є3мѫ быти 
безъ хлѣба. 
в 8сь животь 
свои3 прово-
дити. 

я1ко дово4лну 
бы1ти е3мӅ2 бе€ 
хлѣба ве1сь 
живҶҴ сво6и3. 

яко доволну 
ему быти 
безъ хлѣба 
весь живетъ 
свой. 

яко дово1лнӅ 
емӅ быти. бе€ 
хлѣба веc живоҴ 
сво1й. 

   и3 видѣ гь7 
тръпѣ1ніе егҶ3. 
и3 вели1коє 
въздръжаніе2. 
преложи2 емӅ 

И видѣ Гос-
подь 
терпѣніе его 
и великое 
въздержаніе, 
преложи ему 
горесть ону 
на сладость, 

и ви1дѣ гдcь 
те>пѣ1ние єго. й 
вели1кое 
во€де>жа1ние, пре-
ложи емӅ гореcть 
онӅ на сладоcть, 
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го1ресть Ҷ3нӅ2 на 
сла1дость. 

   и3 пҶ печz1ли 
бcы1 емӅ2 ра1дость 
пҶ ре?н8ному. 
ве1черь въдво-
ритсz пла1чь. и3 
за1утра радость. 

и по печали 
бысть ему ра-
дость, по ре-
ченному: 
«вечерь 
въдвориться 
плачь, и зау-
тра радость». 

и3 по п?еӢли быcть 
емӅ ра1доcть, по 
реченномӅ. ве1че > 
водвориҴсz 
пла 1чь, й ѕаӅ3тра 
ра 1доcть 

И сего ради 
прозван 
бысть Лобо-
дникъ, 

и3 сего ради 
про€ванъ бысть 
лобҶ1дникъ. 

и3 сего рdаѶди 
прозва= быc ле-
бедникь. 

И3 сего ра1ди 
прҶзва1нъ бcы1 
лебедниҲ. 

И сего ради 
прозванъ 
бысть Лобед-
никъ, 

и3 сего ради 
про€ванъ быcть 
лебеdникъ, 

У друкованій редакції цей фрагмент перенесено далі за текстом. 

Коментар 193 
У попередніх фразах автор використав одну з Господніх притч: «І Він розповів їм 

притчу, говорячи: В одного багатія гойно нива вродила була. І міркував він про себе й казав: 
Що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? І промовив: Оце я зроблю, порозвалюю 
клуні свої, і просторіші поставлю, і позбираю туди пашню свою всю та свій достаток. І скажу 
я душі своїй: Душе, маєш багато добра, на багато років складеного. Спочивай, їж та пий, і 
веселися! Бог же до нього прорік: Нерозумний, ночі цієї ось душу твою зажадають від тебе, 
і кому позостанеться те, що ти був наготовив?... Так буває і з тим, хто збирає для себе, та не 
багатіє в Бога. І промовив Він учням Своїм: Через це кажу вам: Не журіться про життя, що ви 
будете їсти, і ні про тіло, у що ви зодягнетеся. Бо більше від їжі життя, а тіло від одягу. 
Погляньте на гайвороння, що не сіють, не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх 
годує. Скільки ж більше за птахів ви варті! Хто ж із вас, коли журиться, добавити зможе до 
зросту свого бодай ліктя одного?» (Лк 12:16-25). 

Коментар 194 
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И, се 
видѣв, 
нѣкый че-
ловѣкъ 
сбираше 
лободу  

се же 
видѣвъ и3нъ 
нѣкто чл7къ. 
сбираше ло-
бодӅ.  

 и3 се2 видѣ1въ 
нѣ1кіи5 чл7къ. 
събира1ю3ща 
лебедӅ2.  
 

Сего 
видѣвъ 
нѣкый че-
ловѣкъ 
събирающа 
лобеду,  

сего ра1ди 
ви1дѣ+ нѣкиі 
чл7къ со-
бира1юща ле-
бедӅ2,  

тѣ1м8же 
Бл7же1нный 
Про3хоръ 
трӅдъ бо1лій 
творz1ше 
себэ2, со-
бира3z без8 
преста 1ни 

   начz1тъ и 
събира1ти ле-
бедӅ2. 

начатъ и 
тъй сьби-
рати ло-
беду,  

начаҴ и3 то1й 
собира1ти ле-
бедӅ2,  
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себе же 
ради и до-
машних, 

себе ради и3 
домашни<. 

себе рdаѶ и3 до-
машни<. 

Себе же ра1ди 
и3 
дома1шнихъ 
свои<. 

себе же 
ради и до-
машних 
своих, 

себе1 же ради 
й дома1шни< 
свои< 

зе 1ліе то, 
свои1ма же 
рӅка1ма 
стира1z, и3 
хлѣ1бы t 
негҶ2 творz2: 
я4же ра-
здаz1ше 
неи3мӅ1щимъ, 
и3 и3зне-
мага1ющимъ 
t гла1да. 
Ви1дэвше же 
є3гҶ 2 нѣ1ціи 
собира1юща 
ЛободӅ2, на-
чаша и3 ты1и 
собира1ти 
та 1кожде 
себэ2, да пре-
питаюҴсz въ 
гладъ: но 
неможа1хӅ t 
го1рести 
я 4сти. 

да тѣм пре-
питѣються 
въ гладное 
время. 

да тѣмъ 
препитає3тсz 
въ гладное 
времz.  

да тѣмъ 
препитає3тсz 
въ гладно3е 
времz.  

да тѣ1м8же 
препита1ю3тсz 
въ гла1дное 
вре1мz. 

да тѣм пре-
питаються 
въ гладное 
врѣмя. 

да тѣұ пре-
пита1ються 
во глаdное 
вре1мя. 

 
Ці фрагменти є цікавими з огляду на наявність інформації про вживання лободи. У 

докасіянівських редакціях говориться, що прп. Прохора за збором лободи побачив якийсь 
чоловік, який робив те саме. Тобто, всі навколо знали про вживання лободи (саме зерна), і 
прп. Прохор зумів вдосконалити цей процес. У Касіянівських редакціях стверджується, що 
той чоловік навчився збирати лободу від святого. Складно твердити, чи в Києві на час 
створення редакцій було настільки хлібно, що традиція вже зникла, чи про неї не знав Касіян. 
А от у Патерику 1661 р. автор чи автори дуже добре знають про хліб із лободи, вони навіть 
чітко усвідомлювали, що він — гіркий. Писалося це під час Руїни. Цілком можливо, що в тяжкі 
літа українці перейняли заново традицію збирати насіння лободи у московських солдатів. 

У Патериконі ми також не знаходимо слідів знайомства із вживанням лободи, хоча й 
існує позначка, що прп. Прохор вживав «гірку лободу». Однак, автор пише, що той перетирав 
лободу в руках і їв замість хліба. Про зміну її смаку тут не сказано (Сінкевич 2013, 477). Автор 
явно не знав про вживання лободи, хоча далі він писав про хліб із неї (Сінкевич 2013, 479), 
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але це суперечить попердньому і явно є лише наслідуванням оригінального тексту. Тут 
читаємо: «Наказав голодним людям приходити до нього і давав їм хліб з цієї лободи, яка від 
природи є гіркою, але молитвами святого смачнішою за всі хліби і солодкою мов мед 
здавалася тим, хто їв її» (Сінкевич 2013, 479). 

Коментар 195 
Про ті події:  
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянівська 
перша реда-

кція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

Егда же 
Святопо-
лкъ съ Да-
видом Иго-
ревичем 
рать за ча-
ста про Ва-
силковu 
слѣпотu, 
еже 
ослѣпи 
Святопо-
лкъ, пос-
лuшав Да-
вида Иго-
ревича, с 
Володарем 
и съ самим 
Василком, 

єгdа же 
ст7ополкъ. 
съ дв7домъ 
и3гореви-
цемъ рать 
зачаста. 
про васи-
лковӅ 
слѣпотӅ. 
є3же 
Ҷ3слѣпи 
ст7ополкъ. 
послӅшав 
дв dа и3горе-
вица. с во-
лодаремъ. и3 
съ самимъ 
василкомъ. 

єгда же 
ст7опbлкъ съ 
дв7домь 
и3горевичемь 
рать зача-
ста. про 
василковӅ 
слѣпотӅ. 
є3же 
Ҷ4слѣпи 
ст7ополкъ. 
послӅшавъ 
двд7а и3го-
реви?. съ 
влодареұ и3 
самэмь 
василкоұ. 

є3гда• ст7опо1лкъ 
съ дв7домъ 
и1гҶоевтчемъ 
ратъ зача1ста. 
прw васи1лкову 
слѣпотӅ2. е3го 
же Ҷ3слѣпи 
ст7опҶлкъ2983 
дв7да и1гҶре-
вичz. с воло-
дарҶмъ. и3 съ 
самѣмъ 
вӢси1лкҶ 1мъ. 

Егда Свято-
полкъ съ 
Давыдом 
рать зача-
ста и про 
Василькову 
слѣпоту, 
еже ослѣпи 
Святопо-
лкъ, пос-
лушавъ 
Давыда 
Игоревича, 
с Волода-
рем и 
самѣм Ва-
сильком, 

Егда свя-
топоӥкъ со 
давы1домъ 
и3горевичемъ 
раҴ ҙачаCста, 
и3 про ва-
сиӥко1вӅ 
слѣпотӅ 
и3же о3слѣпи 
ст7опоӥкъ. 
поcлӅша+ 
давы1да и3го-
ревича. с во-
лодареұ и3 
самѣмъ ва-
сиӥкомъ, 

Посе1мъ 
Свzтопо1лкъ 
Ізzсла1вичъ 
Кнz1зь Кіевс-
кій, зача2 ме-
ждусо1бную бра1нь 
съ Дв7дом8 Іго-
ревичемъ 
Кнz1земъ Во-
лоды1мерскимъ: 
за слэпотӅ2 
Василка2 Рости-
сла1вича Кнz1зz 
на Требо1влю: 
є3гw1же 
w3слэпи1ти по-
велҗ 
Свzтопо1лкъ 
прел_ще1нъ Дв7доұ 
Ігоревичоұ. 
Та 1кожде и3 съ 
Воло 1даремъ 
Ростисла1вичем_ 
Бра1том _ Васи-
лковыұ Кнz1зем_ 
на Премы1шлэ, 
и3 съ самыұ Ва-
сил_ко1мъ:  

      за во1лость tца 
свое1гw 

 

2983 Дописано на берегах: «пwслуша+». 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянівська 
перша реда-

кція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

Ізzсла1ва, ю4же 
Рост̏сла 1вичи 
держа1ху. И4 
u3же2 воз-
врати1лсz бzше 
t бра1ни са1мъ 
Свzтопо1лк_ в_ 
Кіевъ, Дв7да 
прогна+ в_ Лzхи2, 
и3 посади1в_ во 
гра1дэ є3гw2 Во-
лодымерэ сн7а 
свое1гҶ 
Мстисла1ва: 
Воло 1дареви же 
и3 Василко1ви не 
Һдолѣ1в8, но 
посла1въ дру1гаго 
сн7а свое1гҶ 
Я4госла1ва по 
u3гры на ни1хъ. 

 
У житії дуже коротко, але обґрунтовано описано події після осліплення Василька. Це 

не дивно, зважаючи на літописне походження усього матеріалу. У Патерику Йосифа Тризни 
і друкованій редакції 1661 р. на берегах з’явилася приписка з датою: 

— Патерик Йосифа Тризни — 6606 (1098) р. 
— друкований Патерик 1661 р. — 6605 (1097) р. 
Остання дата, дійсно, є датою осліплення Василька. Але негаразди відбувалися і в 

наступні роки, тому о. Йосиф Тризна не помилився. 
Цікавий опис подій у Патериконі Сильвестра Косова. Цей автор завжди приділяв 

велику увагу мирській історії як поясненню до патерикових оповідей. Але в цьому разі у 
нього про ці події повідомляється особливо коротко: лише те, що Святополк воював із 
Давидом Ігоревичем (Сінкевич 2013, 479). Вірогідно, вся історія з осліпленням Василька і 
співучасті в цьому Святополка виглядала в його очах занадто гидкою для згадки. 

Коментар 196 
Йдеться про торгівлю сіллю, що була на той час значною частиною купецьких 

доходів. На той час сіль ще не поставляли з Криму, її не добували на Донеччині, тому сіль із 
Прикарпаття була цінною сировиною не лише в Галичині. Солеварне виробництво 
зародилося в Прикарпатті ще в кінці III — на початку II тис. до н. ери (Грабовецький 1982, 36). 
Вірогідно, тоді ж склалися і шляхи її збуту, серед іншого, і до Середнього Подніпров’я. 

Значними центрами торгівлі були Галич, Сіль-Галицька (нині м. Солигалич), літописні 
Удеч, Родна, Городок та ін. (Орленко, Орленко 2012, 126-127). Власне, вже з тексту Патерика 
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зрозуміло, наскільки вагомими для Києва були соляні каравани. Основними 
постачальниками солі для Києва вважається саме Галич і Перемишль (Орленко, Орленко 
2012, 126-127), хоча, можливо, такий висновок зроблений більше на основі Патерика 
(Аристов 1866, 69-70). У будь-якому разі, йдеться не про виробництво солі в містах Галичі та 
Перемишлі, а про постачання їх до Києва через названі міста (Грабовецький 1982, 36). 
Висловлювалися також думки про існування у Києві складів солі (Аристов 1866, 69-70; 
Грабовецький 1982, 36). 

На основі патерикового тексту і деяких інших джерел М. Аристов дійшов висновку, 
що торгівля сіллю була дуже прибутковою, і до неї долучався навіть князь (Аристов 1866, 69-
70). Проте здається, князь міг отримувати з того лише податки, й цим пояснюється його 
бажання відібрати сіль у Прохора. Основні продавці солі були, вірогідно, заможні київські 
купці, які брали участь у здирництві князя, і серед яких могли бути й українці, і «жиди»2984, 
яких пізніше, разом із наближеними до князя боярами, громили кияни по смерті Святополка. 

Коментар 197 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
проложного 

типу 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

изнемогша 
от рати и от 
глада, без 
жита и без 
соли. 

и3знемогоша 
t рати. и3 t 
глада, безъ 
жита и3 безъ 
соли. 

и3знемогша t 
ратіи3. и3 t 
глада без 
жита и3 без 
соли. 

и3знемо1гшихъ 
t гла1да и3 t 
ра1ти. и3 не 
и3мzху бо ни 
пшени1ца, ни1же 
со1ль. чұи1 бы 
скӅ1дость пре-
проводи1ти. 

и изнемог-
ших от глада 
и от рати, и 
не имяху бо 
ни пшеница, 
ниже соли, 
чим бы ску-
дость пре-
проводити. 

и3 и€немо1гши< t 
гла1да. и3 t 
ра1ти и3 не 
и3мяхӅ бо ни 
пшени1цэ ни 
со1ли. чиұ бы 
скµдоcть пре-
проводи1ти. 

Вважається, що в давнину в нас вживали переважно жито (див. стор. 1033). І дійсно, 
у ранніх редакціях Патерика згадано жито. Але пізніше у житії воно замінено на пшеницю. 
Така заміна не могла бути випадковою, але докладно вивчати це питання мають фахівці. 

Коментар 198 
Найбільш красномовно історію з сіллю описано у Патериконі Сильвестра Косова, де 

чітко окреслено, що тут йдеться саме про чудо: «Святий Прохор, споглядаючи це велике горе 
людське і нарікання, що не мають ні хліба, ні солі, почав збирати з усіх келій братських попіл 
і, піднявши руки й очі до Неба, просив над ним гаряче Спасителя свого, щоб перетворив його 
на сіль для тих людей, які споживатимуть його. Всемогутній Бог, який є поруч з усіма, хто 
Його закликає, усіх, хто закликає Його в правді, виконує волю тих, хто Його боїться, і 
вислуховує їхні прохання, Він прийняв молитви вірного слуги свого і дав попелу силу солі — 
силу і смак під час їжі. Тоді святий Прохор усім людям, які до нього приходили, почав давати 
цей попіл, який завдяки молитвам і благословенню святого ставав кожній людині сіллю. І 
чим більше його роздавав, тим більше його примножувалося. Так не лише у монастирі 
вдосталь солі було, а і в інших містах» (Сінкевич 2013, 479-481). 

Косов пропустив деталізацію цін на сіль, що є вмотивованим, оскільки він не міг 
перевести їх у знайомі йому одиниці. Але, що цікаво, й було відмічено перекладачем 
Патерикону Н. Сінкевич, він ніде не говорить про те, що роздавання солі було безоплатним. 

 

2984 Про цю релігійно-соціальну спільноту в часи Київської держави див. у томі, присвяченому прп. Феодосію 
(Жиленко 2015, 624), також вище, на стор. 862. 
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Крім того, нижче, розповідаючи про донос від купців і подальші дії Святополка, він пише: 
«Пішли тоді повз старшого над святим печерського ігумена до князя Святополка, скаржачись 
за це на святого Прохора. Святополк немилостивий (якого разом з народом його Творець 
світу покарав двома тими лихами, чекаючи на навернення [його]), схилився охоче до слів тих 
торговців сіллю і подумав про вигоду свою (а не монастирську), яку б отримав від продажу 
цієї солі та пообіцяв відібрати у святого Прохора усю сіль за звичкою своєю — силою і 
несправедливо. Тоді князь Святополк послав дворян своїх, щоб забрали силою у святого 
Прохора усю сіль монастирську» (Сінкевич 2013, 481). 

Описана тут подія істотно відрізняється від житійної. Отже, Косов вважав, що 
монастир, отримавши молитвами прп. Прохора солі, став її роздавати (не безплатно). А 
купці, замість узгодити ціни з керівництвом монастиря, донесли на нього князю. Князь же, 
який би мав дбати про монастирську вигоду, схилився (у всякому разі — безчесно) на бік 
купців. 

Якщо вже ситуацію так бачив Косов, то не дивно, що дослідники, особливо 
неправославні й маловірні, часом дуже цікаво коментували історію роздавання солі. Так, 
М. Аристов вважав, що Печерська обитель продавала людям сіль із своїх запасів (Аристов 
1866, 69-70). То звідки ж у монастиря, навіть у багатого, можуть з’явитися великі запаси солі? 
Були й більш екстравагантні ідеї. Одна з них настільки одіозна, що ми не можемо позбавити 
себе задоволення її навести: «Якщо очистити цю розповідь від казкових подробиць про 
солодкий хліб з лободи і попелу, що благодаттю перетворився на сіль, перед нами 
залишиться той історичний факт, що Печерський монастир постачав найбідніші верстви 
київського населення борошном (мабуть, не без сторонньої домішки) і сіллю, чим і придбав 
багатства, що збудили заздрість князя Святополка Ізяславича... цим скористалися 
конкуренти монастиря, торгівці сіллю (яку отримували тоді з нинішньої Галичини), мабуть, 
зовсім витіснені монастирем з ринку: вони домоглися від князя заборони монастирської 
торгівлі. Автор-монах інсинує, що зробили вони це з метою встановити монопольні ціни на 
сіль... Але і крім цього протест дрібного торгового капіталу проти зародження великого, в 
особі монастирів, був занадто зрозумілий. Святополк же, сам вельми типовий представник 
“первісного нагромадження”, заступився за дрібних торговців небезкорисливо, а з цілком 
певною метою: змусити монастир поділитися з ним баришами, чого, очевидно, й досяг» 
(М. Покровский 1933, 88). Атеїстичні дурниці про «спекулювання монастирями сіллю» й досі 
доволі поширені, особливо у московській історіографії, де навіть знаходимо спробу 
пов’язати це з майбутнім повстанням у Києві після смерті Святополка Ізяславича (Петр 
(Гайденко), Филиппов 2011, 175) (але не пояснюється, чому тоді громили київських «жидів» 
і бояр, пов’язаних із корупцією, а не Печерський монастир). 

Якщо абстрагуватися від усіляких дурниць, то, дійсно, тільки прп. Прохор міг 
допомогти людям, які страждали від голоду. Потреба в солі, вірогідно, посилювалась також 
тим, що сурогатний хліб, і особливо, хліб із лободи, надто солили (див. стор. 1030) — не всі 
ж отримували хліб за технологією святого. Якщо технологія, за якою прп. Прохор виготовляв 
хліб, є надто складною (див. стор. 1033), то виробництво солі виглядає доволі зрозуміле. Цей 
спосіб давно відомий спеціалістам із практичної археології. У попелі міститься певна 
кількість NaCl. Тому його можна використовувати замість солі, але краще виділити сіль. 

Для цього, дійсно, потрібен попіл із листових порід дерев (найкраще — з ліщини, 
дехто свідчить про придатність дубу і вільхи). У якійсь посудині попіл потрібно залити 
гарячою водою і дати відстоюватися 3—5 годин, а то й довше. Після цього вода буде уже 
солонуватою. Її можна випарити. Зрозуміло, що коли таке робити не в лабораторних умовах, 
то випарена сіль буде мати суттєві домішки, і буде схожою на попіл. Вірогідно, саме таким 
способом скористався прп. Прохор. 
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Слід зазначити, що в лісі цілком можна знайти й інші замінники солі. Наприклад, 
кислицю (заячу сіль), якою можна замінити сіль, а також лимон до чаю. Для отримання солі 
потрібно випарувати її сік. Видобувають сіль також у солончаках2985. 

Звичайно, все свідчить про те, що прп. Прохор скористався саме випарюванням 
попелу. Зважаючи на геніальність, він міг якось вдосконалити цей процес. І все ж, навряд чи 
отримана сіль могла мати «товарний вигляд», особливо у порівнянні з чистою 
прикарпатською сіллю, до якої звикли у Києві. З цим і пов’язано те, що князь врешті вирішив 
її викинути. 

Коментар 199 
Головажня — форма, у якій сіль перевозили і, вірогідно, продавали. Це грудка 

конічної форми. Пізніше замінена назвою «топка» (толпка, товпка) (Грабовецький 1982, 38). 

Коментар 200 
А. Насонов вважав, що замирення Печерського монастиря з князем сталося між 

1096—1097 і 1107 рр. (Насонов 1969, 60). Проте згадка про осліплення Василька веде нас до 
більш точної дати — з середини 6605 р. і, можливо, до середини 6606 р. що, згідно з 
сучасною хронологією, припадає на кінець 1097— початок 1098 рр. Діяння прп. Прохора 
справили на князя надзвичайне враження — з недавнього гонителя він перетворився на 
палкого адепта обителі. 

Це, до речі, є досить вагомим психологічним аргументом на підтвердження 
правдивості повідомлень Патерика. Бо коли припустити, що ніяких визначальних подій не 
було — що ж тоді вплинуло на Святополка — людину не схильну до докорів сумління? 

Коментар 201 
Преставився прп. Прохор у віці 40—50 років. Тобто, народився з 1057 по 1067 р. 

Коментар 202 
Подія відноситься до 1107 (6615) р. Іноді в літературі, присвяченій історії Лаври, 

трапляється 1103 р., але цей рік не може бути правильним. 
Оповідь про преставлення прп. Прохора — однозначно літописного походження, 

хоча в нинішньому тексті «Повісті минулих літ» її надто спотворено. 
Під цим роком у літописах Іпатіївської групи2986 і Лаврентіївському читаємо доволі 

поширені статті, які, на жаль, у більш пізніх редакціях було скорочено й частково доповнено 
подіями у Суздалі. Оповідь було скорочено і у більшості списків, які ми традиційно 
залучаємо, як залежні від пізнього київського літописання. Так, у Московському зведенні 
1480 р. тут: в Уварівському списку втрачено одну сторінку, а у Ермітажному списку статтю 
дуже скорочено, а частина про Печерський монастир зникла зовсім (Московский 
летописеый 1949, 388). У Тверському збірнику статтю також скорочено і також немає згадки 
про Печерський монастир (Тверская летопись 1863, 189). Тому єдиним джерелом, яке хоча 
б якоюсь мірою зображає, як могла виглядати стаття цього року в авторській редакції 
«Повісті минулих літ», є Густинський літопис. Його повідомлення не є прямо похідними від 
літописів Іпатіївської групи, він представляє пізнє київське літописання, ще й суттєво 
правлене в процесі створення самого літопису (Жиленко 2015, 415). Тому годі чекати 
текстуальної тотожності. Однак, він представляє те, як могла виглядати стаття в 
авторській редакції «Повісті минулих літ». Втім, не слід забувати, що велике наявне 
повідомлення про прп. Прохора тут теж було вирізано в процесі скорочення — з відсилкою 
до його житія. 

 

2985 Сіль нині також заміняють сумішшю спецій: «взяти кумин, чебрець, сушену петрушку, корінь селери, тоді 
жменю лісових горіхів змолотити на горіхомолці і перемішати зі спеціями, додати сушений часник, приготувати 
таку суміш і нею приправляти страви. Пропорції тих чи інших складових варто варіювати за власним смаком» 
(Делікатна 2016). 
2986 У Іпатіївському списку тут втрата, яка не зовсім поновлюється з Хлєбніковського. 
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Іпатіївський 
літопис2987 

Хлєбніковський 
літопис2988 

Лаврентіївський 
літопис2989 

Густинський 
літопис2990 

в се же времz престависz 
Володимерz кнzгини.  

В се• лѣ1то преста1висz, 
волҶdімераz2.  

В се же лѣҴ. престависz 
Володимерzя.  

 

мCца. маия. въ. з7. дн7ь мCца маа2 въ з7. дн7ь. мcцz. мая. въ. з7. дн7ь.  
того же мCца. воева 
Бонzкъ. и зая конѣ у 
Переяславлѣ. 

Того• мCца вое3ва бонzҲ. и3 
заz2 ко1нѣ в8 перея3сла1влz. 

того• мц7z. воѥва Бонzкъ. 
и зая конѣ у Переясла-
влz. 

В тое жъ лѣто повоева 
Бонякъ съ Половцами 
около Переяславля, 

томъ же лѣтѣ прииде 
Бонzкъ. и Шарукань 
старыи. и ини кнzзи 
мнози. и сташа wколо 
Лµбна. 

В тоұ же пріиде бо1нzкъ. и3 
шару1кань старыи2. и3 
и4ніи кнz1ѕи мнҶ1ѕи. и3 
ста1ша w4коло лу1бна. 

тоұ же. лѣҴ. приде Бонzкъ. 
и Шаруканъ старыи. и ини 
кнzзи мнози. и сташа 
Ҷколо Лубьна. 

стояша около Лубень; 
бысть же с нимъ и Ша-
руканъ старый, и иныи 
мнози князи. 

Ст7ополкъ же и Володи-
меръ. и Wлегъ. 
Ст7ославъ. Мьстиславъ. 
Вzчьславь. Ярополкъ. 
идоша на Половцѣ. къ 
ЛӅбьну. 

ст7опо1лк8 же и3 волҶdімеръ. 
и3 o4легъ. ст7осла1вь. мьсти-
сла+. вzчесла1вь. я3ропол8къ. 
и3доша на полов8ци. к 
луб8ну. 

Сто7полкъ же и Володи-
меръ. и Њлегъ. Ст7ославъ. 
Мстиславъ. Вzчеславъ. 
Ярополкъ. идоша на По-
ловци къ Лубну. 

Собра же ся на них 
Святополкъ, Воло-
дымеръ Мономах, 
Олгъ Святославич, 
Мстиславъ, Вячеславъ, 
Ярополкъ и пойдоша 
на Половъцов. 

   И се преподобный 
Прохоръ присла ко 
Святополку, повѣда 
ему представление 
свое и зовый его к 
себѣ, да прийдетъ и 
исполнить обѣтъ свой, 
еже «положите тѣло 
мое въ пещерѣ». 

   Святополкъ же, абие 
остави своихъ, возвра-
тися въ Печерский мо-
настырь, идеже препо-
добный Прохор наказа 
его боятися Бога и лас-
кавости ко людем и 
проч., и благослови 
его и обѣща ему 
побѣду на враги, и 
тако преставися во гос-
подь. 

   Святополкъ же по 
обѣщанию своему, 
самъ несе въ пещеру 

 

2987 Публікується за ПСРЛ: Ипатьевская летопись 1962, 258. 
2988 Публікується за: Гарвардська Бібліотека Давнього Українського Письменства 1990. 
2989 Публікується за ПСРЛ: Лаврентьевская летопись 1962, 282. 
2990 Публікується за ПСРЛ: Густынская летопись 2003, 72. 
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Іпатіївський 
літопис2987 

Хлєбніковський 
літопис2988 

Лаврентіївський 
літопис2989 

Густинський 
літопис2990 

тѣло преподобного 
Прохора и погребе со 
честию, возвратися ко 
своим воем въ полкъ 
(якоже о том въ Житии 
святого Прохора про-
страннѣе). 

   И тако со вышпомя-
нутыми князи пой-
доша на Половцов и, 

въ. з7. часъ дн7е. броди-
шасz чересъ Сµлµ. и кли-
коша на нѣ. 

въ чаc. з7. дн7е. брdҶѶшаc чре€ 
су1лу. и3 клико1ша на1 нz. 

и въ.ѕ7. чаc дн7е. бродишӢсz 
чресъ Сулу. и кликнуша на 
ни<. 

прешедше през рѣку 
Сулу, кликнуша въне-
заапу. 

Половци же вжасошасz t 
страха. не възмогоша и 
стzга поставити. 

полов8ци же Ӄжасошаc t 
стра1ха. не възмого1ша и3 
стzга поста1вити. 

Половци же ужасошасz. t 
страха не възмогоша ни 
стzга поставити. 

Половци же, яко гро-
момъ поражены, убоя-
шаяся и, оставивше 
все свое, 

но побѣгоша  но6 побѣго1ша.  но побѣгоша побѣгоша, 

хватаючи конии...  хватающе кони.  

В
тр

ат
а 

у 
р

ук
о

п
и

сі
 

 

 а друзии пѣши побѣгоша.  

на1ши же нача1ша сэщи zѶ. наши же поча[ша] сѣчи  а християне по нихъ 
бѣжаху, сѣкуще, 

 женущи я.  

а3 дру1гыа2 рѫ1ками и3мати. а другыѣ руками имати.  

и3 гна1ша zѶ до хоро1ла. и гнаша поли до Хорола. даже до Хорола 

Ӄбиша же таа2 за 
бо1нzкова бра1та. 

убиша же Таза. Бонzкова 
брата. 

и изъбиша ихъ безъ 
милости много, яко 
едва кто утече. 

а3 Ӄгрея3ша и3 бра1тію е5го2. а Сугра яша и брата ѥго. 
а3 шару1кань Ҷ4два Ӄтече. 
tбэгоша же това1расвое3го. 
и3 взzша ру1скіи вои2. 

а Шаруканъ єдва утече. 
tбѣгоша же товара своѥго. 
єже взzша Русскии вои. 

  Сию же побѣду на по-
ганъ даде господь 
тогда Святополку мо-
литвами преподобнаго 
отца нашего Прохора. 

  Не по мнозѣ же потом 
християне и землю По-
ловецкую взяша, яко 
будетъ нижей о том. 

мцcа а4вгуc въ. вi7. дн7ь. м cца. авгӅcс̑. въ. вi7.  

и3 въз8вратишаc въсвоа2си с 
побѣ1дою2 вели1коӬ. 

и възвратишасz в своя си 
с побѣдою. великою. 

А Святополкъ со всѣми 
князи возвратися со 
великою радостию и 
користию. 
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Іпатіївський 
літопис2987 

Хлєбніковський 
літопис2988 

Лаврентіївський 
літопис2989 

Густинський 
літопис2990 

ст7опол8кь же пріиде в8 пе-
чер8скіи манасты1рь 

Ст7ополкъ же приде в Пе-
черьскыи манастъıрь. 

 

завътреню в Печерьскыи 
манастырь. на успенье 
ст7ыя Бц7а. 

на заvҴре1ню, на Ӄспеніе 
ст7ыа бц7а. 

на заутреню. на Успеньє 
ст7ъıя Бц7а. 

 

и братья цѣловаша. и 
радостью великою. 

и3 браҴа 2 цѣловаша е3го. 
и радо1стію2 вели1кою2. 

и браҴ цѣловаша и с радос-
тью великою. 

 

яко врази наши 
побѣжены быша. 
млт7вами ст7ыя Бц7а. и 
великого Федосья wц7а 
нашего. 

я4ко враѕи наши 
побѣ1жени бы1ша. млт7ва1ми 
ст7ыа2 бц7а, и3 вели1кого 
FеҶdсbіа tц7а нашего. 

яко врази наша побѣжени 
быша. млт7вми ст7ыя Бц7а. 
и ст7го. Ҷц7а наөго 
FеҶдосья. 

 

и тако бо wбычаи 
имzше Ст7ополкъ. коли 
идzше на воину или 
инамо. оли поклонивсz. 
въ гроба Федосьева. и 
мл7твµ вземъ у игµмена 
сµщаго. 

и3 тако2 бҶ3 o3бычаи2 
и3мz3ше ст7опол8къ. коли 
и4дzше на во1ину и3ли 
и3намо. Ҷ4ли покло1нивсzу 
гро1ба FеҶdсbіева. и3 мл7тву 
въ1зеұ въ и3гӅ1мена сѫщаго 
ту. 

такъ бо Ҷбычаи имѣяше 
Ст7ополкъ. коли идzше на 
воину. или инамо. ноли по-
клонивъсz у гроба 
FеҶдосьва. и мл4тву 
вземъ у игумена ту су-
щаго. 

И оттолѣ Святополкъ 
имѣ обычай, егда 
имѣяше ити на брань, 
прихождаше въ Печер-
ский монастырь и пок-
лонися пред гробомъ 
преподобного Феодо-
сия, приймаше благос-
ловение от игумена 

тоже идzше на путь 
свои 

то• и3дz1ше на пѫҴ свои2. тоже идzше на пӅҴ свои.  и тако идяше на брань. 

   Егда же возвратися от 
брани, паки прихо-
ждаше въ Печерский 
монастырь, благодаре-
ние творя богу и моли-
твамъ святых печерс-
кихъ, сего ради и бог 
благословяше его и ве-
здѣ пособствовавше 
ему на супостатъ, дая 
ему побѣду. 

 

О. Шахматов зауважував: «Не можна не визнавати, що розповідь Полікарпа 
цільніша, ніж повідомлення «Повісті минулих літ»: прихильність Святополка до Печерського 
монастиря поставлено в причинний зв’язок з благословенням Прохора, який дарував 
Святополку перемогу; в «Повісті минулих літ» залишається нез’ясованим, чому Святополк 
після перемоги біля Лубен відвідав Печерську обитель, чому братія могла приписати цю 
перемогу саме молитвам св. обителі і чому саме в цьому випадку літописець говорить про 
звичайну прихильність Святополка до Печерського монастиря» (Шахматов 1914, 49). 

У наведеному очевидні особливості перлюстрації літописців Володимира Мономаха: 
у правленому тексті йдеться про те, що він мав такий звичай — заїжджати до Печерської 
обителі перед якимись походами (що робив і Володимир), а у Густинському літописі чітко 
визначено, що саме з тих пір у Святополка з’явився такий звичай. Володимир не любив 
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Святополка, але він не міг допустити, аби той виявився в чомусь залежним від «якогось» 
ченця. Саме тому тут також було вилучено і ім’я ігумена. Бунтівний Іоанн мав зникнути із 
літописання разом із святим, який «мав нахабство» керувати князем. Однак, завдяки 
Патерику, цього не сталося. 

Коментар 203 
У всіх відомих нам реадкціях житія тут говориться про «усіх преподобних» у печерах, 

проте про прпп. Антоній і Феодосія, як і про прп. Прохора говориться окремо. Це є дуже 
важливим нюансом, бо означає, що у XIII ст. у Печерському монастирі вже вшановували 
певну кількість преподобних Печерських, і що їхнє існування визнавали иряни. 

У Сильвестра Косова у «Патериконі» ця частина прочитується так: «І з цього часу 
князь Святополк, коли випадало йому їхати на війну або на лови, приїжджав до святого 
монастиря Печерського, вклонявся іконі Пресвятої Богородиці і перед гробом святого 
Феодосія» (Сінкевич 2013, 487). Тут не йдеться про відвідини печер. Вірогідно, саме так було 
заведено для великих можновладців часів самого Косова. 

Коментар 204 
Вірогідно, йдеться про текст у кінці 16 Псалму, який у лаврському виданні XVII ст. 

(Полуустав 1643) був таким:  

Воскrни2, гDи, предвари2 | и3 запни2 иұ и3зми2 дш7у мою2 t нечести1вы<, Ҷ3рyжіе твоE t врагҶ1въ 
руки2 твое1z. Ги7, t мaль t землz2: раздэли2 | въ животѣ2 и4х_, и3 сокровeнных_ твои1х_ и3сп0лни1сz u6тро1ба 
и4хъ. Насhтишасz сынHв_, и3 њстaвиша њстaнки младeнцеұ своиұ. Азъ же въ прaвдэ kвлю1сz лицu2 
твое1му, насhщӅ1сz, внегдA kви1т_ ми сz слaвэ твоeй (Пс 16:13-15). 

В українському перекладі він такий: 
«Устань же, о Господи, його попередь, кинь його на коліна! Мечем Своїм душу мою 

збережи від безбожного, від людей рукою Своєю, Господи, від людей цього світу, що частка 
їхня в цьому житті, що Ти скарбом Своїм наповняєш їхнє черево! Ситі їхні сини, останок же 
свій для дітей вони лишать. А я в правді побачу обличчя Твоє і, збудившись, насичусь Твоєю 
подобою!» (Пс 16:13-15). 

Коментар 205 
Кінцівка житія є традиційною. Однак, у друкованій редакції 1661 р. її переписано і 

містить дуже цікавий нюанс. Крім традиційного прохання про духовну поміч, автори просять 
у прп. Прохора також захисту від голоду в часі війни. 

Житіє прп. Марка Печерника, прп. Феофіла 
й прп. Іоанна 

Коментар 206 
Полікарп написав до житія прп. Марка чималу передмову, чи ремарку, яка 

зберігалась у всіх редакціях аж до друкованої редакції 1661 р., за винятком проложної та 
похідної від неї Арсеніївської. У цій передмові йдеться про те, що автор у своїй роботі 
спирається на зразки давніх патериків, в яких описано віддалені для українців-русинів місця. 

Полікарп зізнається, що нічого подібного до описаного там не бачив («ни Ерусалима видѣл, ни 
Синайскиа горы»), а пише по пам’яті почуте від свт. Симона про Печерський монастир — для 

архімандрита Акіндина. У Стишному пролозі передмову вилучено і замінено однією фразою-
перехідником. Не можна відкинути, що таке редагування вплинуло на редакторів 
друкованого Патерика 1661 р., де цю передмову повністю вилучено і замінено на іншу, 
лейтмотивом якої є тезоіменитство прп. Марка зі св. Марком Євангелістом. 
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Д. Абрамович вважав, що цей фрагмент свідчить про значно менше знайомство 
Полікарпа у царині церковної літератури, ніж у інших авторів Патерика. Однак, нічого 
подібного він не зазначав. Ніщо не свідчить, аби прп. Нестор чи свт. Симон були у Святій 
Землі чи на Афоні, в інших осередках давнього чернецтва. А що свої знання, як, вірогідно, і 
сам текст чи вказівку на текст авторської редакції «Повісті» він отримав від свого 
наставника — це й так само собою зрозуміло. Дійсно, цитувань патристичної літератури у 
його писаннях порівняно менше, але його знайомство зі Святим Письмом було досить 
глибоким. 

Коментар 207 
Порівн.: 
«4 І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі, велика хмара та палючий 

вогонь; а навколо неї сяйво, а з середини його ніби блискуча мідь, з-посеред вогню. 
5 А з середини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид: вони мали подобу 

людини. 
6 І кожна мала чотири обличчі, і кожна з них мала чотири крилі. 
7 А їхня нога проста, а стопа їхньої ноги як стопа телячої ноги, і вони сяяли, як ніби 

блискуча мідь. 
8 А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх, і вони четверо 

мали свої обличчя та свої крила. 
9 Їхні крила прилягали одне до одного, не оберталися в ході своїй, кожне ходило 

просто наперед себе. 
10 А подоба їхнього обличчя людини та обличчя лева мали вони четверо з правиці, а 

обличчя вола мали вони четверо з лівиці, і обличчя орла мали вони четверо. 
11 А їхні обличчя та їхні крила були розділені вгорі; у кожного двоє крил злучувалися 

одне з одним, і двоє закривали їхнє тіло. 
12 І кожна ходила просто перед себе. Туди, куди бажав дух ходити, вони йшли, не 

оберталися в ході своїй. 
13 А подоба тих істот була на вид вугілля з вогню, вони палали на вигляд смолоскипів; 

той вогонь проходжувався поміж істотами. І вогонь мав сяйво, і з вогню виходила блискавка. 
14 І ті живі істоти бігали й верталися, немов блискавка. 
15 І придивився я до тих істот, аж ось по одному колесі на землі при тих живих істотах, 

при чотирьох їхніх обличчях. 
16 Вид тих колес та їхній виріб як вигляд хризоліту, й одна подоба їм чотирьом, а їхній 

вид та їхній виріб ніби колесо в колесі. 
17 Вони ходили в ході своїй на чотири боки, не оберталися в ході своїй. 
18 А їхні обіддя були високі та страшні; і їхнє обіддя довкола в чотирьох їх було повне 

очей. 
19 І коли ходили ті живі істоти, ходили й ті колеса при них; а коли ті істоти підіймалися 

з-над землі, підіймалися й ті колеса. 
20 Куди бажав дух ходити, ішли, куди мав той дух іти; і ті колеса підіймалися з ними, 

бо в колесах був дух істот. 
21 Коли ті йшли, ходили й вони; а коли ті стояли стояли й вони; а коли ті підіймалися 

з-над землі, підіймалися з ними й ті колеса, бо був дух істот у тих колесах. 
22 А на головах тих живих істот була подоба небозводу, ніби грізний кришталь, 

розтягнений над їхніми головами згори. 
23 А під цим небозводом були їхні прості крила, звернені одне до одного. У кожної 

було по двоє крил, що закривали їм їхні тіла. 
24 А коли вони йшли, чув я шум їхніх крил, як шум великої води, як голос 

Всемогутнього, звук гамору, як табору. А коли вони ставали, опадали їхні крила. 
25 І розлягався голос з-над небозводу, що над їхньою головою. І коли вони ставали, 

опадали їхні крила. 
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26 А згори небозводу, що над їхньою головою, була подоба трону на вигляд каменя 
сапфіра; а на подобі трону була подоба на вигляд людини, на ньому згори. 

27 І бачив я ніби блискучу мідь, на вид вогню в середині його навколо, від виду стегон 
його й вище, а від виду стегон його й додолу бачив я ніби вогонь та сяйво навколо нього. 

28 Як вигляд веселки, що буває в хмарі в дощовий день, такий був вигляд сяйва 
навколо. Це був вигляд подоби Господньої слави! І коли я це побачив, я впав на обличчя 
своє, і почув голос, що говорив 

(Єз 1:4-28)» 
А також:  
«6 І перед престолом як море скляне, до кришталю подібне. А серед престолу й 

навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду й ззаду. 
7 І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина 

мала лице, як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. 
8 І ті чотири тварині, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. 

І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи: Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, 
що Він був, і що є, і що має прийти! 

9 І коли ті тварини складають славу, і честь, і подяку Тому, Хто сидить на престолі й 
живе віки вічні, 

10 тоді падають двадцять чотири старці перед Тим, Хто сидить на престолі, і 
вклоняються Тому, Хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: 

11 Достойний Ти, Господи й Боже наш, прийняти славу, і честь, і силу, бо все Ти 
створив, і з волі Твоєї існує та створене все! 

(Об 4:6-11)» 

Коментар 208 
У передмові до житія (див. Коментар 206) є цікавий нюанс. Полікарп, пишучи про те, 

що у нього не було змоги побачити Святу Землю та інші давні християнські терени, згадує 
оповіді про східних святих, описані в патериках (він використовує однину). 

 
Основна редакція Касіянівська перша ре-

дакція 
Касіянівська друга ре-

дакція 
Патерик Йосифа 

Тризни 

Древних убо святых по-
дражающе мы, 
грѣшнии, писанию, еже 
они изъясниша, мно-
гым трудом взискаша в 
пустынях, и в горах, и в 
пропастех земных; 

Дре1вни< у4бw ст7ы1хъ 
пwдража1ю3ще. мы2 грѣ1шніи5. 
писа1нію є4же Ҷ3ни 2 
и3зъz4сни 1ша. и3 мно6гыұ 
трудо1мъ взыска1шz. в 
пусты1ня < и 3 гwра<. и3 
прҶ1пӢсте < земн<ы1. 

Древних убо святых по-
дражающе мы грѣшь-
ніи писанію, еже они 
изъясниша и многым 
трудом възыскаша въ 
пустынях и горах и про-
пастех земных: 

Древнихъ Ӆ3бо ст7ы< под-
ража1юще мы грѣ1шний 
писа1нию е3же o3ни иz€сни1ша 
и3 мно1гимъ трӅдо1мъ 
вѕыска 1ша в8 пӅсты1ня <, и3 
гора<. и3 пропасте< ѕемны<. 

инѣх сами видѣвше, 
инѣх же слышавше, жи-
тиа, и чюдеса, и дѣлеса 
богоугоднаа преподоб-
ных муж написаша; 

и3нѣ< Ӆ4бо са1ми видэвше. 
и3нѣ1х же слышав8ше. житіе2 
и3 чюдеса2. и3 дэла 
бг7оӃго1днаz, прdпbбны1хъ 
му1жь написа1ша. 

и инѣх убо сами 
видѣвше, инѣх же 
слышавше житіа и чю-
деса к дѣлеса богоугод-
ная преподобных мужь 
написаша, 

и3 и3нѣ< Ӆбо са1ми видэвше. 
и3нѣ< же слы1шавше жития. 
и3 чюдеса, и3 дэлеса 
бг7оӅ 3го1дная прdпбны< мӅ• 
написа1ша. 

инѣхъ же слышавше 
преже их бывших 
житья же, и словеса, и 
дѣяниа, еже есть пате-
рикъ 

и3нѣ1х же слы1шавше пре1же 
и3нѣ1хъ бы1вши<. жела1ніа же 
и3 словеса2, и3 дэа1ніа. є• е4сть 
патериҲ пече 1рскіи5. 

и инѣхъ же слышавше 
преже их бывших житіа 
же и чюдеса и дѣаніа, 
еже есть Патерикь Пе-
черськый 

и3нѣ< же слы1шавше преже и< 
бы1вши< жития1 же и4 чю-
деса. и3 дэя1ниz. є4же еcть. 
патери1къ пече>скиі 
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Проте Касіян, чи хтось із його попередників, неправильно зрозумів написане, і 
виправив на «Патерик Печерський». 

Коментар 209 
Цей фрагмент (винесений, зокрема, в Патерику Йосифа Тризни у заголовок) може 

свідчити, що в авторській редакції Повісті про прп. Марка йшлося як про учасника відкриття 
мощей прп. Феодосія (Жиленко 2015, 651; Дива печер Лаврських 2011, 21,64; Шахматов 
1916, XXVI). Звичайно, є певна вірогідність, що Полікарп дізнався про це з іншого джерела, 
приміром, із напису над похованням святого, але він про це знав. 

 
Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

Отсюду бо 
начало по-
ложу 
повѣсти, 
еже о Ма-
рцѣ Печер-
ницѣ пре-
подоб-
нѣмъ, 

  tсю1ду у4бо 
на?ло 
пҶ1ложу 
по 1вэсти. є• 
Ҷ4 пр dпbбнемъ 
ма1р 8цэ 
пече1рницэ. 

Отсюду убо 
начало по-
ложю 
повѣсти 
еже о пре-
подобнѣм 
Марцѣ Пе-
черницѣ. 

tсю1дӅ Ӆбо 
начало по-
ложӅ. 
по 1вэсти, еже 
o3 прпdбнэмъ. 
ма1рцэ 
пече1рницэ. 

 

яко сий бѣ 
муж, 

Сіи2 
пр7пdбьныи3 
марко.  

Сіи прпdбныи3 
марко.  

бэа1ше бҶ 
сіи бҶ ст7ыи3 
ма1р 8кҶ: 

Бяше бо сіи 
святый Ма-
рько 

бя1ше бҶ сей 
ст7ый ма>ко. 

Вре1мz под-
виза1ніz 
сегҶ2 
Бл7же1ннаg 
Ма1рка, па2че 
всѣ< зна1меній 
свэдителс-
твӅеҴ досто-
хвалнаӢ вещъ 
сіz: я4кҶ 
при немъ 
пренесе1ны 
бы1ша 
чcтныz 
Мо1щи 
Прпdбнаго 
tц7а на1шеg 
FеoдҶ3сіа 
t Пеще1ры, 
въ ст7Ӆ1ю 
вели1кӅю 
Црко+. 

имы житие 
в пещерѣ, 

имыи3 житие3 
в печерэ. 

имыи3 житие3 
в печерэ. 

житіе и3мэz 
в пече1рэ. 

житіе имѣа 
в печерѣ, 

житие и3мэя 
в8 пещерэ 

при сем 
изнесен 
бысть 
святый Фе-
одосей ис 
печеры въ 
святую и 
великую 
церковь. 

  и3 при н1емъ 
и3знесе1нъ быc 
ст7ы1и5 Ҷ3ц7ь 
на 1шь феdҶbсіи 3 
t пе? ры. Въ 
ст7ую вели1кую 
церкҶвь. 

и при сем 
изнесенъ 
бысть 
святый 
отець нашь 
Ѳеодосіе от 
печеры въ 
святую и 
великую 
церковъ. 

и3 при се1мъ 
и€несе= быcть 
ст7ый tц7ъ 
нашь. Fе-
одосий t 
пеще1ры во 
ст7Ӆю1 и3 
вели1кµю 
цр7ковъ.  
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 
Сий бла-
женый  

  сіи же 
прdпbбныи5 ма-
рко. 

Сіи же пре-
подобный 
Марко 

Се1й же 
прdпбный ма-
рко 

Сей у4бҶ 
Бл7же1нный 
прi1ем8 сҴ: 
А4гг7лскій 
И3ноческiѶ 
o4браз8, 
живz1ше в8 
Пеще1рэ, 

множай-
шая мѣста 
печеры ис-
копав сво-
има ру-
кама, 

и2 мно-
жаи3шаz 
мэста и3ско-
пав печеры 
свои3ма 
рӅкама. 

и3 мно-
жаи3шая3 
мэста 
и3скопа печеры 
рӅкама 
свои3ма. 

мно3га 
мѣ1ста в 
пече1рэ 
свои1ма 
рука1ма 
и3скопа1въ. 

многа 
мѣста в пе-
черѣ сво-
има рукама 
ископавъ, 

многа мѣcта 
в8 пещерэ. 
свои1ма 
рӅка1ма 
и3скопа, 

копа1z в неѶ 
рӅка1ма 
свои1ма 
мѣ1ста 
мнҶ1га, 
не то1кмҶ 
на Ӆ3пражне1ніе 
къ мл7твэ, 
но и3 на пог-
ребе1ніе бра2тіи 
Ӄме1ршей, 

      

и на свою 
раму 
пръсть 
износя,  

и3 на свою3 
плещю3 пер8сть 
и3зносz  

и3 на свою3 
плещю3 
перьсть 
износz  

и3 на своею3 
плещӅ2 пе1р 8сть 
и3зноc.  

на своею 
плещю 
прьсть 
износя,  

на свое1ю 
плещӅ пе1рсть 
и€нося,  

и3 на свои1хъ 
пле1щахъ 
персть 
и3зносz2:  

и бѣ по вся 
дьни и 
нощи  

по всz дн7і и3 
нощи. 

по всz дн7и 
и3 нощи.  

и3 бэ по всz2 
дн7и и3 по 
всz2 но6щи  

и бѣ по вся 
дьни и по 
вся нощи  

и3 бэ по вся 
дни. и со вся 
нощи  

и си1це 
трӅжда1шесz 
вы1нӅ в8 
дѣ1лэ 
Бг7оӅ3го1днэм
ъ, 

тружаяся о 
дѣлѣ Бо-
жии. 

ӃтрӅжесz Ҷ4 
дэлэ бж7іи3. 

трѫжая3сz 
Ҷ4 дэлэ 
бж7іи3. 

тружа1а3сz Ҷ 3 
дэлэ бж7іи2. 

тружаася, о 
дѣле божіи. 

трӅ•да 1zся Ҷ3 
дѣ1ле б7жий, 

Ископа же 
мѣста 
многа на 
погребение 
братьи, 

и3скопа• и3 
мэста 
многа. на 
погребение3 
братіи3. 

и3скопа же и3 
мэста 
многа на по-
гребеніе3 
братьи3. 

и3скопа1 же и3 
мѣ1ста 
мно6га на 
пҶгребе1ніе 
бра1тіи 5. 

Ископа же 
и мѣста 
многа на 
погребеніе 
братіи, 

  

и от сего 
ничтоже 
взимая, 

и3 t всего 
ничтоже 
взімаz2. 

и3 t сего1 ни-
чтоже взи-
мая. 

и3 t сегҶ3 
ничто6же 
взима1ше. 

и от сего 
ничто же 
възимаше, 

и3 t сего ни-
что же 
вѕима1ше, 

ча1z мзды 
на нб7си2 
мнҶ1ніz, на 
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Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

земли1 же 
ко1еже хотz2 
взима1ти. 

но еже кто 
сам что 
даяше ему, 
и се приим, 
убогым ра-
здаваше. 

но є3же кто 
самъ что 
дая3ше є3мӅ. 
и3 сіи 2 пріимъ 
раздаваше 
Ӄбогымъ. 

но є3же кто 
самъ что 
дая3ше є3мӅ. 
и3 се пріимъ 
Ӄб7гымъ 
раздоваше. 

но6 е1же кто6 
самъ. что3 
дааше е3мӅ2, и3 
се2 пріи1мъ 
Ӄбо6гымъ ра-
здаа1шеc. 

но еже кто 
сам что 
дааше ему, 
и се 
приимъ, 
убогым ра-
здаваше. 

но еѶже кто 
са 1мъ что. 
даzше е3мӅ. 
и се2 приимъ 
Ӆ4богимъ 
ра€дава1ше. 

И4бҶ а4ще 
кто нӅ1жdею, 
сам8 любве2 
ра1ди, вещъ 
нѣ1кӅю 
даz1ше є3мӅ2, 
за копа1ніе 
гро1бӅ, то 
а3біе Ӄбо1гимъ 
tдава1ше. 

 при семъ 
и3з8несенъ 
быc2991 в ма-
настырь. въ 
великую3 
цр7кbвь и3с пе-
черы. 

при сеұ и3знесен 
быc ст7ыі 
FеҶdсіи. ис 
печеры в ма-
настырь в8 
великӅю 
цр7квь. 

при се1мъ 
и3знесе1нъ быc 
ст7ыи 
феҶ 3до6сіи в8 
манасты1рь в8 
вели1кӅю 
цр7ковь и3с 
пече1ры. 

   

Мощі прп.  Феодосія,  як відомо,  було знайдено і  перенесено до Великої  
Церкви 1091  р .  (Жиленко 2015,  91) .  Ця дата  є єдиним хронологічним репером 
у житі ї  прп.  Марка.  У  пізніх редакціях Патерика вона міцно увійшла до складу 
твору.  Хоча  прп.  Марко помер пізніше.  Втім,  оскільки  прожив ,  з  нашого 
погляду,  дуже мало (див.  Коментар  216)  —  навряд чи значно пі зніше.  

Повідомлення про зв’язок між прп.  Марком і  перенесенням мощей 
прп.  Феодосія наявне у всіх редакціях Патерика,  включаючи Патерик 
проложного типу в  складі  Четі ї  Мінеї  XVI —XVII  ст. ,  і  похідну від них 
Арсені ївську редакцію (хоча й  не  в  тому  самому  місці).  Зокрема,  наявне воно 
і  в Основній редакці ї .  Тож  нема підстав вважати,  щоб воно було вставкою і  
не належало до тексту Полікарпа.  Це  спростовує  припущення авторів  
монографі ї ,  присвяченої  хресту прп.  Марка,  що він міг  жити у  XI I I  ст .  
(Пивоваров,  Крайня ,  Курлов 2020,  46 -48,  52-54).  До того ж,  в  останньому 
випадку він був би сучасником свт.  Симона і  Полікарпа,  що явно відб илося б 
у тексті .  

 

2991 На берегах дописано: «ст7ыі fеҶdсіи». 
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Коментар 210 
Інформація про вериги прп. Марка відсутня в інших джерелах. Нині їх при мощах 

немає. 

Коментар 211 
Про узливання єлеєм на мерця див. 

Коментар 218. 

Коментар 212 
Парні поховання не були рідкістю в історії 

печер. 
Зокрема, таке поховання зображено на 

малюнку Ван-Вестерфельда (1621—1692). 

Коментар 213 
Про прп. Іоанна, брата прп. Феофіла, 

майже нічого не відомо. Саме ім’я Полікарп явно 
не знав. Воно з’явилося лише у Патерику 1661 р. У більш ранніх редакціях ім’я не згадано 
навіть тоді, коли прп. Марко звертається до Феофілового брата. 

 
Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа Три-

зни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

Во имя рекъ 
умершаго: 
«Брате, 
въстани, 
дай же 
мѣсто неум-
рьшему 
брату, сам 
же лязи на 
нижнем 
мѣстѣ». 

потомъ во 
и3мz рекъ 
Ӄмр7шаго. 
брате 
въстани. и3 
даі же 
мэсто Ӆ3мер-
шемӅ братӅ. 
самъ• лzзи 
на нижнемъ 
мэс8тэ. 

потомь во 
имz 
Ӄмр7шемӅ 
рекь. брате 
въстани. и3 
дажь мэсто: 
большемӅ 
братӅ. самъ• 
лzѕи на ни-
жнеұ мэстэ. 

и3 си2 ре1къ. гл7а 
умер8шему. 
бра1те въста1ни. 
и3 да1и3 же 
мѣ1сто 
неӃме1р8шему 
бра1ту. са1мъ• 
лz1ѕи на 
ни1жнем 
мѣ1стэ. 

И сіа рекъ, 
глагола 
умершему: 
«брате, 
въстани, 
дай же 
мѣсто не 
умрьшему 
брату, сам 
же лязи на 
нижнем 
мѣстѣ». 

и3 сия2 ре1къ гл7а 
Ӆ3меръшомӅ 
бра1те воста1ни, 
даи4 же 
мѣ1стҶ 
старе8шұеӧ 
неӅме1ршемӅ 
братӅ саұ же 
ля 1з 8 на нижнеұ 
мѣ1стэ. 

Та1же 
Ҷ3бра1щсz ко 
Ӄме1ршемӅ, рече2: 
Брате воста1ни, 
да 1ждь то 
мѣ1сто 
старѣ1йшемӅ 
твое 1мӅ Бра1тӅ, 
са 1мъ же лz1зи 
на ни1жнемъ 
мѣ1стэ. 

Як можна бвчити з вищенаведеного тексту, у цьому місці ім’я святого не згадується і 
у Патерику 1661 р., що явно пов’язано з використаним ним текстом, в якому його також не 
було. Але воно наявне у заголовку житія. 

На планах печер ім’я Іоанна з’являється лише у XVIII ст. (Дива печер Лаврських 2011, 
39). Проте ще Еріх Лясота у кінці XVI ст. записав короткий переказ житія, але не називаючи 
імен (Дива печер Лаврських 2011, 125), а отже, мощі вже було віднайдено. 

Павло Алеппський, який відвідав Київ у середині XVII ст. описав побачені ним мощі 
святих Феофіла й Іоанна так: «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 кілька років до того, повернувся, аби дати місце братові, і досі лишився з піднятими 
коліньми на подив прочан на славу Божу» (Дива печер Лаврських 2011, 129). Цей опис 
містить цікаві подробиці, та й сюжет дещо змінено, що характерно для цього автора, у якого 
патерикові оповіді подано вельми неточно. Хто винен в цьому — сам автор, чи ті, хто водив 
його печерами — нікому наразі невідомо. Так чи інакше, імені святого нема й тут. 
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Вперше ім’я прп. Іоанна ми знаходимо у Правилі святим Печерським свт. Петра 
Могили. Але ясно, аби опинитися там, ім’я і вшанування прп. Іоанна вже мали б бути давно 
усталеними. Водночас те, що пам’ять прп. Феофіла і прп. Іоанна є притягненням до пам’яті 
прп. Марка Печерника — свідчить про те, що їх вшанування усталилося значно пізніше за 
цього святого. Вірогідно, це сталося вже у XVII ст. Джерело, з якого взято ім’я – не визначено. 

Коментар 214 
В. Яковлєв (Яковлев 1875, 150-151) пов’язував цей сюжет із оповіддю про якогось 

ченця із «Діалогів» свт. Григорія Двоєслова: 
Про настоятеля з Пренестинської гори і його пресвітера. 
Григорій. Поблизу міста Пренести височіє гора, на якій розташувався монастир з 

храмом на честь святого апостола Петра. У той час, коли я був в цьому монастирі, від 
тамтешніх ченців я мав нагоду вислухати розповідь про диво, якому вони, за їхніми словами, 
самі були свідками. Настоятелем цього монастиря був достойним поваги за своє життя. При 
ньому жив чернець, яким він сам управляв у житті благочестивому. 

Угледівши, що чернець утвердився в страху Божому, настоятель виклопотав йому сан 
священства. 

Після посвячення було ченцю одкровення, що наближається його смерть. Тому він 
став просити у настоятеля дозволу приготувати собі могилу. «Я ще першим помру, — мовив 
йому настоятель, — втім, іди і, за своїм бажанням, приготуй собі могилу». Чернець пішов і 
приготував. Через кілька днів старий настоятель, замучений хворобою і перебуваючи вже 
при останніх хвилинах життя, дав пресвітеру, котрий був при ньому, наказ поховати його в 
приготовленій для себе могилі. «Ти знаєш, — заперечив пресвітер, — що я скоро піду за 
тобою, а могила двох вмістити не може». — «Зроби так, як я тобі кажу, — мовив знову 
старець. — Твоя могила вмістить нас обох». 

Отже, старець помер і був похований в могилі, яку приготував пресвітер для себе. 
Відразу після цього почав слабшати в тілесних силах і пресвітер і, по посиленні цієї слабкості, 
незабаром помер. Коли братія принесли тіло пресвітера для поховання до могили, 
приготовленої їм у свій час, і розкопали її, — всі присутні побачили, що в ній не було місця 
для поховання пресвітера, бо перш поховане в ній тіло монастирського настоятеля займало 
все місце. Тим часом як братія, що принесли тіло пресвітера, були в скруті, як поховати його 
в цій могилі, один з них вигукнув: «Отче! Як же ти говорив, що могила вмістить вас обох?» 

Після цієї відозви на очах усіх тіло перш похованого настоятеля, яке лежало навзнак, 
повернулося на бік і дало в могилі простір для поховання тіла пресвітера. Отже, старець, як 
напророчив за життя, що могила вмістить їх обох, так і виконав це по смерті» (Григорий 
Двоеслов 1858, 214-216). 

Спільним тут є лише те, що мрець посунувся. Тож сюжет не має нічого спільного з 
Печерським патериком. 

Коментар 215 
За нашим міркуванням, всі описувані події відбувалися на території монастиря — 

Києво-Печерської лаври. Однак, Полікарп відрізняє Ближні печери, в яких відбулися ці події 
і, власне, монастир у Верхній лаврі — як різні місцевості, і лише останній називає 
монастирем. Цей нюанс зберігся навіть у тексті XVII ст. 
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Сии 
слышав, 
Феофил, 
оскорбѣ 
зѣло 

си слышавъ 
феҶ4филъ 
Ҷ3скор 8би 

си слышавъ 
феҶ4fилъ 
Ҷ4скорбэ 

Сіа2 слы1шавъ 
феҶ4фиӥ 
Ҷ3скорбэ2 

Сіа 
слышавъ, 
Ѳиофилъ 
оскорбѣ 
зѣло от 

сия слы1ша+ 
Fео3филъ. 
o3скор8бэ 

Сіz слыша1въ, 
Fеwфи1лъ, 
w3скорбэ2 ҙѣ1лw 
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страшных 
словесъ 
Марковых 
и мьнѣвъ, 
яко, ту 
пад, абие 
умрет, не 
вѣдый, 
аще дой-
дет до ма-
настыря. 

ѕэло. стра-
шны< ради 
слове c мар-
ковы<. мнэвъ 
я 3ко тӅ паd 
абиє3 Ӄмреть. 
не свэдыи2 
а3ще дои3деть 
до мана-
стырz. 

зэло1. стра-
шны< рdаѶ сло-
весъ марковы<. 
мнэвъ я3ко 
тӅ а3біе 
Ӄмреть. не 
свэдыи3 аще 
доидеть ма-
настырz. 

ѕэло6 t 
страшны< 
слове 1съ 
ма1р 8ковы<. и1 
мнѣ2въ я4ко 
тӅ2 а4біе у4мреҴ: 
не вэдыи2 
а 1щӤ до 1и3деть 
до мана-
стырz2. 

страшных 
словесь 
Марковых 
и мнѣвъ, 
яко ту абіе 
пад ум-
реть, не 
вѣдый, 
аще дои-
деть до 
мана-
стыря. 

ѕэло. t 
страшны<. 
словесъ. 
ма1рковы<. и3 
мнэвъ. Я3ко 
тӅ а3бие паd 
ӅмреҴ. не 
вѣ1дый а3ще 
до1йдеҴ до 
мнcтря. 

и3 Ӄстраши1сz, 
мнэвъ я4кw 
тӅ а4біе па1дъ 
Ӄмре1тъ: ни1же 
надэz1шесz 
Монастыра2 
дойти.  
 

Коментар 216 
Св. Марко помер у віці 35—40 років (Дива печер Лаврських 2011, 209). З якого часу 

його вшановують — невідомо, але є всі підстави свідчити, що це сталося майже з часу його 
преставлення. В будь-якому разі, його ім’я знаходимо у недописаному списку собору святих 
Печерських у першому збереженому пом’янику Печерського монастиря, заведеному 1483 р. 
(Дива печер Лаврських 2011, 153). І вже точно його вшановували у XVI ст., коли 1594 р. його 
мощі бачив у печері один із подорожніх, що описував відвідини Києва — Еріх Лясота (Дива 
печер Лаврських 2011, 125). 

Дату його пам’яті — 29 грудня — знаходим вже в «Анфологіоні» 1619 р. (Дива печер 
Лаврських 2011, 154). Пам’ять Феофіла, брата Іоанна, з’явилась як наслідок притягнення до 
пам’яті прп. Марка Печерника (Дива печер Лаврських 2011, 161). 

У Патерику 1661 р. про святого розповідається як про цілителя: «Мw1щи же є3гw2 
чӅдотво1рныz поло1жены сӅть в_ Пеще1рэ, и3дѣ1же самъ себѣ2 гробъ и3скопа2: и3 подаю1тъ неw3скӅ1дна 
и3сцэленіz всэмъ съ вѣ1рою приходz1щим_ къ Чт Cной є3го2 Ра1цэ». Це не зовсім відповідає тексту 

житія і може свідчити про давню історію вшанування в печері. 

Коментар 217 
У Лаврі здавна зберігався хрест, який приписується прп. Марку. Нині він зберігається 

у фондах Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Власне, це є одна з частин 
(вірогідно — нижня) великого складня із заглибиною, в яку можна, як у ложку, набрати води. 
Звідси й традиція напувати з нього прочан. У Заповіднику зберігаються також копії хреста, 
також і спробу відновити його другу частину. 

Хресту прп. Марка присвячено спеціальне колективне монографічне дослідження 
(Пивоваров, Крайня, Курлов 2020), до якого увійшов багатющий матеріал до історії святині. 
Почасти автори торкнулися й біографії прп. Марка. Порушені тут питання можна поділити на 
декілька пунктів, серед яких: 
1. Час життя прп. Марка. 
2. Датування й походження хреста та його копіювання. 
3. Інші святині, пов’язані зі святим. 
4. Датування появи традиції напувати прочан у печерах із хреста прп. Марка. 

Безперечно, блискуча джерелознавча робота, втім, спонукає до деяких узагальнень, 
які ми й наведемо згідно з вищенаведеними пунктами. 

1. 
Див. Коментар 209. 
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2. 
В усіх виданнях хрест прп. Марка датовано відповідно до згадки про час його життя, 

тобто, близько 1091 р. Однак жодне джерело до XVII ст. не свідчить про наявність хреста і 
зв’язок його з прп. Марком (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 48). Першою відомою на 
сьогодні згадкою про хрест є запис чуда у щоденнику свт. Петра Могили (Пивоваров, Крайня, 
Курлов 2020, 15-18) — див. Додаток 17. Однак це, звичайно, не свідчить про його 
побутування чи вшанування на початку XVII ст. Подія, описана в чуді, не могла б бути 
можливою, аби хрест, як святиня, не був вже досить широко відомим. Зрештою, в історії 
Лаври є безліч речей і подій, які підтверджують лише пізні записи традиції, яку цілком можна 
датувати і не часом Київської держави. 

Автори колективної монографії спробували датувати хрест, беручи до уваги склад 
сплаву, форму і зображення. Вони помітили схожість між ним і хрестами-дароносцями XVII—
XVIII ст. (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 101), а також порівняли його з цілим рядом 
аналогічних пам’яток різного часу з усього православного світу, із залученням також до 
вивчення складу металу (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 103-140). Цікаво, що «вся 
внутрішня поверхня хреста вкрита свинцево-олов’яним сплавом. Таку техніку лудіння 
зафіксовано у Пізньому Середньовіччі. У 
XV ст. вона набула поширення у Західній 
Європі, в Україні — ближче до XVII ст.» 
(Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 116, 131). 
Втім, ніщо не свідчить про лудіння в час 
створення святині. Найвірогідніше, воно було 
зроблено в Лаврі, коли хрест стали масово 
використовувати, що не могло не вплинути 
на його стан. Було висловлено також думку, 
що хрест міг бути зроблений в часи свт. Петра 
Могили за прикладом схожих хрестів у давніх 
зображеннях Київської Софії та 
Михайлівського Золотоверхого собору. 
Проте ця, дійсно, дуже цікава схожість 
свідчить радше про широке побутування 
таких хрестів у Візантії XI—XII ст. Власне, «з 
урахуванням києво-печерської традиції, що 
пов’язала мощовик із прп. Марком 
Гробокопачем, слід відкинути носіння 
аскетом і відлюдником релікварію з власним 
портретом. Було цей хрест принесено у Київ 
за життя Марка Печерника чи пізніше — у 
будь-якому разі, його покладання на мощі 
місцево вшанованого тоді святого є непрямою вказівкою на відповідні зображення верхньої 
стулки релікварію однойменних святих. Найвірогідніше, на ній було зображення св. апостола 
і євангеліста Марка» (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 142). І саме це, на думку дослідників, 
призвело до появи зв’язку між хрестом і прп. Марком Печерником: «через зображення на 
лицьовій стулці св. Марка Євангеліста чи іншого, за тезоімеництвом мощовик поклали на 
раку прп. Марка Печерника. Отже, зародилася місцева монастирська традиція, яку посилили 
і закріпили записи святителя Петра Могили і ченця Афанасія Кальнофойського про 
чудотворіння, яким проявився хрест-релікварій на мощах Марка Гробокопача у 1621 р.» 
(Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 147). Здогад цікавий, але повторимося, ситуація, описана 
в чуді, могла скластися лише в умовах, коли вшанування хреста і традиція напувати з нього 
прочан були вже достатньо давніми. 
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Що ж до відсутності хреста на ілюстраціях Патерика 1661 р. (Пивоваров, Крайня, 
Курлов 2020, 69), де його згадано, то тут нема нічого дивного. Гравюри до Патерика було 
створено 1) явно до написання остаточного тексту, тобто, згідно з Касіянівською чи якоюсь 
іншою попередньою редакцією, і 2) для них використовували давні лаврські ікони, що не 
дійшли до нашого часу. На зображенні прп. Марко виконує найважливіше в його житії — 
копає локули, які добре впізнавані, і нагадують зображення на картах печер. 

Врешті автори доходять висновку, що «за стилістичними, іконографічними, 
епіграфічними спостереженнями, включно з технічними характеристиками, можна 
стверджувати, що хрест № 1 2992  не є виробом києворуського майстра або твором суто 
візантійського походження, а є прикладом синтезу візантійської та італійської шкіл. 
Замовлення хреста-релікварію могло бути отримано іноземним майстром не обов’язково за 
кордоном, а й у Києві, втім, реконструкція обставин появи його в Києво-Печерському 
монастирі має забагато варіантів» (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 149). Цей висновок 
привертає увагу з точки зору контактів Києва і православних тоді монастирів Апенінського 
півострова. Що ж до обставин появи хреста у прп. Марка — можна тільки фантазувати. 
Нагадаємо, що навіть наявність однієї ікони у пересічного ченця було великою цінністю. 
Можливо, хрест був єдиною келійною святинею преподобного. І не факт, що друга скойка 
його вже тоді була наявна, бо в цілому вигляді хрест був надто коштовною річчю. 

Як зазначалося вище, в Києво-Печерському заповіднику зберігаються також копія 
хреста та пізня «кришка» — доповнення до хреста прп. Марка (Пивоваров, Крайня, Курлов 
2020, 49-51). До нашого дослідження ця інформація не має прямого стосунку, але цілком 
можливо, що в світі існує чи існувала ще не одна копія. Втім, не відомо, аби Лавра їх масово 
продукувала. Вже в нинішній час у Заповіднику налагоджено випуск мініатюрних копій 
хреста у вигляді натільних хрестиків та трохи більших мощовиків із різних металів. 

3. 
Зі св. Марком пов’язували різні артефакти. Так, у друкованому Патерику 1661 р. 

згадано не лише його хрест, а й вериги. Поховання з веригами є рідкістю (О. Мельник 2017, 
135) і, безперечно, лише в тих випадках, коли людина, дійсно, їх носила. Нині 
місцезнаходження їх не відоме. 

Явно у XX ст. з’явилась благочестива легенда про шапочку прп. Марка, яку автори 
монографії вповні слушно вважають переродженням в умовах антирелігійних гонінь 
легенди про шапочку прп. Іоанна Багатостраждального (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 
12). 

4. 
Традиція напування мирян у печерах із хреста прп. Марка ніяк не пов’язано з 

життєвим досвідом преподобного. До того ж фантастичною є її розвинута версія 
синодального періоду, що хрест був мірою вживання ним води за день. Це, звичайно ж, є 
виключно легендою (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 83). 

Наразі у час, коли жив прп. Марко і, мабуть, щонайменше, два століття по тому, 
прочан до печер не водили, та й пізніше це не було масовим явищем — аж до середини 
XVII ст. Тому традиція напування не могла існувати в часи написання Патерика. Сама ідея 
напувати хрестом могла виникнути від фізичної можливості такої дії та від того, що, як 
доречно підмітили автори монографії, присвяченої святому, біля його поховання згідно з 
планом печер 1638 р., стояла чаша з водою (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 42-43). Якщо 
вона стояла там у попереднє століття чи раніше — це могло й призвести до появи традиції. 
Коли це сталося — визначити неможливо, але верхньою межею є XVI ст., оскільки у 
наступному столітті традиція вже була усталеною. 

 

2992 Так дослідники називають саму святиню, на відміну від копій. 
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Коментар 218 
Вірогідно, прп. Феофіл володів посудиною, відомою, як сльозниця 

(lachrymatory). Подібні посудини відомі в світовій культурі з глибокої давнини. 
Зокрема, в античному світі їх використовували для збору сліз під час похорону. Цьому 
призначенню відповідали форми посудини — з вузькою шийкою, специфічної 
незвичайної форми. Її можна було притискати до куточка ока. У Давньому Римі 
сльозницями користувалися професійні плакальниці. Та цілком можливо, що тут 
існувала радше символіка і в посудини наливали парфуми. У інших місцях, зокрема, в 
Персії і пізніше у Візантії сльозниці використовували дружини, чоловіки яких надовго 
відлучилися з дому. За кількістю наплаканих сліз визначали ступінь суму дружини за 
чоловіком. 

 
Сльозниці античного часу 

 
 
У античній Фанагорії було знайдено посудину з речовиною, аналіз якої наштовхнув 

на думку, що може йтися про сльозницю, в якій крім сліз могли міститися і парфуми 
(Найденный при раскопках… 2019). 

Сльозниці знову стали використовувати у вікторіанській 
Британії як атрибут вдів. Тут вони мали різну форму й спосіб 
використання. Один їх вид було призначено для випаровування 
сліз, і містив смужку. Коли рідина випаровувалась нижче неї — 
можна було припинити траур. Інші міцно закривали і після року 
трауру їх вміст виливали на могилу. Виробляють їх почасти і 
сьогодні — радше, як дивовижу чи вінтаж, і у них збирають не 
лише сльози горя, але й радості. 

В житії оповідається, що сльозницю поклали до 
поховання прп. Феофіла. Це веде нас до іншої традиції, 
пов’язаної із поливанням останків єлеєм із покладанням 
посудини з ним до труни, чи, як у нашому випадку – до локули. 
Ми неодноразово досліджували традицію печерних поховань (Дива печер Лаврських 2011, 
18-23; Жиленко 2019, 76-78), однак, для кращого розуміння саме цього питання подаємо 
нижче тексти, які містять вказівки про особливості чернечого поховання за часів Київської 
держави. 

 
Фанагорійська 

сльозниця 



 

 

836 
 

1. 
Перший походить із Олексіївського уставу. Ми вже згадували , що цей текст не 

стосувався безпосередньо до запровадження Студійського уставу у Печерському монастирі 
(Жиленко 2019, 408). Однак, житіє прп. Марка свідчить, що студійські поховальні звичаї явно 
побутували і у Лаврі. Звичайно, у нас із самого початку існував і нюанс у вигляді печерних 
поховань у печерах. 

о погрэбани 

подобаєҴ намъ о uставъ погрэбания. браҴи повелэниѥмь кuпьно. и3 скоро въмэнити. и uже 
гл7емъ. яко аще къто t мни< почиѥть. єльмаже не достоить телесе ѥго измывати. нъ ни 
видэти отинuдь нага. иже на то устроѥныѶ. потьреҴ трuпъ ѥго. теплою водою и гuбою сице. 
пьрвоѥ uбо твориҴ крcтъ гuбою1 на челэ uмьршаго. по сеұ на пьрсь<. и на рuкu и на ногu. тъгда 
потреҴ все тэло ѥго бл7гообразнэ. въложь рuкu вънuтрь ризъ. по потьрении всего тэла. 
приносити новu свтu. съвлачить мьртвеца. на назэ части положивъ паполомu. и облечить 
ѥго въ новuю ризu. никакоже. ни самъ ни инъ никтоже. того наготы видэвъ. развэ аще не 
тъ иже съ нимь прикасаѥтьc тэла того. но одэнии же възложить на нь кuкоӥ. аще великыи 
скимьникъ бuдеҴ. възложиҴ наглавиѥ вьрхu главы ѥго. и покрывъ до брады. яко не видэнu 
быти лицю. по сеұ. възложиҴ на нь аналавъ. и прэпояшеть и поясъмь. и обuѥть и въ 
погрэбальныя сандалия. сирѣ?. пресньцz. и вънесъ одръ uстроѥныи на изнесениѥ къ погрэбанию. 
простьреҴ вьрхu ѥго паполомu. и положить възголовице мало. вьрхu же папаломы простираѥть 
мантию ѥго. не прэкы якоже въ и3ходиҴ. нъ просто и въдълже. и положитьc. на неи мьртвыи. 
вьрхu же мьртвьцz простираѥтьc. а дрugя паполома. и тако възьмъше одръ поставлzюҴ. и 
внuтрь папърти прzмо цcркымъ двьрьұ. и3 праномареви двоицю uдарьшю въ било великоѥ. 
събираютьc вьсz браҴя въ папъртэ. и3 дадzҴ имъ по одинои свэщи. въ ѥдинъ uнькию. яже и 
въжгъше и окрcтъ прэставъше. поӦ рекшю. блcвенъ бъ7 нашь всьгда ныѶ. и начинаюҴ. бл•ни непоро?. 
глаc є7 по почzтии же таковэмь. абиѥ покадиҴ поӦ окрcтъ одра одиною. начьнъ t главы и 
сътворивъ по г7 крcты. на четырьхъ чzстьхъ одра. по сеұ покадиҴ браҴю. и пакы прэстанеҴ u одра. 
и сътворивъ г7. крcты глава<. дасть парамонареви кадильниӨ. поѥть жеc бл•ни непоро? безъ алѣӥz...2993  

симъ• пэваѥмомъ. uстроѥныи на то иж погрэбаѥҴ. ножьмь uрэзавъ края мантииныя. яже 
на обою сторонu. нъ и краи же къ ногама. по сеұ на двэ раздэливъ. и покроивъ мантию по 
краинэи сторонэ. и лэвuю сторонu и правuю. акы ременьмьми тu сьпрэмэняzя. и съвивая 
сътварzѥть крcты. г7. ѥдинъ надъ главою. а дрug. на пьрсь<. а г7. на колѣ=. и оставъшююc чzстью 
обою uзгu. съвzжеть• нозэ. по сеұ. поӦ. възьмъ съсuдэ масло. възлэѥть вьрхu телесе. творz. 

 

2993 Далі ведеться перелік піснеспівів. 
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г7. крcты. а7 на лици. в7 на пьрсь<. а г7 на колѣ=. и тако възьмъше мощи погребuҴ. поющеұ 
прэстоящеұ треӣ ... (Пентковский 2001, 416-418). 

Остання фраза (виділена) саме свідчить про узливання єлею і посудину для нього. 
2. 

Одначе, як можна припустити, ближчим до нашої практики був текст, збережений у 
московському рукописі XVI ст. Цей текст близький до Олексіївського, але не є його копією. 
Проте якщо в Олексіївському тексті використано ціну свічки, похідну від грецького, то в 
нижченаведеному тексті ціна її — векша. Це свідчить про його походження з київської доби. 
На жаль, московський його переписувач був малограмотним, і спотворив деякі слова, які, 
втім, дещо поновлюються з Олексіївського тексту. 

Чи=, како пҶdбає погребати братію: Аще мни< почієть, не достоиҴ телесе єg видэти, ни и3змывати 
єg. на то устроє3ныи. потреҴ тэла є3го губою, и3 теплою водою. первоє сътвориҴ крcтъ губою1 на 
челэ Ӆ3мръшаg брата. посеұ на персе<, и3 на руку. и3 на ногу. и3 потоұ вложиҴ руку внутрь ри1зъ. и3 
потреұ все тэло єg бл7гоҺбра€нэ. по потренiѶи совлечеҴ съ мртвеца на ноѕэ и3 чzсти положиҴ на 
половину. и3 ҺблечеҴ и5 в новую свиту. никако• никаұ, ни и=ого наготы не видиҴ, по Һболче=и а3ще 
будеҴ великіи скимниҲ. възложиҴ на нь куколь, на главіє връху главы. покрывъ и5 до брады яко 
не видэну быти лицу єго. А3 малаго скимника клобукwұ, Һбэма бо є3дино ра€личіє. посеұ 
възложиҴ на нь плети. и3 препоzшеҴ єго. и3 Ҷ2бує3ть и5. и3 вынесъ Һдръ u3строє2ныи и погребанію. 
простреҴ връху єго нанаполому. и3 положиҴ възславіи це мало1. и3 монатіи ны кради, вси ножеұ 
tрэза+. и3 прокои въ манатію1 по1 краинэи сторонэ. простираєҴ ю на Ҷ4дрэ. връху поломы. не 
перекы яко• в неи ходиӥ но про1сто надоль. и3 положитсz на неи мртвы. и3 u6крои раздэливъ 
надвоє. десную и3 лэвую страну манатію. я3ко ременемъ ми ту сьпремэнz я2 свиваеҴ. а прокрои1 
манатеиныи възлагаєҴ на главу. свиваясъ творzєҴ, три крcты. є2ди= наd главою1. дваѶ. на персе<. и3 
три, на колэну. и3 Һстальше ю сz частію Һбою узу. свzжеҴ нwгэ. верху же мр7твеца 
простираєтсz. втораz паполома. и посталzюҴ Һдръ. внутрь паперти, прz1мо црcкы< дверіи. и3 
положаҴ и1кону на персехъ мрт7вому. є3гда целова=є будеҴ. целуюҴ преже и3кону, та• брата. пономареви, 
двоици Ӆ3даривши в билw2 великоє. братіа всz збираю1тсz в паперть. и3 дадzҴ иұ по свэщэ въ 
єдину вэкшу. и3 вжегъ, и3 Һкрcтъ ставше а1біє попъ кадить Һкрcтъ oдра. наче t главы. и 
сътвори. по г7 крcты на д7хо чzсте<. по сеұ покадиҴ братію2. и3 станеҴ у Ҷдра. и сътвориҴ г7. крcты в 
голова<. и3 ре?ть. Блвcнъ х7с бъ7 наө. и3 потоұ. бл7жени непоро?ни. я4ко же єc u3ставлено по правилоұ. и3 
несӅҴ єго къ гро1бу поюще Ӆ3ста+ніи, троӦари. и вложивше и5 въ гроӣ. попъ взеұ сосудэ масло. възлієҴ 
връху телесе творzи2. три. крcты. на лици, на персе<. и3 на колэну. по аллgуа. глc. а7. а преdстоz1щіи 
поюҴ. и3щезw1хъ t ближни< мои<. по си< поӦ мл7тву. разрэалную. и3 тако погребуть єg. и3 посеұ ст7ы 
бж7е. і єкт=еz. в неи• поминаю1тсz1 Ӆ3сопшіи2 t браіа. и гл7ати. ги7 помиӥ. м7. посеұ tпӅc. (РГБ, ф. 304. 

Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 315. Псалтырь возследованием XVI в, л. 504-504об.). 

Тут ми знаходимо ту саму фразу про поливання єлеєм (виділено). 
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3. 
Найбільш близько до житія цю традицію описує митрополит Кипріян у відповідях на 

канонічні й церковно-ужиткові питання ігумена Афанасія (1390—1405) Тут читаємо: «Како 
убо погрести священника мірянина? въпрошаеши. Мірянина священника погрести сице: 
измывъ его и въ срачицу нову оболокъ, и въ свиту такоже, таже и во стихарь и епитрахиль и 
фелонь, лице же и главу покрывъ завeсомъ, и тако пeвъ надъ нимъ и въ гробъ положивъ, 
таже вина мало съ масломъ древянымъ смѣсивъ, преливаетъ священникъ крестаобразно 
отъ главы первое, таже у ногу, потомъ же отъ десна, таже лѣвую сторону; чашу же, въ 
нейже масло съ виномъ, повержетъ у ногу; таже доску поставивше, засыпуютъ, якоже 
всякого мертвеца. А черньца попа управити, якоже и всякого черньца; аще и по грѣхомъ 
прилучится, и не испѣетъ ся чернець въ скиму постричи, но умреть тако, или будетъ попъ 
или дьяконъ или простъ чернець, не годится на мертваго класти скиму. Всякого же чернца 
умерша не годится умывати, ниже обнажите тѣло его, но теплыя воды доспѣти, и тако губою 
морьскою или платцемъ чистымъ лицо его утерьти, таже перси, потомъ длани ручныя 
обаполъ, потомъ колѣна, таже плесна ножнаа, и въ срачицу чисту облещи и потомъ 
манатіею обвити, якоже уставлено есть; таже пѣти надъ нимъ; егда же въ гробъ положатъ 
его, тогда преливаютъ его виномъ и масломъ крестаобразно, якоже и преже сказахомъ» 
(Памятники древнерусского канонического права 1908, 245-246). 

Що посудину слід класти до гробу – цього у вищезазначених текстах не вказано. 
Однак, зважаючи на нашу традицію класти в могилу не тільки використане під час сповіді й 
відспівування, але й давні ікони, антимінси та ін. — це не порушує загальноприйнятих 
правил. Зокрема, поховання з такими посудинками було знайдено як в Україні (Ситий 2013), 
так і у Московії (Панова 2004, 153-157). В. Івакін вказував на ряд поховань у Києві часів княжої 
доби із скляними кубками (Івакін 2012, 404), що було зумовлено їхнім поширенням в Україні 
(Жиленко 2019, 276). 

Описуючи поховання з посудинами, дослідники переважно не виявляють обізнаності 
із вищенаведеними текстами, а посилаються саме на житіє прпп. Марка, Феофіла й Іоанна. 
А це приводить до закономірного змішування сльозниці і посудини для єлею. Ні Т. Панова, 
ні В. Івакін ще не називають ці посудини сльозницями. Однак, у дослідженні, присвяченому 
новим розкопкам у Троїце-Сергієвій лаврі, повідомляється, що «такі посудини називали 
єлейницями або сльозницями. По суті, вони виконували ритуальну функцію, тому їх можна 
назвати і ритуальними» (Столярова, Енговатова 2016, 410). Наявна така плутанина і в 
українській історіографії. Зокрема, так названо посудини, знайдені в похованнях Любеча 
(Ситий 2913, 157). Ототожнення посудин, які використовували для поливання єлеєм із 
сльозницями знаходимо і в роботі О. Мельник (О. Мельник 2017, 137-138). Останнім часом 
таке ототожнення стало настільки усталеним, що дослідники, яких аж ніяк не можна 
запідозрити у невігластві, намагаються провести паралель між посудинками з могил і 
справжніми античними сльозницями. І, оскільки це є неможливим, то Л. Петрушко доходить 
висновку, що сльозниці зовсім не використовували для збирання сліз (Петрушко 2018, 123-
126). 

Зазвичай сльозниці — посудини крихітні. Але у прп. Феофіла цілком могла бути 
посудина більша — подібна до знайденої у Фанагорії2994. Натомість, як видно з гравюри до 
Патерика 1661 р. (див. стор. 122) й ілюстрацій наступних часів, у Лаврі ці посудини 
асоціювали з великими корчагами. Водночас посудину, принесену ангелом, було зображено 
як декоративний предмет, вірогідно — металевий. Оскільки Ілля явно послуговувався майже 

 

2994  Л. Петрушко зазначає, що посудина була великою, оскільки прп. Феофіл плакав над нею багато років 
(Петрушко 2018, 123-126), однак, сльози — не та тілесна рідина, якої можна зібрати повний горщик. 
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не збереженою до нашого часу середньовічною іконописною традицією Лаври — можна 
припустити, що така інтерпретація тексту є на кілька століть більш ранньою. Зрештою, навіть 
прп. Полікарпу навряд чи була відома практика використання сльозниць. 

Наразі автори монографії, присвяченої хресту прп. Марка, зазначили можливий 
зв’язок між посудинами прп. Феофіла і традицією напувати прочан із хреста прп. Марка. 
Однак, такий зв’язок ніяк не випливає із житія. Ніде навіть не сказано, що прп. Марко бачив 
ту сльозницю до свого преставлення. 

Коментар 219 
У Касіянівській першій редакції у житії з’являється вставка з молитвою прп. Феофіла. 
 

Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга 
редакція 

Патерик Йосифа 
Тризни 

Друкована редакція 
1661 р. 

І въздѣ1въ руцэ2 го1рэ. 
и3 начz1тъ моли1тисz 
си1це гл7z2995. 

и въздѣвъ руцѣ горѣ, 
начать молитися, 
сице глаголя. Моли-
тва. 

й во€дэвъ рӅ1цэ горэ, 
начаҴ моли1ти c си1це гл7я. 

и3 воздэ+ рӅ1цэ го1рэ, 
гл7аше си1це. 

ВлdкҶ ги7 чл7колю 1бче. іс7е 
хе7 мо6и, цр7ю прcтыи5. и3 не 
хҶтz2 см 7рти 
грѣ1шникҶұ. ноѶ Ҷ3жида1а 
Ҷ3браще1ніа. 

Владыко Господи, че-
ловѣколюбче Ісусе 
Xpисте, мой царю 
пресвятый, не хотя 
смерти грѣшником, 
но ожидаа обраще-
ніа, 

Влdко гдcи чл7колю1бче. йсcе 
хрcте, мой цр7ю прест7ыи, 
не хотя1й сме1рти 
грѣ1шникомъ, но oжи-
даz оӣраще1ния, 

Влdко Чл7колю1бче Гд7и 
Ісе7 Хрcте Бж7е мо1й, не 
хотz1й см7рти 
грѣ1шникҶмъ, нҶ 
Ҷ3жида1z Ҷ3бращеніz 
тѣ1х8, 

свэдыѶ неможе1ніе на1ше. 
Ӄтѣ1шителю бл7гыи5. 
Болz1щимъ здра1віе2. 
грѣ1шникомъ сп7се1ніе. 

съведый неможеніе 
наше, утѣшителю бла-
гый, болящим 
здравіе, грѣшником 
спасеніе, 

свэдый неможе1ние на1ше. 
Ӆ3тѣ1шителю бл7гиі 
боля1щимъ ѕдра1вие, 
грэшникомъ спасе1ние. 

свѣ1дыѶ неможе1ніе на 1ше, 
Цр 7ю Прcтый, Утэши-
телю Бл7гій, болz1щимъ 
здра 1віе, грѣ1шникомъ 
сп7се1ніе, 

и3знемога1ю3щимъ 
Ӄкрэпи1телю. па1дающимъ 
въста1ніе. молютиc ги7 
вчzc сіи3. удиви1 на мнѣ2 
недҶсто6и =эмъ млcть 
свою2. 

изнемогающим 
укрѣпителю, падаю-
щим въстаніе! Молю-
тися, Господи, в часъ 
сій, удиви на мнѣ не-
достойнѣмъ милость 
свою 

и€немога1ющимъ. 
Ӆкрэпи1телю. па1даю-
щимъ во1стание, 
молю1тися гдcи в8 чаc се1й, 
Ӆ3диви на мнэ недо-
стои 1нэмъ. млcть свою. 

и3знемага1ющимъ 
Ӄкрэпи1телю, па1дающим8 
востаніе: Молю1тисz в8 
ча1съ сей, Ӄдиви на мнэ 
недосто1йнэмъ млcть 
свою2, 

И3 и3злѣ1и бл7гҶӃтро6біа 
твоегҶ6 неи3счерпа1е3мӅ 
пучи1ну. є• не и3скуси1 ти-
миc възду1шны< кнѕ7z 
мыта1р8ствы. и3 
неҶ3блада1ну бы1ти ми 
и4ми. 

и излѣй благоутробіа 
твоего неисчер-
паемую причину, еже 
не искусити ми ся от 
възъдушных князь 
мытаръствы и не об-
ладану быти ми ими, 

и и€лей бл7гоӅтро1бия 
твоего. неи3ще>па 1емӅю 
пӅчинӅ. єже не и3скуси 1ти 
м cиӭ ся t во€дӅшны<. 
кнz€, мыта>ствы. и не 
oблада1нӅ бы1ти ми 
и4ми. 

прійми и3зліz1ніе го1ркихъ 
мои1хъ сле1зъ, и3 и3злi1й на 
мz Бл7гоӅтро1біz 
тво 1егҶ не и 3счерпа1емӅю 
пӅчи1нӅ: є4же не и3скӅси1ти 
ми сz t воздӅ1шных8 
мыта 1рств 8, ни1же 

 

2995 На берегах виноска: «мҶӥ». 
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Касіянівська перша 
редакція 

Касіянівська друга 
редакція 

Патерик Йосифа 
Тризни 

Друкована редакція 
1661 р. 

Ҷ3блада1нӅ бы1ти 
Кнz1земъ тмы2: 

мл7тва ми уго1дникъ 
твои<. Вели1кы< Ҷ 3ц7ь 
на 1ши< а3нто6ніа и3 
феҶ 3до6сіа. и3 всѣ< ст7ы1хъ 
и4же t вэка Ӄгоди1вши< 
ти а3ми1нь. 

молитвами угодникъ 
твоих, великых отець 
наших Анътоніа и Ѳе-
одосіа, и всѣх святых, 
иже от вѣка угодив-
шнх ти. Аминь. 

млт7вами Ӆ3гоdниковъ 
твои< вели1ки <х o3ц 7ь нш7и<. 
А3нтония й Fеодо1сия, 
и всэхъ свт7ы<. и3же t 
вѣ1ка. Ӆ3годи1вшнхъ ти. 
а3ми1нь. 

Мл7тв8 ради вели1кых8 
Ӄго1дник8 твои1х8, Прпdбны< 
Tц7ъ нш7ихъ 
А4нтҶніz и3 FеҶдо1сіz 
Пече1рскихъ, и3 всѣ1хъ 
ст7ы1хъ t вѣ1ка тебэ2 
Бл7гоӅгодившнхъ . 
 

 
Цей текст не було змінено у наступних редакціях, за винятком невеликих змін у 

Патерику 1661 р. Це спонукає припустити, що, можливо, текст молитви існував окремо і, 
можливо, навіть був однією з усталених молитов у чернечому правилі Печерського 
монастиря. 

Коментар 220 
Йосиф Тризна, вірогідно, не знав слова «убрус». Тому він замінив його на «образ». 

Житіє прмчч. Федора і Василія 
Коментар 221 
У Патерику Йосифа Тризни і друкованій редакції 1661 р. у заголовок вставлено різні 

за змістом приписки, забазовані на згадці у тексті літописного повідомлення про смерть 
князя-вбивці. 

 
Патерик Йосифа Тризни Друкована редакція 1661 р. 

W4 сты< прdпбны< o4цэхъ, fео1дорѣ и4 василиі ЖИ1ТІЕ препоdбныхъ tц7ъ наши3хъ FЕo3одора и4 
Ва3си4ліz. 

и3же быста в лэто ¤ЅХА во дни бл7говэрнаго ве-
ликого кн7зz великаго Ст7ополка михаила 
йзzславича. ярҶславича. 

И3же пострада1ша t Кн7зz Мстисла1ва 
Свzтопо1лчича Ҷ3клеветаны су1ще діа1воломъ Ҷ3 сок-
рҶвище. 

Про це див. Коментар 233. 

Коментар 222 
Цю цитату із Святого Письма подано у різних редакціях Патерика у досить різних і не 

завжди точних посиланнях. Тому нижче подаємо її в сучасному перекладі І. Огієнка: «Бо ми 
не принесли в світ нічого, то нічого не можемо й винести. А як маєм поживу та одяг, то ми 
задоволені будемо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси й в тенета, та в численні 
нерозумні й шкідливі пожадливості, що ведуть людей на загладу й загибель. Бо корінь усього 
лихого то грошолюбство, якому віддавшись, дехто відбились від віри й поклали на себе 
великі страждання. Але ти, о Божа людино, утікай від такого, а гонися за правдою, 
благочестям, вірою, любов’ю, терпеливістю, лагідністю! Змагай добрим змагом віри, 
ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед 
свідками багатьма (1Тм 6:7-12). 
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Цілком можливо, втім, що цитата «прийшла» до Патерика через її використання у 

«Лествиці», де вона згадана у Слові 17: «ко1рень всѣұ злыұ и3 єc и3 гл7етсz, сребролюбіє. нанависти бw 
и3 тат8би. и3 u3біиства и3 разлученіа. и3 вражdы и3 ревности. и3 памzтозло1біа. и3 немлрcдіа. и3 за1висти тоѶ 
сътвори»2996  

Коментар 223 
Ще Д. Абрамович аналізував цю відсилку (Абрамович 1902, 182). Однак, цитату із 

«Лествиці» подано у різних редакціях Патерика по-різному: 
 

Основна 
редакція 

Четії Мінеї 
Патерик 

проложного 
типу 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Якоже рече 
Лѣствичник:  

я3коже рече 
лэствичникъ. 

я3коже рече 
лэствичникъ. 

я4ко же рече2 
лѣ1ствечниҲ. 

Яко же рече 
Лѣствеч-
никъ: 

яко• рече лѣстви-
чникъ. 

   любzи5 и3мэніа2 
събира1ти. си-
цевыи5 и3глы 
ради до см7рти 
трuжа1е3тсz а3 не 
любz и5мѣ1ніа2. 

любяй съби-
рати имѣніе, 
сицевый 
иглы ради до 
смерти тру-
жаеться, а не 
любя имѣніа,  

любz1и3 собира1ти. 
и3мѣние сицевый. 
и3глы ради до 
сме1рти трӅ•да1єҴсz. 
а 4 не любя1й 
и3мѣ1ния.  

    сей Господа, 
възлюби и 
заповѣди его 
съхрани; 

се1й гcда во€люби. и3 
ѕаповѣди его со-
храни. 

Таковый 
блюсти 
имѣниа не 
может, но 
растачает 
благолѣпно, 
всѣм требую-
щим подаа. 

таковыи3 
блю3сти не мо-
жеть и3мэніа3. 
но растачаєҴ 
бг7олэпно. ко-
муждо тре-
бую3щимъ по-
даz2. 

таковыи3 
блю3сти имэніа3 
не можеҴ. но 
растачаєть 
бг7олэпно. ко-
муждо тре-
бую3щиұ подая3. 

такҶвы1и лӣюсти2 
и3мѣ1ніа 2 не мо1жеҴ 
ноѶ расточz1е 3тъ 
бл7голѣ1пно 
всѣ1мъ 
тре 1бuю3щимъ 
подава1а. 

таковый 
блюсти 
имѣніа не 
можеть, но 
расточаетъ 
боголѣпно, 
всѣмъ требу-
ющим пода-
ваа, 

таковы1й блюсти2 
имѣния не 
мо1жетъ, но рас-
точа4тӤь 
бг7олѣпно всѣмъ 
тре 1бующимъ. по-
давая, 

 
У Патерику 1661 р. цитату замінено невеликою передмовою, і мотивацію цього 

можна простежити у наступному викладі. 
Посилання на Лествичника є в усіх редакціях. Однак, не все тут однозначно. Перша 

частина цитати ґрунтується на тексті зі Слова 27 «Лествиці» і в дещо відмінному від сучасних 

перекладів давньому тексті звучить так: «ше1дъ расточи1 и3мэніа своz въскорэ. є3же бо продан, 
коснэніа єc. и3 даи u3богыұ и3но 1кҶұ, я3ко дати мл7твою къ безъмлъвію стекuтсґя. и3 возми крcтъ свои 
послuша1ніемь то 1го но1сz, и3 тґяготu tсэче1ніа своеz̆ во1лz крэпцэ терпґя. и3 грzди про1чеє послэдuи 
ми къ совокuпленію бл7же1наго безмо1лвіа. и3 наu3чю тz u3мныи< си1лъ відимоє дэла1ніє и3 

 

2996  Публікується за: РГБ, ф. 304/І. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 156. Лествица с прибавлениями, 
преп. Иоанна Лествичника, л. 117об. 
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жительтсво»2997,2998 У сучасному російському перекладі йдеться не про убогих іноків, а про 

убогий люд: «Иди, и расточи имѣніе твое вскорѣ (ибо слово: продаждь, требуетъ времени) 
и даждь нищимъ, чтобы они молитвою помогли тебѣ въ обрѣтеніи безмолвія (Лествица 
1898, 220). 

Вірогідно, редактори Патерика шукали посилання на цитату у Словах 16 і 17 
«Лествиці», як спеціально присвячених нестяжательству. Не знайшовши там першої цитати, 

Касіян додав фрагмент із 17-го Слова: «Небрегыи Ҷ4 вещи, и3збависz правдословія и прекословіа. 
любостzжателный же, иглы ради до съмр7ти трuжdаетсz»2999. 

Автори друкованої редакції, вірогідно, не знайшли можливості дати посилання на 
цитату, що складалась із різних частин, та ще й наводилась не дуже точно, а тому зовсім 
вилучили її з тексту. 

Коментар 224 
Прп. Василій нагадав прп. Федору сюжет, відомий у Поширеному простому пролозі. 

Туди він потрапив із хроніки Георгія Кедріна (Абрамович 1902, 181), однак, у нас поширення 
набув саме через Пролог. Зважаючи на це, прп. Василій і прп. Федір могли й не знати його. 
А от прп. Полікарп точно знав, і його цитування ще раз підтверджує, що Поширений простий 
пролог вже існував і набув поширення на початку XIII ст. 

Текст подаємо за списком першої чверті XVI ст.3000 

в8 то• дн7ь с8лово Ҷ3 спс8шимьсz t болэз8ни млcтынz рdаѶ. и3 пакы раскаа3в8сz u3м8ре: 

Члв7къ нэк8то бѣ в8 кос8тzн8тинэ г8радэ раз8болэв8сz. и3 смр7ти u3боя3в8сz. нищимъ дас8ть, л7. 
лит8ръ. и3 тоа3 ради млcтнz зрdавъ быc. и3 діа3вольскимъ наu3ченi3ем8 нача тuжити по з8латэ. 
раская3всz Ҷ3 млcтыни ю3же бэ с8творилъ. и3 повэдавъ се ближнемѫ си дрѫгу тѫ сuщѫ. Ҷ3н8 
же гл7а є3мѫ никакоже чл7вче пріе3м8ли с8вэта сего з8лаго. є3да прогнэваеши бг7а к+рbѣcси1в8шаго тz 
мл7тcынz ради. є3да и3 смр7ть напрас8нѫ навэдеть на тz. и3 tи3деши бес8покаа3ніz. семu же не 
послушаю3щѫ. но паче г8нэвомъ tбэгаю3щu. и3 рече є3мѫ дрӧгъ, а3ще мо3ихъ гл7ъ не пос8лѫшае3ши 
и3же на сп7сеніе3 твоє3 пріе3м8леши. а3з8 ти рекѫ дрѫгыи3 с8вэтъ. Ҷ3н8 же ре? к8торыи3 и3 как8, и3стиньныи3 
же млcтивець tвэщ. грzди со м8ною3 въ цр7квь. и3 р8ци не а3з8 гcи с8творил8 е3смь млcтыню. но сего 
є3сть. и3 а3зъ в8дам8 ти. л7 лит8ръ. o3н8 же Ҷ3бэщасz тако с8творити. и3 к8 црк7ви п8ришеd и3 злато в8 
рѫкѫ п8ріимъ. и3 понеже сz ємъ и3зъг7ла. и3 с8ходz же и3з8 дверіи цр7ков8ны<, пад8 и3 u3м8ре. и3 всѣ< 
o3брэтши<сz тѫ с8тра< и3 трепэтъ пріа3тъ. и3 правdе8номu сѫдьи3 бг7ѫ пѣc възаdша. клириком8 же 
вэлzщемъ господинѫ злата того в8зzти с8воz3. tвер8жесz рэкъ не бѫди ми того ни 
помышленіе3мъ в8зzти. є3гdа бо намэни< є3гѫ бг7u того єсть. и3 въ вышни< с8кровище< написана 
сѫ6ть, да не могu є3го и3мэти въ в8лас8ть. си6це же и3 а3наніz съ женою3 сам8фирою3 tда с8тацэиѫ 

 

2997  Публікується за: РГБ, ф. 304/І. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 156. Лествица с прибавлениями, 
преп. Иоанна Лествичника, л. 183. 
2998 Цей фрагмент має в своїй основі Євангельський текст: «Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, 
продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за Мною» 
(Мт 19:21). 
2999  Публікується за: РГБ, ф. 304/І. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 156. Лествица с прибавлениями, 
преп. Иоанна Лествичника, л. 117об. 
3000 Публікується за: РГБ, ф. 98. Пролог на сентябрь—февраль. № 21. Первая четверть XVI в. 363 л. л. 277об.-278. 
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бг7u сэла с8вое3го. и3 u3таи3в8ша t цэны напрасно u3мрос8та. но бг7ъ не u3ничижит8сz. и3 в8си 
слышавше пользу пріа3ша. и3 даша нищимъ uмер8шаго л7 лит8ръ. 

Коментар 225 
Йдеться про територію Дальніх печер. 

Коментар 226 
Найвірогідніше, згадано про стан території Дальніх печер після половецького нападу 

на Печерську обитель 1096 р. (див. стор. 30). Звичайно, можна припустити, що могли бути й 
інші пожежі, але 1) нам про це не відомо; і 2) у тексті житія сказано в адаптації до сучасної 
української мови «спалений», а не «згорів», як би написали у разі звичайної пожежі. 

Отже, події з деревом для будівництва слід віднести до часу близько 1097 р. Це 
підтверджує, що між згаданими подіями і убивством святих пройшло небагато часу. 

Коментар 227 
Розповідаючи про події з перенесенням дерева на територію Дальніх печер, 

Полікарп вставив невелику власну ремарку, яка в різних редакціях є такою: 
Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

Се же 
иновѣрным 
мнозѣмъ 
вмѣнися 
невѣрно ве-
личества 
дѣля, но 
свидѣтели 
сему просла-
виша Бога, 
творящему 
предивнаа 
чюдеса 
своих ради 
угодникъ. 

се же и3 
невэрно 
вмэнисz ве-
личьства 
дэлz. но 
свидители 
сему просла-
виша бг7а. 
творzщему 
предивнаа3 
чю3деса. 
свои3хъ рdаѶ 
uгодникъ. 
ст7го антоніа 
и3 fеҶ4досиа2. 

и3 се же 
невэрно 
мнозѣұ 
вмэнисz ве-
личьства 
дэлz. но 
свидэтели 
семѫ просла-
виша б7а. 
творzщему 
предивная3 
чюдеса, свои< 
рdаѶ u3годникь 
а 3нтоніа и3 
феҶdсіа 3. 

Се• и3новѣр_ныұ 
мно 6ҙѣмъ 
невѣ1р_но 
в_мэни1сz. 
Вели1чьства 
ра1ди чюдеси2. 
но6 свидѣтели 
си1мъ 
прҶсла1вишz 
ба7. творz1щаg 
преди1внаа2 чю-
деса2. свои1хъ 
ра1ди 
u3го1дникъ. 

Се 
иновѣрным 
мнозѣмъ 
невѣрно 
мнится, ве-
личьства 
ради чю-
деси, но 
свидѣтели 
симъ про-
славиша 
Бога, творя-
щаго пре-
дивнаа чю-
деса своих 
ради угод-
никъ, 

се иновѣрныұ 
мноѕѣмъ 
невѣрно 
мни1тсz ве-
личества ради 
чюдеси, но 
свидѣ1тели 
си1мъ про-
сла1виша бг7а, 
творя1щаго 
преди1вная 
чюдеса свои< 
ради угоdни-
ковъ. 

тѣ1мже про-
сла1висz Бг7ъ 
въ Ӆ3го1дницэ 
своеұ 
Fеo1дорэ, 
ку1пно же и3 
совѣ1тницэ 
сего2 Васи1ліи, 
и4хъ же ра1ди 
по1двигҶвъ 
бы1сть сіе 
преди1вное чу1до: 
Wба1че сіи 
є1диноду1шніи 
раби2 Гдcни, не 
красова1стасz 
Ҷ3 повинове1ніи 
бэсо1встэмъ, 

      

Якоже рече 
Господь: «Не 
радуйтеся, 
яко дуси вам 
повинуются, 
радуйте же 
ся паче, яко 
имена ваша 
написана 

  я4ко• рече г7ь. не 
ра1дuи3теc я1ко 
дu1си ва1мъ 
повинu1ю3тсz. 
ра1дои3те•сz 
па1че. я1ко 

яко же рече 
Господь: «не 
радуйтеся, 
яко дуси вам 
повину-
ються, ра-
дуйтежеся 
паче, яко 
имена ваша 

яко• рече гдcь, 
не раду8теся 
яко дуси 
вамъ пови-
нуються. ра-
дуитежеся 

по рече1нному: 
Не ра1дуйтесz 
я4кҶ ду1си 
ва 1мъ по-
вину1ютъсz, 
ра 1дуйтежесz 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

суть на не-
бесѣх».  

и3мена ва1ша 
напи1сана сu1ть 
на нб7есѣхъ.  

написана 
суть на не-
бесѣх». 

паче яко 
имена ваша 
напи1сана суть 
на небесѣхъ.  

я 4кҶ и4мена 
ва 1ша написа1на 
су1ть на Нб7си. 

Се убо сдѣя 
въ славу 
свою, моли-
твъ дѣля свя-
тою отцю на-
шею Анто-
ниа и Фео-
досиа. 

  но6 се2 u4бҶ 
съдѣz2 гь7 въ 
сла 1вu своӬ. 
мл7твъ ра1ди 
ст7ы1хъ Һц 7ь 
на1ши<. 
а3нто6ніа2, и3 
феo3до6сіа2. 

Но се убо 
съдѣа Гос-
подь въ 
славу свою 
молитвъ 
ради святых 
отець наших 
Антоніа и 
Феодосіа. 

но се убо со-
дѣz Гдcь во 
славµ свою, 
мл7твъ ради 
стыхъ оц7ь 
нашихъ, Ан-
тония и 
Фєо4досия. 

 

З огляду на неї, автора Патерика турбували дві речі: можлива недовіра до його опису 
і ставлення до справ прп. Федора. Тут є певний нюанс. Заклинання бісів переважно було 
традиційною справою чорнокнижників. Тому Полікарп ще раз наполягав, що йдеться про 
подію, згадану у Євангелії, і що прп. Федір діяв на Славу Божу й молитвами прпп. Антонія і 
Феодосія. Ці ідеї було особливо розвинуто у друкованій редакції 1661 р. 

Коментар 228 
У житії не вказано, чим, власне, закінчився позов перевізників. Полікарп цього явно 

не знав. Втім, якщо ми говоримо про події 1097 чи наступного року, то є всі підстави вважати, 
що справа тривала й у часі убивства святих. 

Сильвестр Косов у своєму «Патериконі» розширив оповідь, подавши її так: «Диявол, 
однак, не перестав [робити] своє, напоумив тих робітників і наказав їм йти і просити платню 
свою у святого старця. Теслі пішли і сказали: “Ти найняв нас вивезти це дерево на гору і 
невідомо як переніс його сам. Але ж ми готові були [зробити це], то заплати нам”. Але 
оскільки святий старець не збирав скарбів на землі, то у нього зовсім не було своїх грошей, 
а зі спільного монастирського [скарбу] за дурно платити не хотів. Ремісники покликали 
святого до ігумена, який вислухав [обидві] сторони і, побачивши діяння Боже, відпустив 
святого у мирі, і тих [ремісників] повчав, щоб більше не допомагали винахідливому дияволу 
творити неправду» (Сінкевич 2013, 499). Ця версія подій не включає навіть суду. Складно 
визначити, чи вона побутувала в той час в усних переказах монастиря, чи її написав сам автор 
редакції. 

Коментар 229 
Йдеться про незаконнонародженого сина Київського князя Святополка Ізяславича 

Мстислава (1074—1099). 

Коментар 230 
Київський князь Святополк Ізяславич (див. Коментар 190) був Турівським князем 

впродовж 1088—1093 рр. Вірогідно, у нього там лишилися зв’язки, оскільки саме сюди свого 
часу він зіслав інтернованого ним ігумена Печерського Іоанна. 

Коментар 231 
Цей фрагмент ми аналізували у томі Антології, присвяченому прп. Антонію 

Печерському (Жиленко 2015-а, 63-64). 
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Коментар 232 
Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська редак-

ція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

Се увѣдавше 
братиа и при-
шедше, 
взяша телеси 
ею мученѣи, 
погребоша 
честно в пе-
черѣ Варяж-
ской; 

се u3видэда-
вше братіа3. 
взzша при-
шедше телесэ 
є3ю2 мученэи3. 
и3 погребоша и3 
чтcо= в печерэ 
варzжьскои3. 

сеѶ u3видэда-
вше браҴя. 
пришеdше 
взzша те-
леси є3ю му-
ченэи3. и3 пог-
ребоша и3 
чтcно в пе-
черэ ва-
рzжьскои3. 

и3 се2 u3вѣ1дэвше 
бра1тіа2. и3 при-
шеdше взz1шz 
телеса1 ӗю му-
ченнѣи5. и3 
пҶгребо6шz и< в 
пече1рѣ 
ва 1рz•скои. 

И се увѣда-
вше братіа, 
пришедше, 
взяша те-
леса ею му-
ченнѣи и 
погребоша 
их честно в 
печерѣ Ва-
ряжьскои; 

И се увѣда-
вше братия 
прешеdше 
вѕяша телеса 
ею мученѣи, и 
погребоша и< 
чтcно в 
пеще1рѣ 
варя€ко8, 

У4вѣ1давше 
же Бра1тіz 
прійдоша, и3 
в8зz1ша телеса2 
Ст7ы1хъ 
страда1лецъ: 
И3хъ же пог-
ребо1ша чтcно 
въ Пеще1рѣ 
Варzжской,  

в нейже под-
визастася, 

в неи3же под-
визастасz. 

в неиже под-
визастаc. 

в не1и• 
пҶдвиза1ста c 

 в неи же 
поdвиѕастася, 

в не1и3 же тру-
долю1бнэ и3 
Бг7оуго1днэ 
под-
виза1стасz. 

ту положена 
быста во 
одежи кро-
вавѣй Васи-
лий же и Фе-
одоръ  

тu и3 поло-
жена быста. 
во Һдежэ 
кровавэи3. ва-
силіи3 же и 
fеҺдоръ  

и3 ту поло-
жена быста. 
въ o3дежи 
кровавэ. ва-
сильи3 же и 
fеҶdръ  

тu1 же и3 по-
ложе1на2 бы1ста 
васи1ліи3 же и3 
феҶ4доръ въ 
Һде 1жи 
крҶвавѣи5.  

же и поло-
жена быста 
въ одежи 
кровавѣй и 
власеници 
в неи же 
подвиза-
стася, ту, 
яже и 
донынѣ 
цѣла сущи: 
ея же бѣ 
постыдѣся 
огнь, како 
сіа тлѣнію 
причас-
тится? 

тµ же и поло-
жена быста во 
Ҷдежди 
крова 1вѣі. і 
власzница я• 
и дон7нѣ 
цѣла сущи, 
єя же бѣ 
постыдѣся 
огнь, како сия 
тлѣнию при-
чаcтится. 

 

во вла-
сяници,юже 
мню и 
донынѣ цѣлу 
сущу: еюже 
бо 
постыдѣся 
огнь, како си 
тлѣнию при-
частится? 

въ вла-
сzницэ. ю3же 
мню и3 
донынэ 
цэлу сущю2. 
є3zже 
постыдисz 
Һгнь. и3 како 
си тлэнію3 
причастна бу-
дета. 

во власzницѶю 
же мню и3 
донн7э цэлу 
сѫщю. є3zже 
бо1 
постыдэсz 
o3г8нь. како си 
тлэнію3 
пріа3тнӢ будеҴ. 

и3 въ вла-
сzни1цы. я1к•о и3 
дон7нѣ цѣла2 
сu1ть. еz• бо 
постыдѣсz 
o4гнь. како сіа2 
тлѣ1нію 
причzстz1тсz. 

 

      W3ба1че 
пото1мъ пре-
несе1ны су1ть в8 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська редак-

ція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Редакція 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

пеще1ру Прпdб-
нагҶ 
А 4нтҶ 1ніz: 
и3дѣ1же и3 до 
нн7ѣ 1 лежаҴ не-
тлѣ1нно, въ 
Ҷ3де 1ждахъ и3 
власzни1цахъ 
Ҷ3крова-
вле 1нныхъ, 
такожде 
пребыва1ющихъ 
не и3стлѣ1нно.  

Розповідь Полікарпа про поховання преподобномучеників є одним із небагатьох 
згадок у його творі про поховання святих. Автор описує навіть вигляд їхніх мощей, які за його 
часів ще лежали у закривавленому одязі, і були поховані у Варязькій печері. Де конкретно — 
визначити складно. У Варязькій печері нині нема локул. Однак, Полікарп явно бачив їхнє 
поховання. Втім, можна припустити, що місцем їхнього упокоєння була одна з більших 
підземних споруд, в яких пізніше влаштували молільню3001. 

Однак мощі святих було перенесено до Ближніх печер, де на той час утворювався 
своєрідний пантеон (Дива печер Лаврських 2011, 30). Коли це сталося — наразі невідомо. 
Але є всі підстави твердити, що це сталося задовго до XVII ст. Однак, Сильвестр Косов 
повторив інформацію про Варязьку печеру (Сінкевич 2013, 505). Так само і в Патерику 
Йосифа Тризни. А от у друкованій редакції 1661 р. вже говориться про перенесення мощей. 

Преставилися святі у віці: прп. Василій — 50—60, а прп. Федір — 40—50 років. Отже, 
перший святий був старшим, хоча з житія простежується інше. Можливо, мощі святих ще в 
давнину було переплутано. 

На планах Лаврських печер, які беруть свій початок з 1638 р., священномучеників 
завжди поміщають в одному місці в Ближніх печерах. На експлікації про них зазначено 
доволі поширено, і вказано на наявне у Тератургимі, з якої походить цей план, оповіді про 
чудо із спробою викрадення частини мощей прп. Федора (Дива печер Лаврських 2011, 38). 
Це чудо первісно записав свт. Петро Могила і дещо доповнив автор «Тератургіми» Афанасій 
Кальнофойський. Нижче ми наведемо цю оповідь в адаптації до сучасної української мови. 

«Року 1606, місяця ˝ ˝3002, коли Димитр розстрига з ляхами на царство Московське 
пішов, один цирульник, тобто хірург3003, німець родом, прийшов з іншими багатьма воїнами 
до Печерського монастиря і, увійшовши до печери святого Антонія, аби поглянути на мощі 

 

3001 Див. Альбом ілюстрацій. 
3002 У датуванні цієї події є певні суперечності. Так, в «Тератургімі» вказано дату 22 травня, у неділю. Проте тут 
помилка. 22 травня 1606 р. був четвер. 
3003 «Тератургіма» подає ще додаткову інформацію: так, щодо хірурга-святокрадія сказано, що це був Тінна Януш, 
хірург хорогви «його мосці пана Струша», котрий саме тоді їхав разом із ним до Москви. 
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святих, одному зі святих3004 ногу, відрізавши, вкрав і, заховавши у себе, 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, засяяло світло велике з тієї полиці у [всій] 
будівлі; господиня дому, прокинувшись, побачила світло і подумавши, що будівля 
загорілась, зі страху голосно закричала: “Вставайте, дім горить!” Чоловік 3005  її та інші 
домочадці всі попрокидались, і побачивши, що освітлена вся будова, перелякавшись, 
підскочили і вибігли геть, аби побачити, з якого боку загорівся вогонь. 

Вийшов з ними і хірург той. Вийшовши назовні і нічого не побачивши, повернулись 
знову до дому свого і вже і в домі світла того не побачили, і подумавши, що це маячня якась 
є, полягали спати. Перед північчю один із них знову прокинувся 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. В страхові й 
жахові знову повернулись додому і дивувалися видінню, бо, повернувшись, не побачили 
світла. 

Полягали знову втретє спати і, як вони ще не поснули, з полиці тієї полилося світло, 
як від блискавки, так, що надзвичайно всі перестрашилися і підбігли до тої полиці. 
І підійшовши, знайшли ногу людську суху відрізану і ще сильніше вжахнулися. Знайшовши 
ногу, вже не бачили світла, яке виходило із неї. Негайно почали розпитувати, хто приніс ногу 
ту. Хірург той, перестрашившись, вкляк перед ними, кажучи: “Я є той, хто сотворив це, і знаю, 
що согрішив перед Господом Богом і через те одкровення це було”. І почав оповідати їм, як 
в печері одному зі святих відірвав ногу, глузуючи і не віруючи, що святим є. А тому відірвав, 
аби іншим показуючи її, насміхатись над руськими святими. Господар дому зі своїми 
домочадцями, почувши це, з великою честю взявши святу ногу ту, постелили рушник на столі 
i свічу запаливши [поряд], поклав, доки світати почне. 

Як розсвіло, пішов [i] звістив старійшинам граду; вони, дізнавшись, і під присягою 
довідавшись і від господаря дому, і від хірурга того, взявши святі мощі, з честю пішли, 
понесли їх до Печерського монастиря3006 . Тодішній архімандрит Єлисей Плетенецький з 
крилосом і з усіма іноками, зі свічами та кадилами, пішли назустріч їм. І взявши від них святі 
мощі, внесли їх до святої печери і поклали, прив’язавши до святого тіла, од якого відірвані 
були, дякуючи і славлячи Бога за преславне чудо, яким прославив угодників своїх 
Печерських. 

Хірурга того звідтоді не бачили у Києві, оскільки від великого страху та жаху, що напав 
на нього, втік. Шукали його клеврети його довго, але не знайшли. Це здійснилось за Божим 
промислом, аби ще більше прославились святі Його угодники Печерські, що їх Сам нетлінням 
та чудесами прославив у славу Пресвятого Свого імені, що Преславне і Благословенне є на 
віки віків. Амінь» (Жиленко 2011, 492-494). 

Оригінал тексту див. у виданні (Жиленко 2011, 205-207). 

Коментар 233 
Події, під час яких загинув князь-убивця є продовженням тих гидких обставин 

осліплення Василька й наступних которів, після яких прп. Никола Святоша назавжди 
відійшов від політичного життя, а в Києві був голод, із яким боровся прп. Прохор Лободник. 
Мстиславів батько Святополк Ізяславич зіграв у всіх тих подіях на рідкість негативну роль. 
Втім, і безпосередній виконавець осліплення Давид Ігоревич був персонажем не менш 
негативним. Тому в тій битві, де загинув бастард Мстислав, не було правої сторони. 

Ці події в літописанні описано так: 
Іпатіївський кодекс: 

 

3004  В «Тератургімі» сказано, що святим, над яким поглумився лікар, був прп. Федір мученик. Зважаючи на 
нинішній стан мощей, викрадено було не всю ногу, а лише її голеностоп. Правий чи лівий — не відомо. 
3005 Ім’я господаря дому — Богдан Сльозко. 
3006 У «Тератургимі» також названо тих, хто переносив мощі знов до Лаври — ігумени: Миколаївського монастиря 
Ігнатій та Межигірського — Агафон, з київським кліром та «радними панами» з ратуші; а також «сила народу». 
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В лѣҴ ¤Ѕ.ХЗ [6607 (1099)] ... В се же лѣто uбьенъ быc Мьстиславъ сн7ъ Ст7ополчь. 
u Володимери. мcца. июнz. вi7. дн7ь (Ипатьевская летопись 1962). Аналогічне повідомлення 

знаходимо і у Лаврентіївському кодексі: В лѣҴ ¤ЅХЗ [6607 (1099)]… в се же лѣҴ uбьѥнъ 
Мстиславъ. сн7ъ Ст7ополчь. в Володимери. мcца. июнz въ. вi7. дн7ь (Лаврентьевская летопись 1962) 

Як можна спостерігати, повідомлення дуже коротке. Попрацювали перлюстратори 
Володимира Мономаха. 

Поглянемо на нюанси оповіді про цю подію в джерелах, у яких відбилося пізнє 
київське літописання. Так, у Тверському збірнику події описано детальніше: «Ярославець же 
Святополчичь бѣжа въ Ляхы, а Давыдь Игоревичь иде ис Червеня къ Володвмерю на 
Мстислава Святополчича, онъ же затворнся въ градѣ, и ту устрѣлиша его съ забралы, и тако 
умре» (Тверская летопись 1863, 188). 

У Феодосія Софоновича читаємо: «Давыдзась Игоровичь, звитязствомь тымь 
поднєсшися, пошоль и облєгь Володимєр. И гды штурмоваль Давыд до мѣста, там же в мѣсте 
пострєлєн оа штурмуючихь застал Мьстислав, снь Свтополковь и умєрль з тою вѣдомостью» 
(Софонович Феодосій 1992, 80). 

Найбільш поширено про смерть Мстислава розповідається у Московському зведенні 
1480 р.: «А Давыд Игоревичь, заем Сутѣск и Учерьвен, прииде внезапу и зая Володимерцѣ, 
а Мъстислав затворися въ градѣ, и бѣша у него въ осадѣ Берестяне и Пиняне, Выгошевци. И 
ста Давыд оступивъ град и часто приступаше. Единою поступиша къ граду под турами. Они 
же бьяху с города и стрѣляаху межи собою. И идяху стрѣлы, яко и дождь. Мъстиславу же 
хотящу стрѣлити, и внезапу ударен бысть под пазуху стрѣлою на заборолѣ квозѣ дъску 
съкважнею; и съведоша и, и на ту нощь и умре. И таиша 3 дни, и въ 4 день повѣдаша на вѣчи, 
и рѣша людие: «се князь убьен, да аще ся вдамы, Святополкъ погубить нас всѣх». И послаша 
къ Святополку, глаголюще: «се сынъ твои убьен, а мы изнемагаем гладом; да еще не 
приидеши, хотят ся людие прѣдати, не могуще глада терпѣти» (Московский летописный 
свод 1949, 23). 

Чи згадувалося тут також про убивство святих. Є всі підстави твердити, що про 
вбивство повідомлялося під 1097 р. Адже у Густинському літописі саме під цією датою 
розповідається про смерть Мстислава: «В той же брани застрѣленъ бысть Мстиславъ 
Святополчичъ на забралѣхъ стрѣлою под сердце, идеже абие умре, по проречению 
преподобномученика Василия Печеръского. Его же со Феодоромъ сокровище убилъ бяше 
сей Мстиславъ, якоже о томъ пространнѣе во Житии сих святыхъ» (Густынская летопись 
2003, 69). Можна припустити, що перенесення дати смерті вбивці пов’язане з тим, що під 
1097 р. у пізньому київському літописанні говорилося як про преставлення 
преподобномучеників, так і про смерь вбивці. Це підтверджує припущення, що святі 
загинули саме 1097 р. 

Наразі неясно, звідки у Патерику Йосифа Тризни, а відтак — і у друкованому 

Патерику 1661 р. взялась дата ¤ЅХ7А. (6601), а саме 1093 р. від Різдва Христового. Звісно, що 

дату було звідкись взято і не випадково. Вона не є результатом обчислень. Єдині можливі 
обчислення на основі згадки прп. Василієм свого п’ятнадцятилітнього перебування у 
монастирі. Однак, перебував він там не безвихідно. Зважаючи на те, що його знали київські 
можновладці і він мав певні статки — він міг походити із їхнього середовища, тому міг 
сказати, що 15 років провів у монастирі і не спілкувався із середовищем, з якого походив. 
Цілком можливо, що посланий кудись ігуменом, він не бував у Верхньому Києві. Втім, це все 
є лише припущенням. Головне ж, що маніпулювання цією цифрою не може пояснити появи 
дати 1093 р. Тому лишається припустити, що Йосиф Тризна мав у руках літописний документ, 
де була вказана дата преставлення преподобномучеників. Підтвердженням цього є те, що в 
його Патерику літописна оповідь про сплюндрування Лаври половцями 1096 р. зазначена 
безпосередньо після житія прп. Федора і Василія. 
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В. Яковлєв (Яковлев 1875, 152-153) вважав, що ця оповідь походить від сюжету 
одного із східних патериків про прп. Мілісія: «Розповідали про авву Міліса: коли він жив зі 
своїми двома учнями в перських межах, одного разу два царських сина, брати по плоті, 
виїхали, як звичайно, на полювання; розтягнули мережі на просторі близько сорока миль — 
і ловили все, що траплялося в них, і вбивали списами. У мережі попався також і старець з 
обома учнями своїми. Побачивши авву всього в волоссі, страшного виглядом, вони 
здивувалися і запитали його: скажи нам, чи ти людина: чи дух? Я людина грішна, — 
відповідав він їм, — прийшов сюди оплакувати гріхи свої; поклоняюся Ісусу Христу, Синові 
Бога Живого! Діти царські сказали йому: немає іншого Бога, крім сонця, вогню і води, — яким 
віддавали вони божеську честь. — Піди, принеси їм жертву. Старець відповів: боги ваші — 
тварюки, і ви: помиляєтесь; але прошу вас, наверніться та пізнайте Бога істинного, Творця 
всього! Ти сповідуєш Богом істинним людину, засуджену і розіп’яту? — зі сміхом сказали 
принци старцю. Так! — відповів старець, — я сповідую істинним Богом Того, Який прибив на 
хресті гріхи наші і умертвив смерть. Але вони стали мучити його і учнів його і примушували 
їх принести жертву. Після багатьох мук обезголовили двох братів, а старця після багатьох мук 
кілька днів, нарешті, поставили на середину між собою, як це буває на полюванні, і пускали 
в нього стріли: один ззаду, а інший спереду. Тоді старець мовив: Оскільки ви: обидва разом 
зважилися проливати кров невинну, то завтра миттєво, в цей самий час, мати ваша 
позбудеться вас, позбудеться своєї любови: ви: самі своїми стрілами проллєте кров один 
одного. Вони не звернули уваги на слова старця і вийшли на наступний день на полювання. 
Під час лову втекла з мереж одна лань: вони сіли на коней і поскакали наздоганяти її і, 
пустивши в неї стріли, встромили їх один одному в серце — і померли, за словами старця» 
(Древний патерик 1899, 61). Аби ототожнити ці сюжети, потрібна добре розвинута фантазія. 

Житіє прпп. Спиридона й Алімпія 
Коментар 234 
В житії прп. Спиридона в різних редакціях використано два варіанти назви 

богослужебного хліба — проскура і просфора (та їх варіанти). 
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И сему 
обычную 
работу тво-
рящу со 
всяцѣм 
говѣнием, 

и3 сему 
w3бычную3 ра-
боту 
творzще. 

и3 сему 
o3бычнuю 
работу 
творzщю. 

и3 семu2 
нѣ1когда 
Ҷ3бычнuю 3 
рабо4тu 
свер8шаю3шу. 
со всz1цѣмъ 
говѣ1ніемъ. 

И сему 
нѣкогда 
обидную 
работу 
съвер-
шаюшу съ 
всяцѣм 
говѣніем, 

и3 с2емu3 
нѣкогdа 
Ҷ3бычную 
работu3 
съвръшаю3шю3. 
съ всzцѣмь 
го3вѣніемь. 

и семӅ2 
нѣ1когда 
обы1чнµю рабҴоӧ 
совершаюшу 
со всяцѣмъ 
говѣниемъ. 

Нѣ1когда же 
соверша1z сей 
Бл7же1нный 
Ҷ3бы1чную 
свою2 работӅ2, 
вожже2 пещъ 
на и3спече1ніе 
просфо>: и 3 се2 
t пла 1мени 
и3сходz1ща, 

лучися убо 
нѣкогда 
сему бла-
женому 
вжеши 

и3 лучисz 
сему 
бл7жному 

лuчисz u3бо1 
нэкогда 
сему 

прилuчи1сz 
нѣ1когда 
семu2 

прилучися 
нѣкогда 
сему бла-
женному 
вжещи 

прилu3чисz 
нѣкогdа семu3 
бл7жномu3 

прилучися 
нѣкогда2 
сему 

 

3007 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст. 180 арк. 
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пещъ, 
якоже и 
всегда, на 
испечение 
проскурам,  

въжещи 
пещь на 
и3спеченіе про-
скурамъ.  

бл7жному 
вжещи печь 
на испеченіе 
проскураұъ.  

бл7же1н8номu. 
в8жещи2 пе1щь 
я4ко• и3 все-
гда2. на 
и3спече1ніе про-
сфироұ.  

пещь, яко 
же и все-
гда, на по-
печеніе 
просфо-
рам,  

в8жещи пещь, 
я3ко же и3 
всегdа. на 
и3спеченіе про-
сфо1рамь.  

бл7же1нному 
вжещи2 пещь 
яко же і 
всегда2, на 
испече1ние 
просфирамъ.  

во€горѣ1сz 
покро1въ хра-
мины2. 

и от пале-
ниа огня 
зажже по-
кров 
храму. 

и3 t паленіа3 
Ҷ3гнz за-
жжесz по-
кровъ храму. 

и3 t oпале-
ніа3 o3гнz 
заж8жесz 
покровъ 
храму. 

и3 t пламени 
o4гненаго 
загорѣ1сz 
покро6въ 
хра1мины. 

и от пла-
мени огне-
наго за-
горѣся по-
кровъ хра-
мины. 

и3 t пламени 
Ҷ4гненаго 2 
заго2рѣсz 
покровь 
хра1мu. 

и t пламене 
огненаго за-
горѣся по-
кровь 
хра1мины. 

 
На сьогодні українською літературною формою слова є саме форма «проскура». Але 

всі численні форми: проскура, просфора (скор. просфірка), просвіра (просвора, просвірка) є 
різними видозмінами грецького слова «προσφορα», що означає «дар, приношення» 
(Етимологічний словник.... 2003, т. 4, 601-603), і можуть вважатися діалектизмами 
української мови. Наявність такої великої кількості словоформ, на думку А. Гончаренко, 
свідчить про засвоєння грецького терміна в усній формі (Гончаренко 2016, 133). 

Проте слід зазначити, що безпосередньо стосовно прп. Спиридона застосовано 
прізвисько «Проскурник», що свідчить про використання впродовж багатьох століть у Лаврі 
саме цієї версії слова. 

Коментар 235 
Щодо імені святого іконописця, то виникає певне питання — на честь якого святого 

його було пострижено. У східному місяцеслові згадано св. Аліпія з пам’яттю 26 листопада і 
мч. Олімпія з пам’яттю 30 липня. Ім’я прп. Алімпія є чимось середнім між цими іменами. 
Водночас не підлягає сумніву, що його ім’я було саме таким і під таким іменем його 
вшановували протягом століть у Лаврі. В синодальний період міцно усталилося, що 
йшлося про постриг на честь св. Алімпія Стовпника (Словарь исторический… 1862, 16). Тому 
нині нашого святого іконописця усталено називають у церковних документах Аліпієм. Проте 
чи дійсно ця традиція походить із синодальної епохи? 

Передусім зазначимо, що свмч. Олімпія не згадано у давніх місяцесловах, 
починаючи з Остромирового Євангелія і аж до Требника свт. Петра Могили (Лосева 2001, 
395-396; Анфологеон 1619, 914; Требник… 1646, 423). 

Св. Аліпія Стовпника у різних місяцесловах переважно названо саме Аліпієм 
(Анфологеон 1619, 449; Требник... 1646, 419; Лосева 2009, 211). З іншого боку, в Полууставі 
1643 р. святого Стовпника названо Алімпієм (Полуустав 1643, 598), а нашого святого Аліпієм 
(Полуустав 1643, 800). Останню версію знаходимо і в «Анфологіоні» (Анфологеон 1619, 975). 

І нарешті, згадаймо, що видатний український художник XVIII ст., печерський 
чернець, називався саме Алімпієм чи Олімпієм (Галиком). Втім, він-то був пострижений на 
честь нашого святого. 

Це порівняння можна було б продовжити, але навіть наведених прикладів достатньо, 
аби дійти висновку, що ім’я св. Олімпія, найвірогідніше, не було відомо в Києві протягом 
багатьох віків, а відтак, святого іконописця таки було пострижено на честь св. Аліпія 
Стовпника. А ім’я «Алімпій» чи «Олімпій» — не окреме ім’я, а українська форма імені 
«Аліпій»3008. 

 

3008 Такого самого висновку дійшла В. Брюсова (Брюсова 1986, 91). 
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Коментар 236 
Текст оповіді про прп. Спиридона розпочинається розлогим вступом із загальними 

роздумами про святість і, зокрема, про святість «простої душі», що, вірогідно, пов’язано з 
особистістю прп. Спиридона. Завершення передмови відсилає до частини, присвяченої 
прп. Алімпію. 

Ця передмова не увійшла до проложних редакцій, але наявна у Касіянівських 
редакціях і Патерику Йосифа Тризни (в останньому — в окремому житії прп. Спиридона). 
Друкована редакція містить перші слова передмови, але далі її скорочено, лишилась, по суті, 
тільки одна фраза. 

Коментар 237 
Оригінал тексту житія не містив жодних дат. Cтосовно прп. Спиридона в Основній 

редакції Патерика знаходимо лише повідомлення про його тридцятилітній підвиз. Однак, 

у Патерику 1661 р. раптом з’являється приписка на берегах: «поҵрыжесz в лҴ: t со€ ѕхмз. t ро•. 
ал7f». Дати від Створення світу і від Різдва Христового тут не тотожні. У першому це — 1139 р., 

а в другому — 1039 р. За логікою викладу, і згадки в тексті ігумена Києво-Печерського у 
1132—1141 рр. Пимена Постника, тут може йтися тільки про 1139 р., отже, можна вважати, 
що дата від Різдва Христового є помилкою. 

Звідки взято цю дату? Найвірогідніше, вона походить від фрази із польськомовного 
Патерикону, де повідомляється, що прп. Спиридон «Жив близько року Господнього 1139 за 
печерського ігумена Пимена» (Сінкевич 2013, 517). Отже, Сильвестр Косов не знав точних 
дат, коли Пимен управляв Печерською обителлю, він знав одну дату, в часі якої той був 
ігуменом. Звідки вона взята — не зовсім ясно, однак джерел могло бути багато. Автор чи 
автори редагування 1661 р. використали цю дату безумовно, чітко позначивши її, як дату 
постригу святого. З іншого боку, вона вповні вписується у дані житія. Тому цілком могла бути 
правильною, приміром, походячи з напису над первісним похованням святого. Тому нема 
підстав відкидати її автентичність апріорі. 

Коментар 238 
Про прп. Никодима нам нічого фактично не відомо. Вірогідно, він був побратимом 

чи учнем прп. Спиридона, тому Полікарп і пом’янув його у своєму тексті. Це мало бути 
підтверджено тим, що обох святих поховано в одній могилі. Однак, чи так було від початку? 
На плані печер 1638 р. позначено двох похованих у Ближніх печерах Спиридони. 

Один із них спочивав у парному похованні і мав цікаву приписку: «Святих двох братів, 
Спиридона і Онисифора лежать тіла. З них то, коли один почив у Бозі, другий йому з місця 
посунувся, аби мав краще [місце] спочинку» (Дива печер Лаврських 2011, 35). Окремо існує 
також поховання святого, підписане, як «Святий Спиридон, монах чудовний» (Дива печер 
Лаврських 2011, 35). Подвійне поховання прпп. Спиридона і Никодима відоме лише з XIX ст. 
(Дива печер Лаврських 2011, 35). Крім того, окреме поховання прп. Никодима фіксувалося 
протягом XVIII—XIX ст. в іншому місці (Дива печер Лаврських 2011, 39). 

Можна припустити, що у XVII ст. в печерах було кілька святих із іменами Спиридон і 
Никодим. Що ж до першої розлогої оповіді, можна, звичайно, припустити, що йдеться саме 
про наших святих, і гравер переплутав імена. А оповідь нагадує ситуацію з прпп. Феофілом й 
Іоанном, але, найвірогідніше, ми тут маємо справу з іншою однотипною подією. Тож ця 
оповідь могла б бути цікавим доповненням до патерикової оповіді, але, на жаль, ми не 
можемо однозначно твердити, що йдеться саме про Спиридона і Никодима, описаних у 
житії. Редакторам Патерика не вдалося доповнити інформацію про прп. Никодима. Мабуть, 
у зв’язку з цим, починаючи з Касіянівських редакцій, у текст вставили своєрідний його епітет 
«братъ нѣкто». Подана в іншому місці у Патерику 1661 р. приписка, насправді, не містить 
додаткової інформації. 
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Ми можемо додати лише те, що, згідно з дослідженнями антропологів, 
прп. Никодим преставився у віці 35—40, а прп. Спиридон — у 50—60 років. (Дива печер 
Лаврських 2011, 209). Отже, прп. Никодим був, найвірогідніше, учнем прп. Спиридона. 

Коментар 239 
Оповідь про прп. Спиридона в різних редакціях піддана редагуванню, проте дуже 

добре простежується, що воно відбувалося поступово — від Касіянівських, до тексту 1661 р. 
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ція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Стишний 
пролог. Спи-

сок 
середини 
XVI ст.3009 
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  Сей убо пре-
подобный 
Спиридонъ 
бяше невѣжа 
словом, не не 
разумомъ, 

Сіи µ3бо6 
прпdбныи3 спири-
донъ бzше 
невѣжdа словоұ. 
но не разµ3момъ 

сеи убо преподо-
бныи спиридонъ 
бя1ше невѣжа 
словомь не не 
раѕµмомъ. 

Сей бҶ 
Бл7женный 
рҶ1домъ сый не 
t гра1да, но t 
нѣ1кіz ве1си, 
простъ бz1ше 
tню1дъ хи1трос-
тію кни1жною, и3 
невѣ1жа 
сло1вомъ: но не 
ра1зумомъ 
дх7о1внымъ, и3 не 
дѣ1лы 
Бг7оӅ3го1дными.  

  не от града бо 
пріиде в чер-
нечьство, но 
от нѣкоего 
села.  

не t града бо 
приде в чернечьс-
тво2 но t 
нѣкое3го2 се1ла.  

не t града бо 
прии4де в че>нечес-
тво2, но t 
нѣкое8 ве1си,  

  И въспріать 
страх божій въ 
сердци си,  

въспріать стра< 
бж7іи2 въ срdці си.  

і восприяҴ стра< 
бж7иі в срdдцы 
си8,  

И3бҶ страхъ 
Бж7ій, и4же є3стъ 
зача1ло премdро-
сти, въ срdцы 
своеұ и3мыѶ, прi1йде 
въ Монасты1ръ 
Пече1рскій, и3 во-
спріz1тъ жи1тіе 
И4ноческое 
жесто1ко. 

  и нача учитися 
книгам, и 
извыче весь 

нача3 u3читиC 
книгамъ. и3 

и нача2 учитися 
кни1гамъ и 

Не вэды1й же 
писа1ніz, нача2 

 

3009 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
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Псалтыръ изо-
устъ. 

и3звыче веC 
псал_ты> и3зu6сть. 

и€вы1че веc 
pаӥтырь и€у6сть. 

uчи1тисz 
кни1гамъ, а4ще и3 
лѣ1ты немла1дъ 
сыѶ: И3 и3звыче 
весъ pалты1ръ 
и3з8u4стъ. 

     и3 та1ко тру-
жда1шесz Ҷ3 
спcніи дш7а свое1z 
крѣ1пко, бе€пре-
стани pалтыръ 
поz2, и3 весъ на 
кійждо дн7ь 
скончева1z. 

Блаженый 
Спиридон 
проскурам пе-
чецъ бываше 
повелѣнием 
игумена на-
шего Пимина 
Постника,  

прпdбbныи3 же 
спиридо1нъ по-
велѣ1ніемъ 
и3гu1мена 
пи1мина 
по1стника. 
печz1ше про-
сфи1ры,  

Повелѣніем 
же игумена 
Пимина Пост-
ника печаше 
просхвуры,  

повелѣніемь 
и3гu6мена 
пvѶміна пост-
ника. печzше 
просфуры.  

повелѣниемъ же 
игумена пи1мина 
посника печа1ше 
просфиры,  

 

и с ним Нико-
дим. 

и3 с ни1мъ ни-
коди1мъ. 

и с нимъ 
братъ нѣкто, 
именемъ Ни-
кодимъ, 

и3 с нимь брать 
нѣкто1 ниѶко-
димь и3менемь. 

и с ниұ браҴ 
нѣкто именеұ 
никоди1мъ 

 

Сии единоу-
мно и едино-
нравно добрѣ 
послужиша в 
пекленици за 
30 лѣт, честно, 
непорочно 
свершивша. 

сіи5 е3ди1ноu4мно и3 
едi1нҶнра1вно. 
до1брѣ пос-
лuжи1ша в 
пе1ка1лници, за 
мно6га лѣ1та 
чcто1 и3 непоро6чно. 

ему единоу-
менъ и едино-
нравенъ. Иже 
добрѣ послу-
жиша в пекле-
ници за многа 
лѣта, чисто и 
непорочно 
съвръшивше 
свою службу. 

е3мu6 
е4диноu6мень. и3 
е3динонравень. 
и3же добрѣ пос-
лужиша2. и3 въ 
пекалници за 
м8нога лѣта. 
чисто и3 
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непорочно 
све1ръшивше свою3 
служ8бу. 

 се2 u4бо прdпоbбныи2 
пvұминъ. 

    

Сей убо селя-
нин, невѣжа, 
не от града в 
чернечество 
прииде, извык 
весь Псалтирь 
изусть.  

бz1ше не вѣ1жа 
сло4вомъ, но6 не 
ра1зuмомъ не t 
града бw пріи1де 
в 8 чер8не1чество но6 
нэ t коего 
се 1ла. и3 въспріа 2 
страхъ бж7іи3 
ср dци си2. и3 начz2 
u3чи1ти c 
кни 1гамъ. И3 
и3зъвыче ве1сь 
pл7трь и€u4стъ.  

    

 

Коментар 240 
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1661 р. 

 

Они же, 
при-
текше, 
видѣша 

Ҷ3ни же 
пришедше 
видѣша 

o3ни же 
притекше 
видѣша 

бра1тіи3 же 
прите1к8ши. 
видѣшz 

Братіа же 
при-
текше 
видѣша 

братіа же 
притекше 
видѣвша 

Братия 
же 
прите1кше, 

Бра1тіz 
же 
прите1кше 

 

3010 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
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дивную 
вещъ, 
како не 
истече от 
свиты 
вода, 
еюже 
угасиша 
силу ог-
неную. 

дивную2 
вещь. како 
не и3стече 
t свиты 
вода. є2юже 
u3гасиша 
силу 
Ҷ3гненую 3. 
 

дивнuю3 
вещь. како 
не истече 
t свиты 
вода [а 
манатію 
t пламени 
не и3зго-
рэвшӅ4 въ 
u3стьи2 
пещномъ]. 
є2ю3же u3га-
сиша силу 
o3гненuю3. 

ди1вную 
ве1щь. ка1ко 
не истече2 
вода1 t 
сви1ты. е3ю1 
же 
u3гаси1шz 
си1лу 
o4гненuю. 

дивную 
вещь, 
како не 
истече 
вода от 
свиты, сю 
же уга-
сиша 
силу ог-
нену. 

дивну 
вещь. како 
не и3згоре2 
риза. и3 не 
и3стече 
въда t 
свиты сю 
же u3га-
сиша силу 
Ҷ4гнену. 

ви1дѣша 
дивнµю 
ве1щъ како 
не истече 
вода2 t 
свиты, сю 
же уга-
сиша силу 
о4гненµ. 

ви1дѣша 
ди1вную 
вещъ, 
ка1кҶ не 
и3згорэ2 
Ма1нтіz, 
є4юже за-
кры 
Бл7же1нный 
Ӆ4стіе 
пе1щи! и3 
ка1кҶ не 
и3стече2 t 
Вла-
сzни1ци 
вода2, є4юже 
u3гаси1ша 
вожже1ніе 
храмины2! 
и3 про-
сла1виша 
Бг7а ѕѣ1ло. 

Згідно з сюжетом, прп. Спиридон закрив устя печі мантією, а із свити (ряси) зробив 
імпровізовану посудину для води. В Основній редакції розповідається про останнє, але не 
сказано, що мантія не згоріла. Вперше про це згадано у приписці на берегах у публікованому 
нами списку Арсеніївській редакції3011. Однак, ця приписка не є вставкою автора списку, 
оскільки знаходимо його і в інших списках всередині тексту3012. З іншого боку, цієї вставки 
немає у Патерику проложного типу в складі Четії Мінеї XVI—XVII ст., з протографа якої 
походить текст Арсеніївської редакції. Вірогідно, приписка належить до творчості самого 
свт. Арсенія, оскільки у лінії Касіянівських редакцій і подальших, включаючи й Патерик 

 

3011 РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 712 (1824). Патерик Печерский с избранными житиями на 
месяц май, полууст. разный, напис. 1497 г., в четверть, 504 л., л. 177. 
3012 РГБ, ф. 173. Собр. МДА, № 94. Минея четья на май 1558 г. 1; 295 л. + VI; РГБ, собр. МДА, ф. 173, № 215. Киево-
Печерский патерик и сборник выписей из Толковой Палеи начала XVI в.; 4°; I + 302 л. (4 чист.); полууст., л. 175. 
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Йосифа Тризни цієї вставки нема. Знаходимо її у Патериконі (Сінкевич 2013, 519) і друкованій 
редакції Патерика 1661 р. Можливо, це свідчить, що Сильвестр Косов знайомий із 
проложним текстом, хоча, власне, міг вписати це й сам. 

Коментар 241 
Кінцівка в цьому місці у Арсеніївській редакції є кінцівкою всього патерикового 

тексту. Однак, у цій приписці є відмінності у різних списках3013. 

Коментар 242 
Оповідь про прп. Спиридона завершується розлогими роздумами Полікарпа, текст 

яких суттєво відрізняється у різних редакціях. А у проложних, переважно або зовсім 
відсутній, або суттєво скорочений. 
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Много тща-
ние, еже вос-
помянути 
всѣх, и похва-
лити, и убла-
жити сдѣ о 
Господѣ 
скончав-
шихся, въ бо-
жественом 
манастыри 
Печерском. 

мно6га же т8ща1ніа 
тре1бѣ. є• 
въспомzнu1ти 
всѣ< и3 похвали1ти 
и3 u3бл7жа1ти. Ҷ3 
o4 (sic!) гд7ѣ 
скончz1вших8сz 
здѣѶ. въ 
бл7же1н8немъ се1мъ 
манастыри2 
пече1р8скомъ. 

Многа же 
тщаніа трѣбѣ, 
еже въспомя-
нути всѣх и по-
хвалити и уб-
лажити о Гос-
подѣ скончав-
шихся здѣ, въ 
блаженнѣм 
сем мана-
стыри Пе-
черьском. 

многа же т8щаніа 
требѣ. е3же 
въспомzнҶ3ти 
всѣ< добродэте-
лии<. и3 похвалити 
и3 Ӆ3блажити и<.  

многа же 
тща1ния требѣ, 
єже вос-
помянµ1ти 
всѣхъ, и по<ва-
лити и уб-
лажи1ти о4 гcдѣ 
сконча+ши<ся 
здѣ, во 
бж7е1ственнэмъ 
мнcтри пече>скомъ. 

 

Давидьскы 
ркуще: «Ра-
дуйтеся, пра-
веднии, о Го-
сподѣ, праве-
дным подо-
баеть пох-
вала! 

дв7дьскы рекущи 
раdµиутеc пра1ведніи5 
o4 ги7, 
пра1вѣднымъ по-
доба1е3тъ похвала2. 

Давыдскыи ре-
кущи: «радуй-
теся, правед-
ніи, о Господѣ, 
правѣдным 
подобаеть пох-
вала! 

 дв7дски реку1щи. 
ра1ду8теся пра-
веdниі o4 гдcѣ, 
пра1выұ подоба1еть 
похвала. 

 

Добрѣ пѣвше 
ему со во-
склицанием 
в десятистру-
ннѣй псал-
тири!» 

до1брѣ по1и3те 
е3мu2 съ во-
склица1ніемъ въ 
десzтострu1н8нѣи3 
плcты1ри. 

Добрѣ пойте 
ему съ въскли-
цаніем въ де-
сятоструинѣ 
псалтыри!» 

 добрѣ пои1те 
є3му со во-
склица1ниемъ, в 

 

 

3013 Порівн.: РГБ, ф. 173. Собр. МДА, № 215. Киево-Печерский патерик и сборник выписей из Толковой Палеи 
начала XVI в.; 4°; I + 302 л. (4 чист.); полуус., л. 175. 
3014 ВР ЛННБ, ф. НТШ, № 237. Пролог. Середина XVI ст., 180 арк. 
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десятос-
труинѣмъ 
псаӥты1ри.  

Но 12 час 
Богу молив-
шеся, тому 
угоднаа тво-
ряще, 

не t перва1го на 
десzть чzc. гu7 
помоли1вшесz. И3 
томӅ2 u3го6днаа 
творz1ще. 

Не от перваго 
убо на десять 
часа Господу 
помолившеся 
и тому угодная 
творяще, 

не t пръваго2 
u1бо2 на десzть 
чаc. гu7 помол8ше 
сz и3 томu3 u3го-
днаӑ творzше. 

не t перваго убо 
на десяҴ часа2 гcду 
потруди1шася, и 
тому угоdная 
творя1ще, 

 

иже от уно-
сти себе Богу 
предавше; 

но6 t ю1ности себе2 
бг7у преда1в8ше. 

но от юности 
Богу себе пре-
давше, 

но t u3ности бг7µ 
се2бе. предаша. 

но t юности себе 
бг7µ себе 
преда1вше, 

 

 и3 мно6га лѣ1та 
пожи1шz. и3 в 
до4брѣи5 ста1рости 
къ гu7 tи3до6шz. 
и3 ни е3ди1наго дн7е 
и3 чс7а1 пра1вила 
своего6 
и3змѣни1шz. 

и многа лѣта 
пожиша и в 
добрѣ старо-
сти къ Господу 
отъидоша, и 
ни единаго 
дьне и часа 
правила сво-
его измѣниша. 

и3 многа лэта 
пожиша1. и3 въ 
добрэ старосҴи къ 
гu7 tидоша и3 ні 
единого2 дн7е и3 чаc 
правила свое3гҶ2 
и3змѣниша 

и много лѣта 
пожиша і в 
до1брѣ ста1рости 
ко гдcу tидо1ша. 
и ни еди1наго дне 
и часа2 правила 
своего и€мѣни1ша. 

Сіи Ӆ4бҶ Ҷ4ба 
до1брэ и3 
Бг7оуго1днэ пос-
лужи1ста в8 
пече1ніи Про1сфоръ 
три1десzтъ 
лѣ1тъ: чи1сто и3 
непоро1чно сове-
рша1юще свое2 
дѣ1лҶ.  

     Тѣ1мже и3 в8 
до1брэмъ и3спо-
вэда1ніи пре-
ста1вл8шєсz, 
насыща1ютсz 
сла1вы Бж7іz, 
ю4же зрz1т8 не к 
томӅ2 под8 
ви1домъ 
прино1снагҶ 
Хлѣ1ба, но 
лице1мъ къ 
лицу. И3х8же 
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ст7ы1ми 
мл7тва1ми, да 
насытиұсz до-
сто1йно и3 мы2 
Хлѣ1ба 
живо1т8нагҶ, 
Блгdти и3 сла1вы 
Хрcта Іс7а:  

насажени 
бывше в 
дому Божиа 
Матере, 

насажде1ни бо 
бы1шz в8 домu2 
бж7іа2 мт7ере. 

Насажени бо 
быша в дому 
божіа матере, 

насажdени бо2 
быша. в домu3 
бж7іа мт7ре. 

насажде1ни бо 
бы1ша в дому 
бж7ия мт7ре, 

 

ти во дворѣх 
процветут 
Бога нашего  

тіи5 процвѣ1тuҴ 
въ дворѣ1хъ б7а 
на1шего.  

тіи процвѣтуть 
въ дворѣх Бога 
нашего  
 

тіи процвѣтu1ть 
въ двоѶрѣ< ба7 на-
шего2.  

тиі процвѣтµҴ 
во дво1рѣхъ бг7а 
на1шегҶ  

 

    єму же слава 
нн7э и прcно і во 
вэки вэкомъ 
ами1нь. 

є3му1же съ 
Бг7омъ tц7емъ, 
и3 ст7ы1мъ 
Дх7омъ, по-
доба1етъ че1ст8 
сла1ва, и3 по-
кло1нъ, нн7э и3 
прcнҶ, и3 въ 
вѣ1ки вэкҶ1мъ, 
А4ми1нь. 

и еще умно-
жатся в ста-
рости мас-
титѣй, якоже 
сий. 

І е3ще 
uмно6жатсz въ 
ста1рости 
мӢститѣ. я1ко• и3 
сіи5 бл7же1нніи5. 

и еще умно-
жатся въ ста-
рости маститѣ, 
яко же и сіи 
блаженный. 

и3 еще u3мно-
жатьсz въ ста-
рости маститѣ. 

  

 

Коментар 243 
У друкованій редакції 1661 р. майже повністю вилучено оповідь про чудо у Великій 

Церкві. Цю частину перенесено до Сказання про заснування Великої Церкви Печерської 
(Жиленко 2019, 137-138). 
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Обставини тих подій проаналізовано у коментарях до Сказання (Жиленко 2019, 
Коментар 28). 

Коментар 244 
Д. Абрамович відмічав цю фразу як підставу вважати, що Послання Полікарпа 

написано після «Сказання» свт. Симона (Абрамович 1902, XXIX). Про нього див. у третьому 
томі нашої Антології (Жиленко 2019). 

Коментар 245 
В усіх редакціях житія повідомляється, що прп. Алімпій був пострижений після 

закінчення розпису Великої Церкви Печерської, але за життя прп. Никона Великого 
(† 1088)3015. Проте у Патерику Йосифа Тризни, а також у друкованій редакції 1661 р. (на 
берегах), подано точну дату постригу 6595 (1087) р. Можна припустити, що її отримано 
простим обчисленням, взявши рік до преставлення прп. Никона. У польськомовному 
Патериконі цієї дати немає (Сінкевич 2013, 423). 

Коментар 246 
Основна 
редакція 

Касіянівська 
перша редак-

ція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Стишний про-
лог. Список 
середини 
XVI ст.3016 

(тільки жи-
тіє прп. 
Алімпія) 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

 

Друкована 
редакція 

1661 р. 
 

Все же се тво-
ряше, да не 
празден бу-
дет, понеже 
святии отьци 
рукодѣлие че-
рнцю велѣли 
имѣти и ве-
лико се пред 
Богом поло-
жиша 

Все• се1 творz1ще 
да не празде= 
бu1деть. 
пҶне1же ст7іи3 
Ҷ3ц7и 
рукҶдѣ1ліе 
мнихоұ 
пҶвелѣ1ша 
и3мѣ1ти. и3 
вели1ко се2 преd 
бг7Ҷмъ 
пҶложи1шӢӢ. 

Все же се тво-
ряше, да не 
празденъ бу-
деть, понеже 
святіи отци 
рукодѣліе 
мнихомъ по-
велѣша имѣти 
и велико се 
пред Богом 
положиша, 

все• то3 
тво1рz3ше2. да не3 
пра1здень бѫ1деҴ. 
поне• ст7іи Ҷ3ц7и 
рѫко2дѣліеұ 
мнихоұ поле3ша2 
(sic!) имѣти2. 
и3 велико сеѶ преd 
бг7Ҷұ положиша2. 

во єже се тво-
ряше, да не 
пра€де= будеть, 
понеже ст7іи 
tц7ы рукодӥѣӢние 
мнихоұ по-
велѣша 
имѣти, и4 ве-
лико се преd бгоұ 
полҶжиша 
и4мэти, и ве-
лико се преd 
бг7омъ поло-
жиша, 

Се1 же творz1ше 
да непра1зденъ 
бу1дет8: поне1же 
дре1вніи ст7ы1и 
tц7ы И3нока 
рукодѣ2лію 
прcнҶ при-
лежа1ща, вели1ка 
бы1ти преd Бг7ом8 
нарекҶ1ша, 

якоже рече 
апостолъ Па-
вел: «Мнѣ же 
и сущим со 
мною руцѣ 
мои послужи-
ста, и ни у 
кого же туне 
хлѣба ядох». 

Я1кҶ• ре1че 
а3пcлъ па1велъ. 
мнѣ• и3 сu1щиұ съ 
мною2. 
пҶслuжисте 
рuцѣ1 мои5. и3 

яко же рече 
апостолъ Па-
велъ: «мнѣ 
же и сущимъ 
съ мною пос-
лужистѣ руцѣ 
мои, и ни у 
единого же 

я3ко же ре? а3пcль 
павелъ. мнiѶ же 
сѫщиұ съ мно6ю3. 
послѫ1жи1сте 
рѫцѣ мои2 и3 ни 

я4ко же рече 
а4птcлъ павелъ 
мнѣ же и сµщиұ 
со нұою пос-
лµжи1сте ру1це 
мои2, и ни у 

и3 ра1вна 
Верхо1вному 
А4пcлу Па1vлу, 
и4же Ҷ1 себэ2 
рече2: я4кҶ тре-
бова1нію мое1му, 

 

3015 Його житіє ми публікували у попередньому томі Антології (Жиленко 2019, 213-220). 
3016  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. з 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
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Основна 
редакція 

Касіянівська 
перша редак-

ція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Стишний про-
лог. Список 
середини 
XVI ст.3016 

(тільки жи-
тіє прп. 
Алімпія) 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

 

Друкована 
редакція 

1661 р. 
 

ни е3ди1ного• 
тu2не хлѣ1ба 
z3до6хомъ. 

туне хлѣба 
ядох». 

є3диного• тѫ1не 
хлѣба3 z3до<. 

є3динаго же 
тµне хлѣба 
ядох. 

и3 су1щиұ со мно1ю 
послужи1тэ 
ру1цѣ мои2 сi1и.  

Такоже и сий 
блаженый 
Алимпѣй на 3 
части 
раздѣляше: 

та1ко• и3 сіи5 
блж7е1н8ныи 
а3ли1м8піи. на1 г7. 
чz1сти 
раздѣлz1а3ше 
рuкодѣ1ліе своє2: 

Тако же сій 
блаженный 
Алимъпіе на 
три части 
раздѣляше 
рукодѣліе 
свое: 

тако• и3 сіи2 
бл7ж8нныи2 
а3лѫұпіи2 на триѶ 
ча3сти2 
ра3здѣлzше 
рѫкодѣліе свое3. 

тако же се8 
бл7женныи, 
алиұпии на три 
части ра€деляше 
рукодѣлие свое, 

А4ще па1кѶ 
случи1сz когда2 
приҶбрэте1ніе 
є3мӅ2, нѣ1кое t 
рукодѣ1ліz, 
тогда2 на три 
ча1сти 
раздѣлz1ше: 

1-ю часть — 
на святыа 
иконы, 2-ю 
часть — въ 
милостыню 
нищим, 

е3ди1ну чz1сть на 
ст7ыz и3ко1ны. а3 
вторu1ю чz1сть 
въ млcтыню 
ни1щимъ. 

едину часть 
на святыа 
иконы, а вто-
рую часть въ 
милостиню 
нищим, 

е3ди1нѫ чаc на 
ст7ыz3 и3ко1ныѶ. а3 
вто3рѫю3 чаc въ 
млcтыню3 ни3щиұ. 

едину чаcть на 
ст7ыя иконы, і 
вторую часть в 
милостину ни-
щиұ, 

пе1рвую ча1сть 
tлуча1ше на 
нӅ1жднаz 
И3кҶнам8, 
вто1рую в8 
млcтыню ни1щиұ, 

а 3-ю часть — 
собѣ на пот-
ребу и своему 
тѣлу. 

а3 тре1тію1ю 
чz1сть на по-
тре1бу тѣ1лu 
своемu2. 

а третюу 
часть на пот-
ребу тѣлу сво-
ему. 

а3 третію3 чаc на 
потре1бѫ тѣлѫ2 
свое3му. 

а4 треҴюю часть 
на поҴребу тѣлµ 
своему, 

тре1тюю на по-
тре1бу Мона-
сты>скую.  

 
Цей фрагмен добре ілюструє погляд як Полікарпа, так і авторів редакцій на працю 

прп. Алімпія. Для автора Патерика не існує поняття творчості в сучасному розумінні цього 
слова. Він розглядає роботу іконописця виключно як ремесло, і ремесло — як джерело 
прибутку. Заняття прп. Алімпія він сприймає лише як підвиз монаха, якому належить мати 
рукоділля і, в ідеалі жертвувати зі своїх доходів бідним. 

Звідси й повідомлення про розподіл отриманих від своєї діяльності коштів, які святий 
ділив на три частини3017. Цікаво, як описано цей поділ у різних редакціях. Полікарп написав, 
що третину доходів преподобний лишав собі на життя. Така була реальність Печерського 
монастиря кінця XI — початку XII ст., де вже майже не лишилося загальної рівності 
Феодосієвих часів. Наступні редактори повторили цю інформацію. І лише в Патериконі 
(Сінкевич 2013, 425) і Патерику 1661 р. прп. Алімпію приписують передачу «своєї долі» 
монастирю. 

 

3017  Вірогідно, такий поділ був традиційним, оскільки такий самий опис поділу доходів знаходимо у житії 
прп. Агапіта 
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Коментар 247 
Навряд чи описана тут хвороба — проказа. Гнійники на обличчі, (вугрі) зокрема, і з 

виділенням гною з поганим запахом, бувають не тільки у підлітків, і можуть з’являтися з 
різних причин. Діагноз тут може становити суттєву проблему навіть сьогодні. Універсальним 
засобом від вугрів є регулярне промивання прищів. Також рекомендується протирати 
уражені ділянки засобами, які мають антибактеріальну дію, зокрема, настоєм нагідок 
(календули) чи ромашки. Таку процедуру слід проводити після кожного вмивання — до 
трьох разів на добу. Тому, сильне виділення гною після обмивання святою водою вже могло 
свідчити про початок одужання. Що стосується фарб, то це тільки в наш час подібні вироби 
можуть викликати алергію чи отруєння. До речі, відвар із нагідок використовують для 
фарбування яєць на Великдень. Можливо, подібну дію могли мати і фарби прп. Алімпія. Це 
питання вимагає подальшого вивчення. 

Цікаво інтерпретовано цей сюжет у Патериконі. Зокрема, тут хворобу бідолахи 
названо «паралічем». Не зрозуміло, чим керувався Сильвестр Косов, коли вносив таку 
правку і, можливо, він неправильно прочитав текст у вихідному документі. Бо далі він пише, 
що у хворого через його невірство після помазання водою з колодязя прп. Феодосія «великі 
і смердючі виразки і велика пухлина, так що всі тікали від нього» (Сінкевич 2013, 425). 

Коментар 248 
Йдеться про фрагмент із Євангелія від Іоанна (Iн 9:1-7), де в українському перекладі 

І. Огієнка читаємо: 
1 А коли Він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження. 
2 І спитали Його учні Його, говорячи: Учителю, хто згрішив: чи він сам, чи батьки його, 

що сліпим він родився? 
3 Ісус відповів: Не згрішив ані він, ні батьки його, а щоб діла Божі з’явились на ньому. 
4 Ми мусимо виконувати діла Того, Хто послав Мене, аж поки є день. Надходить он 

ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. 
5 Доки Я в світі, Я Світло для світу. 
6 Промовивши це, Він сплюнув на землю, і з слини грязиво зробив, і очі сліпому 

помазав грязивом, 
7 і до нього промовив: Піди, умийся в ставку Сілоам визначає це Посланий. Тож пішов 

той і вмився, і вернувся видющим... 

Коментар 249 
Тут йдеться про оповідь із Старого Завіту із 4 Книги Царств (за слов’янською Біблією) 

і 2 Книгою Царств (2Цар 5:1-27) за сучасною структурою. В українському перекладі І. Огієнка 
текст звучить так: 

1 А Нааман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм 
паном, вельми поважаний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був це муж дуже 
хоробрий, але прокажений. 

2 А сирійці вийшли були ордами, і взяли до неволі з Ізраїлевого краю малу дівчину, і 
вона услуговувала жінці Наамана. 

3 І сказала вона до своєї пані: Ох, коли б пан мій побував у того пророка, що в Самарії, 
то він вилікував би його від прокази його! 

4 А Нааман прийшов, і доніс своєму панові, говорячи: Отак і отак говорила та дівчина, 
що з Ізраїлевого краю. 

5 І сказав сирійський цар: Тож піди, а я пошлю свого листа до Ізраїлевого царя. І той 
пішов, і взяв із собою десять талантів срібла та шість тисяч шеклів золота, і десять змін одежі. 

6 І він приніс до Ізраїлевого царя такого листа: Ось тепер, як прийде оцей лист до 
тебе, то знай: ото послав я до тебе свого раба Наамана, а ти вилікуєш його від прокази його. 
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7 І сталося, як Ізраїлів цар перечитав цього листа, то роздер свої шати й сказав: Чи я 
Бог, щоб убивати чи лишати при житті, що той посилає до мене, щоб я вилікував чоловіка від 
прокази його? Тож знайте й дивіться це він шукає проти мене зачіпки. 

8 І сталося, як почув Єлисей, Божий чоловік, що Ізраїлів цар роздер шати свої, то 
послав до царя, говорячи: Нащо роздер ти шати свої? Нехай той прийде до мене, і пізнає, що 
є пророк ув Ізраїлі! 

9 І прибув Нааман зо своїми кіньми та з колесницею своєю, і став при вході 
Єлисеєвого дому. 

10 І послав Єлисей до нього посла, говорячи: Іди, і вимиєшся сім раз у Йордані, і 
вигоїться тіло твоє тобі, й очистишся. 

11 І розгнівався Нааман, і пішов і сказав: Ось я подумав був: він вийде до мене, і 
стане, і закличе Ім’я Господа, Бога свого, і покладе свою руку на те місце, і вилікує 
прокаженого... 

12 Чи ж не ліпші Авана та Парпар, дамаські річки, від усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я 
вимитися в них, і стати чистим? І повернувся він, і пішов у гніві. 

13 І підійшли його раби, і говорили до нього, і сказали: Батьку мій, коли б велику річ 
говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки: Умийся і 
будеш чистий! 

14 І зійшов він, і занурився в Йордані сім раз, за словом Божого чоловіка. І сталося 
тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий! 

15 І вернувся до Божого чоловіка він та ввесь табір його. І прийшов він, і став перед 
ним та й сказав: Оце пізнав я, що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі! А тепер візьми 
дарунка від свого раба. 

16 Та Єлисей відказав: Як живий Господь, що стою перед лицем Його, я не візьму! 
А той сильно просив його взяти, та він відмовився. 

17 І сказав Нааман: А як ні, то нехай буде дано твоєму рабові землі, скільки понесуть 
два мули, бо твій раб не буде вже приносити цілопалення та жертву іншим богам, а тільки 
Господеві! 

18 Тільки оцю річ нехай простить Господь твоєму рабові: коли мій пан прийде до 
Ріммонового дому, щоб там поклонятися, і опиратиметься на мою руку, то й я схилюся в 
Ріммоновім домі. Коли я кланятимуся в Ріммоновім домі, то нехай простить Господь твоєму 
рабові цю річ! 

19 А той відказав: Іди з миром! І відійшов від нього на невелику відстань. 
20 І сказав Ґехазі, слуга Єлисея, чоловіка Божого: Ось мій пан стримав цього 

сиріянина Наамана, щоб нічого не взяти з руки його, що він приніс. Як живий Господь, побіжу 
за ним і візьму щось від нього! ... 

21 І погнався Ґехазі за Нааманом. І побачив Нааман бігуна за собою, і зіскочив із воза 
навпроти нього й сказав: Чи все гаразд? 

22 А той відказав: Гаразд! Пан мій послав мене, говорячи: Ось тепер прийшла до 
мене з Єфремових гір двоє юнаків, пророчі сини. Дай їм талант срібла та дві зміні одежі! 

23 А Нааман відказав: Будь ласкав, візьми два таланти! І він упрошував його. 
І зав’язав він два таланти срібла в дві торбі, та дві зміні одежі, і дав своїм слугам, а вони 
понесли перед ним. 

24 І прийшов він до згір’я, і взяв з їхньої руки, і вмістив у домі, а тих людей відпустив, 
і вони пішли. 

25 А він прийшов та й став перед паном своїм. І сказав до нього Єлисей: Звідки ти, 
Ґехазі? А той відказав: Нікуди не ходив твій раб, ані туди, ані сюди... 

26 І сказав Єлисей до нього: Чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той 
муж зо свого воза назустріч тобі? Чи час брати срібло та брати одежі, і оливки, і 
виноградника, і худобу дрібну та худобу велику, і рабів, і невільниць? 
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27 Тож Нааманова проказа нехай приліпиться до тебе та до насіння твого навіки! І той 
вийшов від нього прокажений, побілівши, як сніг! ... 

Цю подію також згадано у Новому Завіті (Лк 4:27). 

Коментар 250 
У різних 

дослідженнях 
побудови цих ікон 
визначають з року 
преставлення 
прп. Алімпія — 1114 р. 
(див. Коментар 254). 
Незалежно від 
умовності цієї дати, у 
оповіді описано зовсім 
інший період історії 
Печерської обителі. Тут 
згадано ігумена 
прп. Никона Великий, 
який преставився 
1088 р. Отже, фактично, 
це сталося відразу після розпису Великої Церкви, коли прп. Аліпій був ще зовсім молодим 
художником. 

Тут йдеться про Деісуса (від грецьк. δέησις — моління). Це ікона або низка ікон, на 
яких зображено молитву різних святих перед Спасителем за людство. Ідея походить від 
візантійських вотивних ікон, які відомі також і в Україні, як ікони з пристоячими чи ікони 
обраних святих. Однак, Деісусний іконографічний тип нині зовсім інший. Його центром є 
зображення Святителя, якому в молитві пристоять Пресвята Богородиця (праворуч) та 
св. Іоанн Предтеча (ліворуч). Ідейною основою ікони є текст Літургії, зокрема — Літії. Наразі 
Деісусні зображення відрізняються за кількістю і складом святих, а також іконографією. 

По Хрещенні 
Україна успадкувала від 
Візантії не іконостас в 
сучасному розумінні, а 
вівтарну огорожу, яка 
відділяла вівтар. 
Первинно огорожа 
складалася з ряду 
колон й архітрава. 
У процесі розвитку над 
ними і між ними 
розміщували ікони. 
В Археологічному 
атласі Є. Голубинського 
поміщено ілюстрації й 
описи, які пояснюють його погляд на розвиток вівтарних огорож. 

Згідно з висновками М. Петрова, огорожа храму, для якого прп. Алімпію замовили 
Деісус, «складався тоді з двох ярусів, верхнього ярусу або Деісуса, і нижнього з намісними 

Розвиток Вівтарної огорожі за Є. Голубинським 

 
1 2 3 

1. Вівтарна огорожа, на лицьовій стороні архітрава або козмітиса 
зображено хрест. 2. Вівтарна огорожа, поверх архітрава або 

козмітиса поставлено хрест. 3. Вівтарна огорожа, на лицьовій 
стороні архітрава або козмітиса зображено триморфій або Деїсус, 

Спаситель з Матір’ю Божою і Предтечею, а зверху поставлено 
хрест (Голубинский 1906, 25) 

 
4. 5. 6. 

«4. Вівтарна огорожа, на вершині архітрава або козьмитиса якого 
розміщений темплон (тябло), з іконами в ньому триморфія або 
деїсуса, тобто Спаситель, Мати Божа і Предтеча. 5. Вівтарна 

огорожа з темплоном на архітраві, в якому до попередніх трьох 
ікон додані ще дві ікони - ангели. 6. Вівтарна огорожа з тим же 
темплоном і, крім того, з двунадесятими святами, поміщені в 

чотирикутних заглибленнях (западини, ніші), зроблених в архітраві 
або козьмитисі» (Голубинский 1906, 25) 
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іконами. У такій формі, тобто, з двома ярусами Деісуса і намісних ікон, іконостас зберігся в 
Південній Росії, в невеликих церквах, до пізніших часів, як, наприклад, у цвинтарній церкві 
села Желян, поблизу Києва, перенесеної в другій половині XIX ст. у село Будаївки, Київського 
повіту» (Н. Петров 1914, 7). 

Традиційно з XIX ст. історію складу Деісуса в Україні виводять на основі пам’яток 
Московії. Однак, останнім часом В. Александрович запропонував більш вірогідні матеріали 
для дослідження, зокрема, перемишльські Моління XV—XVI ст. (Александрович 2001, 13). 
Серед них, зокрема, Деісуси, до складу яких входили прпп. Антоній і Феодосій Печерські 
(Александрович 2001, 16). Аналізовані ним пам’ятки представляють окрему переяславську 
іконографію святих (Александрович 2001, 17-18), та постає питання, чи не належить ідея 
поміщення до Деісуса засновників Печерської обителі до творчості прп. Алімпія як автора 
ікони Печерської Богородиці? І чи не належали до згаданого Деісуса саме такі ікони, що було 
додатковою мотивацією для господаря каплиці, прихожанина Печерського монастиря? На 
жаль, відповіді на це питання нема. 

Коментар 251 
Сильвестр Косів у своєму польськомовному Патериконі вніс у цей сюжет певні 

корективи. Наприклад, тут ми читаємо таке: «Знову, коли пройшло багато часу (той муж аж 
дивуватися почав), послав чи не вдесяте до тих монахів [запитуючи], чи готові ці ікони» 
(Сінкевич 2013, 427). 

В оповіді Полікарпа йшлося про те, що дошки для ікон були надані самим 
замовником. Було це винятком чи звичаєм того часу — невідомо. У знайденій у Верхньому 
Києві майстерні художника-мирянина (див. стор. 1040) знайдено також і знаряддя для 
роботи з деревом (див. стор. 1043), що дає змогу припустити підготовку дощок на місці. 
З іншого боку, можна припустити, що в наданні готових дощок був сенс, оскільки можна було 
відразу відкинути будь-які проблеми з поміщенням ікон до вже наявної вівтарної огорожі. 

У XVII ст. оповідь про готові дошки для ікон також була не зрозумілою. Однак, тільки 
Сильвестр Косов звернув на це увагу: «Тоді одразу прикликали тих двох братів, щоб вони 
присоромили святого і в очі йому сказали про ціну, а крім того, наказали ще принести дошки, 
на яких мали бути намальовані комусь інші якісь ікони. Ті, яких посилали, прийшли до келії 
і побачили красиві і досконало намальовані ікони, які коштували ту ціну золота, срібла і 
грошей, яка була дана» (Сінкевич 2013, 427-429). Завершення фрази традиційне для 
Сильвестра Косова, який уважно ставився у своєму редагуванні до фінансових деталей. 
Найвірогідніше, він враховував, що його не особливо побожна, і не завжди православна 
польськомовна аудиторія замислиться над цим питанням, і тому має отримати пояснення. 

Коментар 252 
В Іпатіївському літописі під 1124 р знаходимо повідомлення про величезну дводенну 

пожежу на Подолі та Горі, що сталася 24—25 червня3018 , що переважно і пов’язується з 
інформацією житія. Але тоді виходить, що оповідь про пожежу потрапила до Полікарпового 
писання не з «Повісті минулих літ», хронологічні рамки якої були вужчими. Наразі існує ще 
одна, набагато вагоміша невідповідність: подія відбулась за рік до смерті Володимира 
Мономаха, а отже, він мав вже небагато часу, аби перенести ікони на схід. Проте у близькому 
до пізнього українського літописання Тверському збірнику знаходимо повідомлення про дві 
інші пожежі — 6613 (1105) та 6619 (1111) рр.3019 

 

3018 «В лѣто ¤ѕхл7в [6632 (1124)]… u се же лѣто быC бездожье. то погорѣ Подолье все на канунъ ст7го ржCтва Ивана Кртлz и 
Предътеча. въ uтрии же дн7ь погорѣ Гора. и моностыреве вси что ихъ на Горѣ въ градѣ и Жидове» (Ипатьевская летопись 

1962, 288). 
3019 «Въ лѣто 6613… и погорѣша въ Кіевѣ хоромы отъ ручіа, мимо Славно, до святаго Иліи» (Тверская летопись 
1863, 189) 
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У Патерику Йосифа Тризни використано другу дату, як дату чудесного збереження 

ікон: «в лэто ¤ѕf7і». Як слушно зазначав ще Д. Абрамович — дату подано неправильно 

(Абрамович 1902, 105). Вона прочитується як 6019 р. Проте не підлягає сумніву, що автор 
згадував саме 1111 р. Особисто ми переважно схилялися б до іншої дати — 1105 р., оскільки 
мовиться про той час, коли слава прп. Алімпія досягла апогея, і тоді напевно згорів саме 
Поділ. Однак, впевнено тут твердити нічого не можна. 

Коментар 253 
У тексті житія згадано два, а фактично, й три соборних Ростовських храми Успіння 

Пресвятої Богородиці, які стояли на місці четвертого, який існує й нині. Однак, до 
будівництва жодного з них не був причетний Володимир Мономах (Жиленко 2019, 281, 
Коментар 35). Сьогодні зрозуміло, що перший Ростовський храм — велику дерев’яну 
соборну церкву було засновано не ним, а першим Ростовським єпископом свт. Леонтієм, 

убитим пізніше поганами. У 
цьому храмі було поховано 
свт. Ісайю (А. Мельник 2012, 
75). Однак, Полікарпові 
писання свідчать, що в його 
часи в Ростові існувала 
легенда про заснування 
храму саме Володимиром 
Мономахом (Воронин 1961, 
Т. 1, 37)3020, і він не знав про 
те, що це не так. 

Згадану церкву в 
науковій літературі 
тривалий час вважали ледь 
не міфічною, але 
археологічні дослідження 
останніх десятиліть дали 
змогу краще розібратися в 
стратиграфії ростовських 

храмів, передусім — храму XIII ст., побудованого автором Патерика свт. Симоном 
(Иоаннисян та ін. 1994, 208; Леонтьев 1993, 162). Було знайдено й сліди згарища дерев’яної 
соборної церкви3021. 

 

«Въ лѣто 6619… Того же лѣта погорѣ Подоліе въ Кіевѣ, и Черниговъ, и Смоленскъ и Новогородъ» 
(Тверская летопись 1863, 190). Порівн. також це повідомлення у Воскресенському літописі (Летопись по 
Воскресенскому списку 1856, 22). 
3020 Пізніше будівництво приписувалося вже св. рівноапостольному князю Володимиру. 
3021  «Зробити важливі висновки дали змогу спостереження стратиграфічних шарів, що залягають на рівні 
конструкцій заснування собору XII ст. Виявилося, що рівень материка, в який опущені нижні частини фундаментів 
собору 1162 р. різко падає в північному напрямку, і північна стіна собору стоїть на досить крутому схилі. З огляду 
на це, будівельники Андрія Боголюбського зробили планування території, застосувавши потужну підсипку ґрунту. 
У цю підсипку й опускається верхня частина стародавніх фундаментів собору». План і стратиграфічну таблицю 
храму див. в Альбомі ілюстрацій. 

В основі зазначеної підсипки були простежені сліди згорілої якоїсь споруди. Найвірогідніше, ми 
стикаємося тут з пожежею 1160 р., у вогні якої загинув дерев’яний Успенський собор X ст. «велика дубова 
церква». Сліди будівництва цього собору було простежено ще нижче — у горизонті культурного шару, що 
передує шару пожежі 1160 р. (Иоаннисян та ін. 1994, 213). 

«На завершення ще про одну сторінку історії собору. Спостереження, зроблені під час обстеження 
фундаменту північної стіни із зовнішнього боку підтвердили існування дерев’яної церкви Успіння Богородиці, яка 
згоріла в 1160 р Горизонт пожежі, що перекривав потужний пласт дерев’яного будівництва, заглиблений на 3 м 
від основи цоколю нинішнього собору. Серед вугілля й обгорілої тріски знайдено обпалені уламки дубових 

Ростовський Успенський собор. Результати сучасних 
досліджень 

 

Зведений план 
розкопок у 

Ростовському 
Успенському соборі з 

1954 по 1992—
1994 рр. 

(Иоаннисян та ін. 
1994, 202) 
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Всі три наступні кам’яні храми, включаючи й нинішню будову XV ст., мали в 
основному той самий фундамент, а останній храм — і стіни попереднього (Иоаннисян та ін. 
1994, 210). Дослідникам, зокрема, вдалося з певною мірою вірогідності знайти місце 
первісного упокоєння свт. Ісайї (Леонтьев 1993, 166-168). М. Воронін свого часу вважав, що 
розкопав храм Андрія Боголюбського, однак виявилося, що він не дістав до цього шару, його 
підмурки було розкопано лише в 90-х рр. (Иоаннисян та ін. 1994, 213). 

Хоча Володимир Мономах 
не будував дерев’яну ростовську 
церкву, він однак міг взяти ікону як 
для соборної церкви, так і для якоїсь 
іншої 3022 . Отже, ікона опинилась у 
соборній церкві, яка згоріла близько 
1161 р. (А. Мельник 2012, 76; 
Воронин 1961, Т. 1, 38). Однак, ікона 
лишилась неушкодженою, як і, 
найімовірніше, поховання свт. Ісайї 
(А. Мельник 2008, 76), і пізніше 
вшановувалась у новому храмі 
(Жиленко 2019, 61). 

1204 р., коли Полікарп, 
ймовірно, мешкав у Ростові, ця 
церква завалилася і поновлювалася 
з 1213 р. (Воронин 1961, Т. 1, 55). 
Ікона тим часом була перенесена до 
іншої дерев’яної церкви (можливо, 
тимчасового кафедрального 
собору), яка невдовзі згоріла, 
вірогідно, у великій пожежі 1211 р. 

(Лаврентьевская летопись 1962, 435-436)3023. Ікона вціліла, але подальша доля її не відома. 

 

дощок і деталь покрівлі «курка», зробленої з товстої дубової розвилки. Кераміка, що траплялася, відповідна 
зразкам. 

Поверх згарища було насипано шар темної глинистої землі біля стін товщиною собору не менше 1,2 м 
— звичайний для ростовського узбережжя ґрунт. Враховуючи дрібні включення вапняної крихти, підсипку 
зроблено під час зведення нового храму в 1161 р. Такий будівельний прийом свідчить, що будівлю планувалося 
поставити на узвишші, вивівши фундамент вище існуючої денної поверхні. Насип надійно перекрив нижній 
горизонт, і з впевненістю можна твердити, що в глибині нинішнього собору збереглися рештки дубової церкви 
“толико чудной, якова не бывала...”» (Леонтьев 1993, 170). 
3022 Таку можливість припускав М. Воронін (Воронин 1961, Т. 1, 37). 
3023 С. Сазонов висунув власну версію стосовно повідомлення Полікарпа (Сазонов 1995). Він звернув увагу на опис 

пожежі 1211 р. у Лаврентіївському літописі. Тут читаємо: «В дн7ь вскрcнья Гнcz. въ Сборъ ст7хъ Ҷц7ь. з7. неd. по паc по 
литургии. загорѣсz граd Ростовъ. и погорѣ мало не весь. и црк7вии изгорѣ. єi7. и много зла створисz. БӅ7 попущьшю за 
uмноженьє грѣ< наши<. и неправды. се же єc дивно цр7кы в Ростовѣ въ имz стаg ІҶана Прdтча на дворѣ въ єпcпьи u ст7оє Бц7и. 
и сгорѣ цр7кы та всz t верха и до землѣ и иконы что не µтzгли вымчати. и гроби в земли дну. и бѣ в цр7кви тои икона. 
на неиже написанъ ст7ыи м?къ FеҶдоръ Тиронъ. и вощаница с виноұ. юже нѣции мнzху яко бѣ ЛеҶнова єпcпа. пре• бывшаго 
в Ростовѣ. пришедши же на пожаръ мѣста црк7внаго. и видѣша всz Ҷгнемь взzта. толико икона та стаg м?нка FеҶдора. 
с вощаницею цѣла посредѣ Ҷгнz» (Лаврентьевская летопись 1962, 435-436). 

На цій підставі вищезазначений автор припустив, що Полікарп використав цю розповідь у своєму 
Посланні. Однак, зауважимо, що й у той час миряни відрізняли ікони Пресвятої Богородиці від ікони Федора 
Тирона, і прп. Алімпія від свт. Леонтія. На початку XIII ст. Ростов був вповні християнізованим містом, і у ньому 
була не одна церква. 15 із них згоріли в тій пожежі. І в одній із них лишилась неушкодженою Богородична ікона, 
написана прп. Алімпієм. Але для автора ростовського літописання ікона, що належала хрестителю міста 
свт. Леонтію, мала велике значення. 
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Коментар 254 
Преставився прп. Алімпій, за даними антропології, у віці 40—45 років (Дива печер 

Лаврських 2011, 92). У деяких виданнях з історії Печерського монастиря названо дату його 
смерті 1114 р. Походження цієї дати невідоме, але з певною вірогідністю можна припустити, 
що вона отримана шляхом обчислення, і що автором цього обчислення був преосв. Євгеній 
(Болховітінов) чи хтось із авторів матеріалів, які митрополит використав у написанні свого 
«Опису Лаври». На нашу думку, у визначенні цієї дати було враховано згадку в житії про 
ікону, взяту Володимиром Мономахом до Ростова, і що це сталося за життя прп. Алімпія. 
З 1113 р. Володимир став київським князем (Ипатьевская летопись 1962, 275-276). Однак, у 
Лаврентіївському літописі його вокняження в столиці датовано 1114 р. (Лаврентьевская 
летопись 1962, 290). Саме так і написано в «Описі Лаври»: «жил до 1114 г.» (Евгений 
(Болховитинов) 1826, 182). Ну а те, що наступні автори перетворили 1114 р. на усталену дату 
преставлення святого (Логвин 1970, 17) — це вже на їхній совісті. 

Що ж до дня преставлення, то наразі нема підстав вважати, що він був неправильний. 
З житія витікає, що преподобний помер на Успіння Пресвятої Богородиці чи на наступний 
день. Здається, що 17 серпня — це чималий час для наявного опису. Цілком можливо, що 
святий помер 16-го чи навіть 15-го серпня за старим стилем. Однак, для Лаври було 
притаманно вводити дні пам’яті й великі свята, і навряд чи святкування призначили на 
Успіння чи наступний день. Втім, прп. Алімпій, дійсно, міг померти 17-го. Так чи інакше, вибір 
дня пам’яті не міг вважатися «довільним», як стверджував С .Сазонов (Сазонов 1995, 63-74). 

Коментар 255 
Більшість редакцій житія мають лише стандартне коротке закінчення. Однак, як 

можна простежити з наведеної таблиці — у деяких закінчення суттєво розширене. 
 

Касіянівська перша редакція Патерик Йосифа 
Тризни 

Друкована редакція 1661 р. 

да и3 на1съ сподо6бить гь7 м--- ми и1хъ и3 
иба1витисz t сѣ1тей ловz1щаго на1съ 
діа1вола. и3 Ҷ3брэсти1сz в8 мѣ1сте o3ц7а 
а3нто6ніа2 и3 феҶ3до6сіа2. и3 призове1мъ бра1тіе2 
бл7же1н8ны2z тыа2 Ҷ3ц7а и3 чюдотво6рца. 
помо6щьникы. и3 мл7твеникы ты2а 
Ҷ3брэсти2 къ гu7 бг7у. є4же не 
tлuче1номъ на1мъ бы1ти. прпdбbны< тѣ1хъ 
чер8нори1зець. ни tвер8женомъ t 
бл7же1н8наго, и3 ст7ого мѣ1ста. и3 прене-
порw6ч8ныа2 и3 прчcтыа2 дв7ы z2жили1--- не 
лише1номъ бы1ти. є4же с----ма1 
Ҷ3бэща1сz. но6 пот8щи1мсz и3 про6чzа дн7и 
своz2 в8 пwкаа4ніи5 препроводи1ти и3 
u3годи1ти ху7 бг7у.  

 И4 та1ко u3краси2 сей ст7ы1й чудотво1рныѶ 
Иконопи1сецъ Нб7о и3 зе1млю, та1мо возшеd 
добродѣ1телною дш7ею, здѣ1 же сый 
тѣ1лоұ. Въ честь И3конопи1сцевъ 
Нача1лнику Бг7у Tц7у, и4же рече2, Сот-
ворѣ1мъ чл7вка по o4бразу и3 по подо1бію 
нш7ему: та1коже и3 O4бразу Vпоста1си 
є3гw 2 Бг7у Сн7у, и4же o4бразоұ Ҷ3брэте1сz 
я4кw чл7вк8: ку1пно съ ст7ы1мъ Дх7омъ, и4же 
въ o4бразэ виде1ніz голубина, и3 o4нен-
ныхъ z3зы1w+, съхожда1ше: 

е3мu• сла1ва съ Ҷ3це1мъ, и3 съ ст7ы1мъ 
дх7омъ. нн7э и3 при1сно и3 въ вэкы2 вэкы2 
(sic!) вѣ1комъ а3ми1нь. 

o4 хрcтѣ исcе гдcѣ 
нш7еұ ему же слава со 
tц7еұ и со ст7ыұ дхоұ, 

И4хъже въ є3ди1ном8 существэ су1щихъ, 
бу1ди намъ съ є3дини1вшимсz съ Прпdбныұ 
tц7ем8 нш7им8 А4лv1мпіем8, хвали1тѶ въ без-
коне1чныz вэкѶ вэкоұ, А4ми=. 
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Касіянівська перша редакція Патерик Йосифа 
Тризни 

Друкована редакція 1661 р. 

и нн7э и3 приcно i4 во 
вэки векоұ. аминь. 

 

Житіє прп. Пимена Хворого 
Коментар 256 
Житіє прп. Пимена не у всіх редакціях має спеціальну назву. Так, відсутня вона у 

деяких списках Основної редакції 3024  і Стишному пролозі. Але в інших і, серед іншого, 
проложних редакціях вони є. І тут знаходимо деякі нюанси в ідентифікації святого. 

Почнемо з написання імені Пимен. Первісно воно писалося як «Пvмен». Великої 
фонетичної різниці тут нема, оскільки іжиця прочитувалась, як «і» або «и». Хоча, можливо, 
наші предки їх вимовляли дещо відмінно. Однак, не всі автори редакцій читали це 
правильно. Тому іноді святого називали «Пуменом». Водночас варіанти наявні і в межах 
одного тексту. Варіант написання «Пимин» або «Пимен» усталився пізніше. 

Дещо можна сказати і щодо епітетів, застосованих до святого: 
 

Патерик про-
ложного типу 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

     Житіе 
  Q 

прdпbбнэмъ, и3 
мно6го-
страда1лнемъ. 
Ҷ3ци 

О преподоб-
нѣм и много-
страдалнѣм 
отци 

W3 прпdбнѣмъ, 
и многостра-
даӥнѣмъ оц7э 
н7шеұ 

прпdб: tца на3шеg 

Ҷ пvминэ.Ӵ  o3 пuѶминэ пиминэ. Пиминѣ пиминѣ, Пи1мина 
Ҷ3черноризцэ. 
глава: ѕi7: 

печерницэ:  
 

  
 

 много-
болэзне1нна4гҶ, 

  н3 Ҷ3 хwтz1щи< 
преже сме1рти въ 
и4ноческыѶ Ҷ3бле-
щиc Ҷ4бразъ. 

и о хотящихъ 
преже съме-
рти въ ино-
ческый об-
разъ. Слово 
35 

  

     И3же ве1сь 
Живо1тъ сво1й в8 
бо1лезни лежа1ше 
бл7года1рънѣ1: 

 

3024 У деяких списках назва є. Тут знаходимо такі варіанти «Ҷ бл7деннеұ пимине ра€слабленнэмъ». (РГБ, ф. 304. Собр. 

Троице-Сергиевой лавры, № 800. Киево-Печерский патерик и сборник слов и житий XVII в.; 4; 277 л. + V; 

скоропись, л. 195); «Сло1во о3 прdпbбнэмъ чернори1зци пи1минэ». РГБ, ф. 310. Собр. В. М. Ундольского, № 388. Ркп. нач. 

XVII в.; 4; 335 л., полууст., л. 172; «Сло1во о3 прdпbбнэмъ чернори1зци пи1минэ». РГБ, ф. 205. Собр. ОИДР, № 157. Ркп. 

начало XVI в.; 4; 226 л. (24 чист.); полууст. и четкая мелкая скоропись нескольких почерков, л. 119; «Ҷ5 пuминэ. 
Черноризцэ». РГБ, ф. 299. Собр. Н. С. Тихонравова, № 159. л. 218об. 
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Патерик про-
ложного типу 

Арсеніївська 
редакція 

Касіянівська 
перша 

редакція 

Касіянівська 
друга 

редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

    нже анг7лы по 
бж7ию строению, 
постриженъ 
бысть во мни-
шескиі чинъ 

И4 постриже1нъ 
бы1сть t 
А4гг7ловъ въ 
И4ноче1скій 
W3бразъ 

 
Наразі в Арсеніївській редакції прп. Пимена названо «печерником». Це не відповідає 

його джерелу — Патерику проложного типу в складі Четії Мінеї XVI—XVII ст., де його названо 
чорноризцем. Як нам відомо, прп. Пимен не жив у печері, а тому, на нашу думку, його ніяк 
не могло бути названо печерником. Однак, є всі підстави твердити, що Печерський монастир 
впродовж багатьох віків навіть насельники називали Печерою. Таку назву знаходимо і в 
Патерику, зокрема, і в житії прп. Пимена: 

Зміну назви на сучасну бачимо тільки в Патерику 1661 р. 
Отже, у вустах свт. Арсенія Тверського епітет «печерник» означає тільки те, що він був 

членом братії Печерського монастиря. 
Починаючи з Касіянівських редакцій святого називали Багатостраждальним 

(Многострадальним). Вірогідно, це був традиційний печерський епітет. І лише в Патерику 
1661 р. знаходимо сучасний епітет — Хворий (Многоболєзненний, Багатохворобливий). 
Останній точніше передає описане в його житії, але є похідним від літературної мови і навряд 
чи склалося в середовищі монахів, які не всі добре нею володіли. 

Коментар 257 
Як зазначалося вище, в Основній редакції житіє прп. Пимена не завжди має окремий 

заголовок, а відтак, відсутній і вододіл між житіями. У Касіянівській першій редакції він є, але 
тут також зберігся давній «перехідник» від житія прп. Спиридона й Алімпія (також ніяк не 
розділених в оригіналі), і цим житієм. А згадка «предословія» свідчить, що між закінченням 

 

3025  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. з 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 

Список се-
редини 

XVI ст.3025 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

Инъ же 
нѣкто, 
таков же 
боленъ, 
прине-
сенъ 
бысть в 
Печеру и 
постри-
женъ 

и3нъ• 
нѣкто 
таков8 же 
боленъ. 
принесенъ 
быc в8 пе-
черу. и3 
постри-
женъ. 

и3нъ же 
нѣкто 
таковь же 
боленъ. 
принесенъ 
быc в пе-
черу и3 по-
стриженъ. 

и1нъ 
нэкто 
та1ко• бо-
ленъ. при-
несе1нъ 
бы1въ в8 
пече1ру. и3 
постриже=. 

Инъ же 
нѣкто, 
тако же 
боленъ, 
прине-
сенъ 
бысть в 
печеру и 
постри-
женъ; 

и3 и1же3 
нэкто3 
боле1нь 
тако3жdе. 
при3несенъ быc 
въ пе3че1ру и3 
постри1жень. 

инъ же 
нэкто 
тако• бо-
ленъ при-
несенъ 
бысть в 
печерµ и 
постри-
жень, 

Случи1жесz 
нѣ1когда, 
я4кҶ и4нъ 
та1кожде 
бо1лный, при-
несе1н8 бы1ст8 в8 
Пече1рскій 
Монасты1ръ 
и3 
пострыже1нъ. 
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оповіді про прп. Алімпія і початком оповіді про прп. Пимена мав бути якийсь перехідник. 
Для розуміння, ми поміщаємо таблицю переходу тексту у вищезгаданих редакціях. 

 
 № фраг-

мента 
Основна редакція Касіянівська перша редакція 

Житіє 
прп. Алім-
пія 

0 Сего опрятавше, несоша въ 
церковь, обычное пѣние над 
ним отпѣша, положиша и 
честно в печерѣ съ преподоб-
ными отци. 
 

и3 сего2 wпрzтав8ше несо6шz въ цр7квъ. 
w3бы1чное пѣ1ніе наd ни1м8 сътво6р8ше. 
полҶжи1шz егҶ6 чтcно в8 печерѣ съ 
прпdбbными Ҷ4ц7ы. 

 1  да и3 на1съ сподо6бить гь7 м--- ми и1хъ и3 
иба1витисz t сѣ1тей ловz1щаго на1съ 
діа1вола. и3 Ҷ3брэсти1сz в8 мѣ1сте o3ц7а 
а3нто6ніа2 и3 феҶ3до6сіа2. и3 призове1мъ бра1тіе2 
бл7же1н8ны2z тыа2 Ҷ3ц7а и3 чюдотво6рца. 
помо6щьникы. и3 мл7твеникы ты2а 
Ҷ3брэсти2 къ гu7 бг7у. є4же не tлuче1номъ 
на1мъ бы1ти. прпdбbны< тѣ1хъ чер8нори1зець. 
ни tвер8женомъ t бл7же1н8наго, и3 ст7ого 
мѣ1ста. и3 пренепорҶ6ч8ныа2 и3 прчcтыа2 дв7ы 
z2жили1--- не лише1номъ бы1ти. є4же с----
ма1 Ҷ3бэща1сz. но6 пот8щи1мсz и3 про6чzа 
дн7и своz2 в8 пҶкаа4ніи5 препроводи1ти и3 
u3годи1ти ху7 бг7у. 

 2  е3мu• сла1ва съ Ҷ3це1мъ, и3 съ ст7ы1мъ 
дх7омъ. нн7э и3 при1сно и3 въ вэкы2 вэкы2 
(sic!) вѣ1комъ а3ми1нь. 

Житіє 
прп. Пи-
мена 

   

   (Вставний заголовок) 
 3 Предсловиа конецъ оставле-

шеся, 
Преdсло6віа2 кҶне1ць. Ҷ3ста1вльше 

  здѣ начало слову, еже о Пи-
минѣ, вземше, 

здѣѶ на?ло сло3вu. є• Ҷ4 пvѶминэ в8зе1м8ще, 

 
В Основній редакції «Предословія» не знаходимо3026. Тут наявне лише завершення 

попереднього житія (фрагм. 0). А от у Касіянівській першій редакції тут є ще один фрагмент 
тексту (фрагм. 1). На перший погляд, це вставка Касіяна. Але у Касіянівській другій редакції 
його нема. Тому є всі підстави вважати, що він більш ранній і, можливо, походить із 

 

3026  Ми проглянули декілька списків рукописів, які Л. Ольшевська подає, як підвиди Основної редакції: РГБ, 
ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 800. Киево-Печерский патерик и сборник слов и житий XVII в.; 4; 277 л. 
+ V; скоропись, л. 195; РГБ, ф. 310. Собр. В. М. Ундольского, № 388. Ркп. начало XVII в.; 4; 335 л.; полууст., л. 172; 
РГБ, ф. 205. Собр. ОИДР, № 157. Ркп. начало XVI в.; 4; 226. (24 чист.); полууст. и четкая мелкая скоропись 
нескольких почерков, л. 119-120; РГБ, ф. 205. Собр. ОИДР, № 158. Ркп. XVI в.; 4; 167 л., VI; полуустав, л. 164об.; 
РГБ, ф. 299. Собр. Н. С. Тихонравова, № 159, л. 218об. Всі вони не містять перехідного тексту. 
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первісного тексту Полікарпа. Після нього йде вже явно вставка, яка розмежовує житіє 
(фрагм. 2), потім заголовок, а потім вже початок житія прп. Пимена (фрагм. 3). 

Коментар 258 
Приклад редагування тексту житія: 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.3027 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Многа-
жды 
моли ро-
дителя 
своа, да 
ся пост-
рижеть 

и3 многажdы 
моливъ ро-
дителz 
своє3z3. да 
сz постри-
жеть. 

и3 многа-
жды мо-
ливъ роди-
телz своа3. 
да сz пос-
трижеҴ. 

и3 многажdы 
молz1ще 
роди1телz 
своz5, да 
пҶстриже1
тсz  

И многа-
жды 
моляще 
родителя 
своя, да 
постри-
жется  

многажdы2 
молz1ще2 
роди3телz 
своа3. да 
пос-
три1жетсz2  

и мно1га-
жды 
моляше 
родителя 
своя, да 
постри-
жется  

МнҶ1га-
жды 
молz1ше 
роди1телей 
свои1хъ, да 
в8дадӅ1тъ 
є3гҶ2 в8 мо-
насты1ръ, 
постры1щис
z въ И3но-
ческій 
o4браз8: 

   въ и1ноче-
скіи6 o4бра€. 

въ иноче-
скый об-
разъ. 

въ и6ноче-
скыѶ Ҷ3бра€. 

во иноче-
скиі oбра€. 

Они же, 
яко ча-
анию сво-
ему жи-
тию, 

Ҷ3ни же 
чаяху 
своє3му 
житію3 

o3ни же 
а3ки чая3нію 
своє3му. 

     

   Ҷ3ни1 же 
я4ко 
чzдолю1бцн 
надѣ1zхӅc 
свое3мu2 
житію2 

Они же, 
яко чадо-
любцн, 
надѣахус
я, своему 
житію 

Ҷни• я3ко 
чzdлюбцн2. 
на3дѣ1z1хус
z2 свое3му 
житію3 

oни1 же 
яко чадо-
любцы, 
надэzхус
я, своему 
житию. 

но ты1и 
а4ки чадо-
любцы, 
хотz1ще 
є3гҶ2 по 
свое1мъ 
жи1тіи на-
слѣ1дника 
и3мѣ1ти, и 
возбранz1х
у є3мӅ2. 
 

сего 
хотяще 
наслѣд-
ника 
имѣти, 
възбра-
няхуть 
ему. 

сего 
хотzше 
и3мэти 
наслѣд-
ника. 
въз8бранzх
уть є3му. 

сего1 
хотzще 
и3мэти 
наслѣд-
ника. 
възбранzх
ӅҴ є3му. 

сего2 
хҶтэв8шӤ 
на-
слѣ1дника 
и3мѣ1ти. и3 
во€збрӢнz1ху 
е3мӅ2. 

сего 
хотѣша 
наслѣд-
ника 
имѣти, и 
възбра-
няху ему. 

се1го 
хо1тѣ3вше2 
наслѣdни3ка 
и3мэти2. и3 
възбранz1х
ѫ2 є3му. 

сего 
хотэша 
наслѣdника 
имэти, і 
во€браняхµ 
ему. 

 

3027  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. з 
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Коментар 259 
Полікарп описує тут основні атрибути одягу ченця. 

Свита, свитка чи ряса, пізніше — однорядка — аналог 
сучасного підрясника, куколь — гостроверху шапочку. 
Власяниця — свита, але з грубої тканини (Жиленко 2019, 
333). 

Коментар 260 
Привертає увагу правка тексту, де змінено 

монастирські посади осіб, які фігурували під час перевірки 
наявності волосся прп. Пимена на гробі прп. Феодосія у 
Великій Церкві. 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська перша 

редакція 

Касіянів-
ська друга 
редакція 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друкована 
редакція 
1661 р. 

Си же 
слышавше 
от него, 
идоша, 
видѣша 
церковь за-
мчену, 
возбужше 
пономаря, 
впросивша 
ихъ: «Аще 
кто входил 
есть въ 
церковь от 
вечерняя?» 

и3 си же 
слышавше t 
него. скоро 
придоша и3 
видѣша 
цр7квь зам-
чену. и3 
въз8бужше 
понаӢм>э. и3 
въпросиша 
и3хъ. аще 
кто входил 
є3сть въ 
цр7квь. t ве-
черняа 

си же 
слышавше t 
него. скоро 
пріидоша и3 
видѣша 
цр7квь зам-
чэну. и3 
възбужьше 
пономарэ. 
въпросиша и<. 
а3ще кто 
входилъ 
є3сть въ 
цр7квь t ве-
чернzя3. 

сіа1 же t 
него2 слы1ша-
вше. и3до1шz 
видэшz 
цр7квь за-
ключенu2. 
възбu1ждьше• 
пҶноморz2. 
и3 
въпрҶси1ша 
и5. а4ще кто6 
въхҶди1лъ 
є4сть въ 
цр7квь. по1сле 
па1вечернzа2 
мл7твы. 

Сіа же от 
него 
слышавше, 
идоша, 
видѣша 
церковь за-
ключену, и 
възбужьше 
же поно-
маря и 
въпросиша 
их, аще кто 
въходилъ 
есть въ 
церковь 
послѣ па-
вечерняа 
моли-
твы — 

сия t него 
слышавше 
идо1ша и 
видэша 
цр7ковь за-
ключе1нµ. и 
во€бµ1ждьше 
же поно-
марz, и во-
проси1ша и< 
аще кто 
входиӥ єCть в 
ню но ключа 
у иконома 
сӅҴ. 

Сi1z 
слыша1вше 
Бра1тіz, 
и3до1ша а4біе 
къ Цр7кви, и3 
Ҷ3брэто1ша 
ю5 за-
ключе1нну. 
Тѣ1мже 
возбуди1ша 
Панама1ря, и3 
вопроси1ша 
и4хъ: А4ще 
кто2 входи1лъ 
є4стъ въ 
Цр7кҶвъ по 
Павече1рней 
мл7твэ? 

«Нѣсть кто 
входил в 
ню, но 
ключа у по-
латника 
суть»  

нѣc кто 
въходилъ в 
ню2. но и3 
ключеве u3 
полат8ника 
суть. 

и3 рекоша 
нѣcктоѶ вхо-
дилъ в ню. 
но и3 ключеве 
u по-
лат8ника сuҴ. 

o4нъ же 
tвэща1вше 
рэко1шz. 
я1ко никто6 
же1 вхҶди1лъ 
єc в ню2. ноѶ и3 
ключz2 u3 
икҶно6ма 
сu1ть. 

Они же 
отвѣщавша 
рѣкоша, 
яко никто 
же вхо-
дилъ есть в 
ню, но и 
ключа у 
иконома 
суть. 

Wни же 
tвэща1ша: 
я4кҶ ни-
кто1же 
входи1лъ 
є4стъ, и3 бҶ 
и3 ключа2 u3 
Екклесіz1рха 
сокрове1нны 
сӅҴ. 
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Отже, ченці, бажаючи пересвідчитись у правдивості слів новопостриженого, пішли 
до пономаря, а той каже, що храм замкнено, а ключі зберігаються у полатника (економа, 
еклесіарха). 

Пономар (параномар, строїтель церковний) — посада, яка передбачала догляд за 
церквою, обов’язком якого було навіть доглядання за лампадами, прибирання і ще ряд 
справ, які могли передаватися іншим служителям, якщо храм був великим. Тому наявність у 
нього ключів від Великої Церкви було цілком логічним і вмотивованим. Проте пономар 
віддав їх еклесіарху. Це — монастирська посада, яка передбачає керівництво церквою, 
головним розпорядником дій у ній, богослужіння, а також і ремонтні роботи. Віддати йому 
ключі після прибирання пономар цілком міг. 

А от на якій підставі у Касіянівських редакціях його замінено на економа — твердити 
складно. Економ відав господарством монастиря, і в Лаврі мав другорядне значення. 
Особливої ваги ця посада набула близько XVI ст., коли до маєтків Лаври рвалися поставлені 
владою і не завжди адекватні особи. Для захисту від них обитель виробила структуру, якою 
передбачалося недоступ архімандритів до її статків. Чому економ з’явився в тексті — не 
зрозуміло. Вірогідно, це пов’язано з якимись реаліями в побуті монастиря другої половини 
XV ст. 

У друкованій редакції 1661 р. повернуто згадку про екласіарха. 
У Стишному пролозі текст суттєво спотворено помилкою переписувача. 

Коментар 261 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга 
редакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.3028 

Пате-
рик 

Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

«Подо-
бает ти 
постра-
дати в 
болѣзни. 
Егда бу-
дет исход 
твой, 
здравие 
подасть 
ти ся и 
своима 
рукама 
поне-
сеши 
одръ».  

подобає3ть 
ти по-
страдати 
въ 
болѣзни. 
є3гда• бу-
деть 
и3сходъ 
твои. 
сдравие3 
подасть 
ти сz. и 
с8вои3ма 
рукама 
Ҷ3дръ по-
несеши.  

подобає3ть 
ти по-
страдати 
в8 
болѣзни. 
є3гда• будеҴ 
и3сходъ 
твои3. 
сдравіє3 
подасть 
тиc. и 
свои3ма2 
рукама 
o3дръ по-
несеши.  

я1ко 
пҶдобае4тъ 
ти по-
страда1ти 
въ 
болэзни. и3 
е3гда2 
бu1деть 
и3схоd тво6и3. 
тогда2 
здра1віе 
пода1стъ 
тиc. и3 
свои4ма 
рука1ма 
пҶне1съши 
o4дръ.  

«яко по-
добаетъ 
ти по-
страдати 
въ 
болѣзни, 
и егда бу-
дете ис-
ходъ 
твой, 
тогда 
здравіе 
подастся 
и своима 
рукама 
поне-
сеши 
одръ». 

я3ко поdбbаеҴ ти 
въ бо1ле3зни3 
по1страdти2. и2 
є3гdа бѫдеҴ 
твои2 и3схҶd. 
тогdа зdравіе1 
подаcти1сz2. и3 
свои3ма 
рѫ1ка1ма2 
въне3се3ши2 
Ҷ3дръ.  

подобаҴє 
ти по-
страдати 
въ 
болѣ€ни и 
егда2 
бµдеть 
и€хоd 
твои, 
тогда 
здра1вие 
подасть 
ти ся, и 
своима 
рукама 
понесеши 
оdръ.  

подоба1ет8 
ти по-
страда1ти в8 
боле1зни 
ве1сь 
живо1тъ, и3 
є3гда 
бӅ1детъ 
и3схо1д8 мо1й, 
тогда 
здра1віе по-
дастьмисz, 
я4кҶ 
свои1ма 
рука1ма 
Ҷ4др8 
см7ртныѶ 
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Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-

ного 
типу 

Арсеніїв-
ська 

редакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга 
редакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.3028 

Пате-
рик 

Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

понести2 
во€могӅ2:  

 
Переважно тут обігрується Євангельський сюжет: «Після того юдейське Свято було, і 

до Єрусалима Ісус відійшов. А в Єрусалимі, біля брами Овечої, є купальня, Віфесда по-
єврейському зветься, що мала п’ять входів. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, 
сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо Ангол Господній часами спускавсь до купальні, і 
порушував воду, і хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку 

мав хворобу. А був там один чоловік, що тридцять і 
вісім років був недужим. Як Ісус його вгледів, що 
лежить, та, відаючи, що багато він часу слабує, 
говорить до нього: Хочеш бути здоровим? Відповів 
Йому хворий: Пане, я не маю людини, щоб вона, як 
порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я 
приходжу, то переді мною вже інший улазить. 
Говорить до нього Ісус: Уставай, візьми ложе своє та й 
ходи! І зараз одужав оцей чоловік, і взяв ложе своє та 
й ходив. Того ж дня субота була, тому то сказали юдеї 
вздоровленому: Є субота, і не годиться тобі брати 
ложа свого. А він відповів їм: Хто мене вздоровив, Той 
до мене сказав: Візьми ложе своє та й ходи. А вони 
запитали його: Хто Той Чоловік, що до тебе сказав: 
Візьми ложе своє та й ходи? Та не знав уздоровлений, 

Хто то Він, бо Ісус ухиливсь від 
народу, що був на тім місці. 
Після того Ісус стрів у храмі його, 
та й промовив до нього: Ось 
видужав ти. Не гріши ж вже 
більше, щоб не сталось тобі чого 
гіршого!» (Iн 5:1-13). 

Однак, тут складність у 
тому, що в житії описано 
реальне ліжко. У Євангельській 
оповіді йдеться про щось легке, 
на зразок ношів. Проте й 
звичайні давні ліжка були 
досить легкими. 

Ми помістили два 
зображення ліжок із 
Радзивілівського літопису. Тут і 
ошатне ложе – велике, і 
покривало висить до землі. А от 
у ілюстраціях до оповіді про 
перших чорноризців 
Печерських зображено ложе, 
яке могло бути у прп. Пимена: досить масивне, на ніжках і з тонким покривалом. Майже так 

Ліжка стародавнього світу 

 

 
Зображення ліжок у Радзивілівському літописі 

 

Чернече 
ліжко з 

оповіді про 
перших 

чорноризців 
Печерських 

 

 
Розкішне 
ліжко з 

оповіді про 
осліплення 
Василька 



 

 

875 
 

само зобразив ліжко Ілля на ілюстрації до Патерика 1661 р. Отже, є всі підстави твердити, що 
подібні ліжка були традиційними у Лаврі. Таке ліжко цілком могло бути перенесене однією 
людиною. І хоча в житії не сказано, що преподобний, дійсно, його ніс після зцілення — таке 
цілком можливо, хоча б як наслідування Євангелії. 

У друкованій редакції Патерика 1661 р. говориться зовсім про інше. Тут йдеться про 
«ложе смертне». Вірогідно, це дошка, на якій лежали і лежать мощі в печерах. А от раки 
з’явилися пізніше. 

Коментар 262 
У різних редакціях Патерика подано дещо відмінні за текстом, але не за змістом 

ремінісценції на Євангельський текст, де читаємо: «Тож і ми, мавши навколо себе велику 
таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та й біжім з терпеливістю 
до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на Начальника й Виконавця віри, що 
замість радости, яка була перед Ним, перетерпів хреста, не звертавши уваги на сором, і сів 
по правиці престолу Божого. Тож подумайте про Того, хто перетерпів такий перекір проти 
Себе від грішних, щоб ви не знемоглись, і не впали на душах своїх. Ви ще не змагались до 
крови, борючись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас, як синів: Мій сину, не нехтуй 
Господньої кари, і не знемагай, коли Він докоряє тобі. Бо Господь, кого любить, того Він 
карає, і б’є кожного сина, якого приймає! Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. 
Хіба є такий син, що батько його не карає? А коли ви без кари, що спільна для всіх, то ви діти 
з перелюбу, а не сини. А до того, ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх, то чи ж 
не більше повинні коритися ми Отцеві духів, щоб жити? Ті нас за короткого часу карали, як 
їм до вподоби було, Цей же на користь, щоб ми стали учасниками Його святости. Усяка кара 
в нинішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить 
мирний плід праведности! Тому то опущені руки й коліна знеможені випростуйте, і чиніть 
прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилось (Євр 12:1-13)» 

Коментар 263 
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редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.3029 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Во время 
же пре-
ставле-
ниа его 
явишася 
3 столпи 
над тра-
пезни-
цею и от-
туду на 
врьхъ це-
ркве 
преи-
доша 

въ времz 
же преста-
вленіа є3го. 
я3вишасz 
три 
столпы наd 
трzпезни-
цею3. 
tтуду на 
верхъ 
цр7кви при-
доша.  

въ времz 
же преста-
вленіа3 є3го. 
я3вишаc 
тріє3 
столпи 
надъ 
трzпезни-
цею3. и3 
tтуду на 
верхъ 

Въ времz• 
прѣста-
вле1ніа его 
я3вөиӢсz три2 
столпы2 на d 
трапе 1зни-
цею2. и3 
tтuду на 
ве1рхъ 
цр7кви 
пріидо6шz.  

Въ врѣмя 
же 
прѣстав-
ленія его 
явишася 
три 
столпы 
над тра-
пезни-
цею и от-
туду на 
верхъ це-
ркви 
прии-
доша.  

въ врѣмz• 
преста-
вле3ніа3 є3го2. 
я3вишаc триѶ 
стлъпы2 на d 
трапе 1зою3. 
и3 tтѫ1дѫ 
на 1 връ< 
цр7кви 3 
прэи3доша.  

Во время 
же преста-
вления 
его3030, 
явишаc три 
столпы наd 
трапе€ни-
цею, и 
tтµ1ду на 
верхъ 
цр7кви 
приидо1ша  

Та1же при-
спѣ2 вре1мz 
преста-
вле1ніz 
є3гҶ 2. И3 
бы1сть 
зна 1меніе в8 
Пече1рском 8 
Монас-
тыри2. 
Я 3ви1шасz 
три 

 

3029  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень—серпень середини XVI ст. з 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
3030 На берегах дописано: «в лэто ¤ѕхи7i». 
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цр7кви при-
доша.  

столпы2 
o4гненны в 8 
но1щи над8 
Тра 1пезою, 
и3 tту1ду 
на верх8 
Цр7кви 
преѶдҶ1ша. 

о нихже 
речено 
бысть в 
Лѣтопи-
сци. 

Ҷ3 нихже 
речено быc в 
лѣтопи-
сцэ. 

o3 ни<же 
ре?но быc и3 
в лѣҴписци. 

Ҷ3 ни1х8 же 
рече1но 
бы1ша в 
лѣтопи1с8ц
ы. 

О нихъ 
же ре-
ченно 
бысть в 
лѣтопи-
сци. 

Ҷ3 ни< же 
ре?но2 быc въ 
лѣтопи-
сци2. 

o ни< же 
реченно 
быcть в 
лѣто-
пиcцэ. 

 

Свѣсть же 
Господь, 
знамение 
пока-
завый 
или сего 
дѣля бла-
женаго, 
или иное 
кое смот-
рение 
бысть Бо-
жие. 

свѣсть же 
гь7 пока-
завыи2 
знаменіе. 
и3ли сего 
дѣлz 
бл7жнаго. 
и3ли на кое3 
смотреніе 
быc бжіе. 

сbвѣсть же 
гь7 пока-
завыи2 
знаменіе. 
и3ли сего рdаѶ 
бл7жнаго. 
и3ли і коє3 
смотреніє3 
быc бж7іе. 

съвӀтcъ• гь7 
зна 1меніе 
сіе показы 
и3ли сего рdаѶ 
бл7же1наго. 
и3ли 2 и3но 
ко1е смот-
реніе быc 
бж7іе 2. 

Съвѣстъ 
же Гос-
подь, 
знаменіе 
сіе пока-
завый, 
или сего 
ради бла-
женнаго, 
или ино 
кое смот-
реніе бо-
жіе 
бысть. 

съвѣ1сть• гь7 
знаменіе3 
сеѶ, 
пока 3завыи2. 
и3ли 2 сего2 
р dаѶ, 
бл7же1н8наго 2, 
и3ли 2 и3но, 
коє 3 
съмо1тре1ніє 
бж7i1е3 быc. 

Свѣстъ 
же Гдcь 
зна1мение 
сие по-
каѕа1выи. 
или сего 
ради 
бл7женнgаb 
или ино 
кое смо-
тре1ние 
бж7ие 
быcть, 

Съвѣ1сть 
же Гдcь, 
кӅ 1ю вещъ 
зна1меніе 
то ска-
зова1ше:  

       O3ба1че се 
и4стинна 
бэ, я4кҶ 
творz1й 
А4гг7лы 
своz2 дх7и, 
и3 слӅ 1ги 
своz2 o4гнь 
па 1лzщъ, 
Бг7ъ въ 



 

 

877 
 

Основна 
редакція 

Патерик 
пролож-
ного типу 

Арсеніїв-
ська ре-
дакція 

Касіянів-
ська 

перша 
редакція 

Касіянів-
ська 

друга ре-
дакція 

Стишний 
пролог. 
Список 

середини 
XVI ст.3029 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

Друко-
вана 

редакція 
1661 р. 

Тр bци, 
u3же 2 бz1ше 
присла1л8 
А 4гг7лҶ+ 
свои1хъ, по 
дш 7у 
Мно-
гҶболэзн
е =нагҶ 
Пи1мина... 

 
Як можна простежити, Полікарп чітко вказує на джерело інформації про три стовпи. 

І походить ця інформація з «Літописця». Того самого «Літописця», якого, згідно з писаннями 
Полікарпа, написав прп. Нестор (див. стор. 298). Чому стовпів було три? О. Шахматов 
припустив, що йшлося про час смерті трьох подвижників: самого святого, прп. Кукші та його 
учня. Тож Полікарп чітко вказує, що в «Літописці» говориться про ті стовпи. 

Однак, у нинішньому тексті «Повісті» у статті 1110 р. (за О. Шахматовим — остання 

стаття в хронології авторської редакції «Повісті») йдеться про один стовп: «В то же лэто бы 
знаменье в Печерьскомъ манастыри. февралz. въ. аi7. дн7ь. явисz столпъ wгненъ t землz до нбс7е. а 
молнья wсвитиша всю землю. и на нбс7и погремѣ2 в часъ. а7. нощи. весь миръ видэ. сесь же столпъ ста на 
трzпезници камzнэи. яко не видити хрста бzше. и стоя мало стӅпи на црк7вь. и ста надъ 
гробомъ Федосьевомъ. и потомъ надъ верхъ състӅпи. аки ко въстокӅ лицемъ. и потомъ невидимо быc». 

Отже, Полікарп згадував не цей наявний нині текст, а авторську редакцію «Повісті». Можна 
припустити, що для мономахівського перлюстратора троє Печерських святих були 
«недостойні» «небесної уваги», а для самого Мономаха було «достатньо» одного стовпа3031. 
Це видіння ще автор (чи, вірогідніше, перлютстратор) прокоментував, як появу янголів3032. 

 

3031 Цілком можливо, що має рацію О. Шайкін, який припустив, що явище, безперечно, бачене з різних масць 
Києва, могло спонукати до формування дуже різноманітних пояснень і версій, серед іншого і промономахівської 
(Шайкин 2011, 555-556). 
3032 «се же бzше не wгнь. но видъ анг7льскыи. анг7лъ бо сице явлzеть тz. wво столпомъ wгненомъ. wво же пламеномь. якоже 
рч7е Дв7дъ творz анг7лы своя дх7ы. и слӅгы своя wгнь пламzнъ. и слеми сӅть повеленьемь Бж7ьимъ. аможе хощеть влdка 
всихъ творець. Анг7ломъ и чл7вкомъ. анг7лъ бо приходить кдѣ бл7гая мѣста. и молитвении домове. и тӅ показають нэчто. 
мало видинья своего. wво бо wгнемь. wво столпомъ. wво инако яко мощно зрѣти имъ. а не мощно бо зрѣти члв7комъ. 
ества анг7льскаго видити. аще и Моиси великіи не возможе видѣти. анг7льскаго естьства. водzшеть бо я во дн7е столпъ wблаченъ. 
а в нощи столпъ wгненъ . то се не столпъ водzше ихъ но ан7глъ Бж7ии. идzшепред нимь. в нощи и во дн7е. тако и сz zвленье 
которое показываше . емӅже быти хотzш . еже бо и быc на второе лѣто. не сии ли анг7лъ. вожь бы на иноплеменникы 
сӅпостатъ бысть. якоже рече анг7лъ. предъ тобою предъидеть. и пакы анг7лъ твои бӅди с тобою. якоже прbркъ Двдъ . гл7еть. 
яко анг7ломъ своимъ заповэсть t тебе схранить тz. якоже пишеть премӅдрыи Епифании. къ коеиже твари анг7лъ приставленъ. 
анг7лъ wблакомъ и мъгламъ. и снэгӅ и градӅ. и мразӅ. анг7лъ гласомъ и громомъ. анг7лъ зимы и зноеви. и осени. и весны. и 
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Але причина такої янгольської з’яви лишилась ніби без чіткого пояснення, що це видіння 
адресувалося «помазанику Божому». Внаслідок цього з’явилась приписка, що свідчить: 

«млт7вами ст7ыя Бц7а и с<ъ анgлъ uмилосердисz Бъ7. и посла анgлы в помощь РӅсьскимъ кнzземъ на 
поганыя. якоже рече к Моисѣеві. се анgлъ мои прэды поидеть предъ лицемъ твоимъ» (Ипатьевская 

летопись 1962, 261). І нижче ще раз повторено дату й час знамення: «якоже рекохомъ 
прэже зьнаменье се быc. мцcа февралz. въ. АІ7. дн7ь . исходzще семӅ лэтӅ. ИІ» (Ипатьевская летопись 

1962, 261). Вже ця остання приписка свідчить — якщо значна частина роздумів про ангелів, 
наведених у прим. 3033, належить прп. Нестору, то кінцівка, вірогідно, належить іншому 
автору. І саме цей мономахів автор змінив спрямування статті, пов’язавши її з князями. 
У статті ж наступного, 1111 р., той самий (?) автор, з винахідливістю істинного царедворця, 

розширює свою думку, вже безпосередньо гововорячи про Володимира Мономаха: «се бо 
ан7глъ вложи въ срdце Володимеру Манамаху. поuстити братью свою на иноплеменникы Русьскии кнzзи. 
се бо якоже рекохомъ видинье видиша в Печерьскомъ манастыри. еже стояше столпъ wгненъ на 
трzпезници. таже преступэ на црк7вь и tдуда к Городцю. ту бо бzше Володимеръ в Радосыни. и 
тогда се ан7глъ вложи Володимеру въ срdце нача понужати якоже рекохомъ» (Ипатьевская летопись 

1962, 268). 
Єдине, чого не зумів «пояснити» прибічник Мономаха, так це — чому в такому разі 

знамення сталося все-таки в Печерському монастирі. 

Вірогідно, Полікарпу були відомі обидві версії, тому він засумнівався у мотивації 
появи стовпів, однак, все ж, наполіг на тому, що їх було три. Власне, таким поєднанням є й 

 

лэта. всемӅ дх7Ӆ твари его на земли и таиныӕ бездны и сӅт скровены подъ землею. и преисподьнии тьмы и сӅщи во безны 
бывшия древле верхӅ землz. t неяже тмы вечеръ и нощь. и свэтъ и дн7ь. ко всимъ тваремъ анг7ли приставлени. тако же 
анг7лъ приставленъ. къ которои uбо земли да соблюдають . кӅюжьто землю. аще сӅть и погани. аще Бж7ни гнэвъ бӅдеть. на 
кӅю uбо землю. повелэвая анг7лӅ. томӅ на кӅю uбо землю бранью ти то wнои землэ анг7лъ не вопротивится повелэнью Бж7ью. 
яко и се бzше и на ны навелъ Бъ7 грэхъ ради нашихъ иноплеменникы. поганыя. и побэжахӅть ны повелэньемъ Бж7ьимъ. 
wни бо бzхӅ водими аньеломъ. по повелэнью Бж7ью. аще ли кто речеть яко аньела нэсть u поганыхъ. да слышить яко 
ЊлександрӅ МакидоньскомӅ. wполчившю на Дарья. и пошедшю емӅ и побидившю землю всю. t въстокъ и до западъ. и поби 
землю ЕгӅпетьскӅю. и поби Арама. и приде в островы морьскыя. и врати лице свое взыти. въ Ерcлмъ побидити Жиды. занеже 
бzхӅ мирни со Дарьемь. и поиде со всивои его. и ста на товарищи и почи. и приспэ ночь. и лежа на ложи своемь посредэ 
шатра. tверзъ wчи свои види. мӅжа стояща над нимь. и мэчь нагъ в рӅцэ его. и wбличенье меча его яко молонии. и 
запрzже мечемь своимъ на главӅ цр7вӅ . и uжасесz црcь велми. и рече не бии мене. и рече емӅ анgлъ посла мz Бъ7 uимати црcѣ 
великии предъ тобою. и люди многи. азъ же хожю предъ тобою помагая ти. а нынѣ вѣдаи яко uмьрьши. понеже помыслилъ 
еси взити въ Ерлcмъ. зло створити ерэемъ Бж7ьимъ и к людемъ его. и ре? цр7ь молю тz w Гиc tпӅсті нынэ грѣхъ раба 
твоего. аче не любо ти ворочюсz домӅ моемӅ. и рече анgлъ не боисz. иди пӅтемъ твоимъ къ ИерcлмӅ. и uзриши тӅ въ Ерcлми. 
мӅжа въ бличеньѥ мое и борзо пади на лици своемь. и поклонисz мӅжӅ томӅ. и все еже речеть к тобэ створи не прэстӅпи 
рѣчи емӅ . воньже дн7ь пристӅпиши рэчь его и uмерши. и въставъ црcь иде въ Ерcлмъ. и пришедъ въспроси ерэевъ. идӅ ли на 
Дарья. и показаша емӅ книги Данила прр7ка и рекоша емӅ ты еси козелъ. а wнъ wвенъ. и потолчеши и возмеши црcтво его. 
се uбо не анgлъ ли вожаше Њлексаньдра. не поганъ ли побѣжаше. и вси Елини кӅмирослӅжебници. тако и сі погании попӅщени 
грѣхъ ради нашихъ . се же вэдомо бӅди яко въ хрестьянехъ единъ ан gлъ. но елико крcтишасz паче же къ бл7говэрнымъ 
кн7земъ нашимъ . но противӅ Бж7ью повеленью не могӅть противитисz. но молzть Ба7 прилэжно за хрестьяньскыя люди 
якоже и быc...» 
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текст Густинського літопису: «В то лѣто фев[руария] 11 преставися многотерпеливый 
Пиминъ, о немъ же пространнѣе въ Патерику. В то время явися над трапезою столпъ огненъ 
от земля до неба, и молния освѣти всю землю. И стояще сей столпъ над трапезою, яко и 
креста не бѣ видити, и потом пойде и ста над гробом святого Феодосия, и потом на верхъ 
церкве зъступи, аки ко востоку, и потом невидимъ бысть; и погримѣ во первый час нощи. 
Сия же знамения весь мир тогда видѣ» (Густынская летопись 2003, 73). Тут збереглося 
повідомлення про один, а не три стовпи, але зв’язок між знаменням і прп. Пименом 
наявний, як зберігся і докладний опис самого чуда, який вказує на очевидця. Автор 
Густинського літопису активно користувався літописом Іпатіївської групи, на зразок 
Хлєбніковського, і обрав версію з нього, із одним стовпом, оскільки асоціював його лише з 
прп. Пименом, не беручи в залежність із прп. Кукшою та його учнем. Такий самий зв’язок 
позначено й у Патерику Йосифа Тризни, який вповні правильно датував час преставлення 
прп. Пимена 1110 р. 

У друкованій редакції 1661 р. про дату преставлення прп. Пимена розповідається в 

іншому місці й під іншою датою: «преста1виc t: в8аҴ: t соҴ ѕхмз. t ро• ар7лf». Йдеться про 1139 р., 

а отже, взято дату преставлення однойменного настоятеля Печерської обителі, що, 
звичайно, не має жодного підґрунтя. 

Чим же могли  бут т і  стовпи? У  Лаврських  авторів  ранньомодернової  
доби таке  питання не виникало.  І  це  стосується  не лише  віри  в  святість чи у  
янголів.  Річ  у т ім,  що світові  стовпи у Лаврі  очевидці  бачили ще після Другої  
світової  війни.  Нині  їх  нема змоги  бачити через постійну підсвітку  територі ї  
в темну годину  доби.  Що таке ці  стовпи? А що таке інші  «світлові  ефекти», 
які  кожен пов’язаний і з  печерами,  там бачив? Лавра є  Лавра,  і  автор цієї  
роботи  —  історик,  а не фізик.  Тому можемо лише підтвердити,  що у пече рах 
подібні  явища бач или  особисто ми й  інші.  Отже ,  йдеться  про об’єктивні  речі ,  
дослідження яких є  справою майбутнього.  Мож ливо  припустити,  що йдеться  
про явище,  порівнюване з визнаними наукою 1989  р .  т.  зв.  «спрайтами».  

У московській л ітературі  ( і  не т іль ки радянського часу) світлові  стовпи 
пояснюють різноманітними природн ими явищами,  притягненими з  
майстерністю письменника -фантаста.  М.  Карамзін  натякає на  можливість 
того,  що це  було північне сяйво 3033  (Карамзин 1818,  106) .  Д.  Святський 
вважав,  що йшлося про падіння метеорита (Святский 2007,  405) .  
Є.  Борисенков і  В.  Пасецький пов’язують цю інформацію з  вірменським 
джерелом, де йшлося про падіння вогню у оз еро Ван (Борисенков ,  Пасецкий 
1988,  173) ,  що дійсно нагадує метеорит.  Отже,  їхній висновок є  навіть не 
фантастикою, а  притягненням  фактів.  

Ще складнішими є побудови,  які  пов’язують опис стовпа  з 
різноманітними есхатологічними,  філософськими поглядами літописця ,  чи 
навіть поганськими пережитками,  або якоюсь «семантикою»  (Ранчин  2007;  
Шайкин 2011,  270) .  Всі  ці  побудови наст ільки одіозні ,  що нема сенсу  їх  
коментувати,  а  обмежимося вказівкою на бібліографію в публікаці ї 
Д.  Пузанова (Пузанов 2015,  109 -113).  

 

3033  У його писаннях знаходимо також цікаву ремарку: «розсудливі люди намагалися підбадьорювати 
забобонних, тлумачачи їм, що незвичайні знамення віщують іноді надзвичайне щастя для держави, або 
перемогу, бо росіяни не знали тоді іншого щастя. Найбільше мирні ченці наставляли князів вбивати злісних 
супостатів, відаючи, що Бог миру є також і Бог воїнства, яке спонукається любов’ю до добра вітчизни» (Карамзин 
1818, 141). Яскравий приклад вже московського «державницього» мислення, де і у заводі не було поняття про 
святість і її важливість для світу. Воістину і для сьогодні для росіян Бог обмежується «Богом воїнств». 



 

 

880 
 

Коментар 264 
Основна редакція Патерик проложного 

типу 
Арсеніївська 

редакція 
Касіянівська перша 

редакція 

Другаго же брата, 
егоже въ скымѣ поло-
жисте, взять бысть от 
него, понеже в жи-
вотѣ не восхотѣ еа, 

другаго же брата. є3гоже 
въ скими положиста. 
взzта бысть t него. 
понеже в животѣ сеа3 
видэ 

другаго• брата є3гоже 
въскимэ положисте. 
взzта быc t него. поне• 
в животѣ є3я не хотэ 
видэти. 

друга1го же бра1та. его• въ 
ски1мѣ положи1сте. 
взzта быc t него. поне• 
в8 животѣ2 не въсхотѣ2 
ӗz. 

У цій таблиці простежується цікавий нюанс редагування. У Патерику проложного 
типу в складі Четії Мінеї XVI—XVII ст. виділено фрагмент — явний результат помилкового 
написання. А от свт. Арсеній Тверський у своїй редакції спробував відредагувати текст із 
помилкою. Це ще раз доводить, що в основі його редакції лежав протограф Патерик 
проложного типу. 

Коментар 265 
Далі в житії ведеться проповідь Полікарпа проти мирян, які хочуть постригу перед 

смертю. Проповідь вповні актуальна як для його часу, так і до наступних віків. Проте в 
друкованих редакціях її випущено, вірогідно, з огляду на поширення такого звичаю серед 
можновладців у ранньомодерновий час. 

Літописна інформація та житія 
свт. Нифонта Новгородського 

Коментар 266 
Як не дивно, але преставлення святителя подано у різних джерелах під абсолютно 

різними датами: 
Текст Дата Місяць Інші дані 

Літописи Іпатіївської 
групи 

15 квітень У суботу Великої 
седмиці 

Густинський літопис 15 квітень  
Лаврентіївський кодекс 18  квітень  
Новгородське 
літописання, зокрема, 
Синодальний список 

21 квітень  

Новгородський 
Карамзінський літопис 

15 квітень  

Никонівський літопис 15 квітень У суботу Великої 
седмиці 

Касіянівська перша 
редакція 

8 квітень Протягом Світлої 
седмиці 

Касіянівська друга 
редакція 

8 квітень Протягом Світлої 
седмиці 

Патерик о. Йосифа 
Тризни 

8 квітень Протягом Світлої 
седмиці 

Друкована редакція 
Патерика 1661 р. 

8 квітень ? 

Новгородське житіє 18 квітень У суботу Великої 
седмиці 

Найцікавіше тут те, що жодна з численних дат ні за вересневим, ні за березневим 
роком не припадає на Велику (Світлу) седмицю. Можна лише припустити, що з якоюсь 
метою до дати преставлення святителя 15 (?) квітня було приписано інформацію про Світлу 
седмицю, а всі інші зміни пов’язано з бажанням якось узгодити інформацію. Але й таке 



 

 

881 
 

пояснення теж є маловірогідним, оскільки наші предки добре розбиралися в Пасхалії і 
змогли б визначити дату точно. Наявність у Патерикових редакціях дати 8 квітня підтверджує 
лише те, що святителя вшановували у Лаврі під цією датою. За преосв. Болховітінова було 
зроблено спробу надати йому новгородський день пам’яті — 18 квітня (Дива печер 
Лаврських 2011, 164), але він наразі не прижився. 

Коментар 267 
Свт. Нифонт упокоєний нині у Ближній печері (Дива печер Лаврських 2011, 35). Відомі 

випадки, коли деяких святих переносили з однієї печери до іншої. Таке перенесення було б 
виправдане, оскільки саме у Ближніх печерах у пізньосередньовічний час існував певний 
пантеон найбільш шанованих печерських святих (Дива печер Лаврських 2011, 30). 

Мощі свт. Нифонта з’явилися на планах печер з XVIII ст. (Дива печер Лаврських 2011, 
35). Втім, є всі підстави припустити, якщо його мощі, дійсно, було перенесено, то це сталося 
значно раніше. До дуже раннього часу є всі підстави віднести і початок його вшанування. Так 
чи інакше, на час написання новгородського житія у його автора о. Варлаама були всі 
підстави написати не лише про вшанування святителя в сонмі Святих Печерських (див. 
стор. 664), а й про те, що його, зокрема, вшановували як чудотворця й цілителя. 

Коментар 268 
Події, пов’язані з поставленням на митрополію Климента Смолятича є одними з 

найяскравіших у церковному житті XII ст. Однак, вони не надто добре висвітлені в 
першоджерелах, що дає змогу для досить широких варіантів висновків дослідників. 
І «доповнювалися» різноманітними аналогіями, а ще найгірше, політичними, а не 
науковими. 

Початок цьому покладено 1415 р., коли єпископи Київської і всієї Русі митрополії 
вимагали відділення Московської єпархії і перебування митрополитів на території 
Литовсько-Руської держави. У документах тієї доби явно було спільне джерело, у якому було 
згадано прецедент з обранням Клима. Пізніше цю ідею перехопили московські історики, які 
в подальшому провадили аналогію між тими подіями й самочинним відділенням від Матері-
Церкви Московської митрополії та напівканонічним отриманням патріаршества. Найбільш 
постулованої форми такий погляд на проблему набув у працях російського дослідника XIX—
XX ст. М. Присьолкова, який вважав геть не головним лейтмотивом історії XI—XIII ст. 
критичне протистояння між грецьким і місцевих духовенством (Приселков 2003; 
Приселков 1996). 

А ще пізніше вже українські вчені шукали у тих подіях, «розвинутих» московською 
пропагандою, аналогії у обґрунтуванні української автокефалії XX ст. Як це не дивно, з такою 
кардинальною різницею у політичних поглядах — ніякої суттєвої відмінності між 
аргументами не знаходимо. 

З часом за цим величезним фасадом дійсні події вже геть загубилися. Студії останніх 
десятиліть доводять, що ідея надавати протистоянню між русинами і греками значення 
головного чинника церковних стосунків того часу нема жодних підстав. Хоча безперечно, 
якісь тертя були, але якби конфлікт досяг істотного розвою, — поряд були католики, які 
швидко б замінили православне духовенство. Зокрема, детальне вивчення наявних 
першоджерел чимраз більше веде до думки, що у таких подіях, як поставлення Клима, чи 
Іларіона, відігравала роль чимала кількість чинників, деякі з яких нам і нині невідомі, а деякі 
стали відомі останнім часом. Водночас національні конфлікти, як ми розуміємо їх нині, там 
остаточної ролі не грали. Та й самі події не можна вважати тотожними. 
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Коментар 269 
Про біографію Климента Смолятича до обрання його на митрополію майже нічого не 

відомо. Прозвання «Смолятич» ніби веде нас до Смоленської землі 3034 , хоча це й не є 
однозначним. За однією з версій, це було ім’я по батькові від імені «Смолята» (Раппопорт 
1972, 21. Прим. 5). 

Князь Ізяслав Мстиславич вивів його до Києва із монастиря у населеному пункті під 
назвою «Заруб». Відомо кілька міст із такою назвою: 

1. Заруб3035  у Переяславській землі. Відомий у літописанні з 1096 р. (Тихомиров 
1956, 33). Був розташований поблизу нинішнього с. Зарубинці (Етимологічний словник 
літописних географічних назв 1985, 60-61, Янко 1998, 142-143). Ще Л. Похилевич писав, що 
згідно з народним переказом у м. Зарубі було 70 церков і два монастирі (Похилевич 1864, 
467). 

З 1907 по 1948 р. тут було здійснено ряд розкопок, але пам’ятка зазнала варварських 
руйнувань від московського війська в часі Першої світової війни й пізніше, після 1918 р.3036 
Впродовж розкопок 1948 р. тут було досліджено дві частково збережені церкви (Каргер 
1950, № 13; Беляшевский 1889, 210-213). М. Каргер пов’язував їх не з м. Заруб, а із 
Зарубським монастирем, який вважав місцем життя Клима. Монастир не мав тривалої історії 
і, вірогідно, знелюднів близько середини XVI ст. (Каргер 1950, № 13, 61-62). Існування 
Зарубського монастиря підтверджується також тим, що з нього вийшов ще один український 
письменник княжої доби — Георгій. Єдиний відомий твір Георгія знайдено в українському 

списку повчань Єфрема Сиріна XIII ст. Це слово має назву «Отъ грэшнаго ГеҶргия черноризцz. 
Зарµбьскыя пещеры. повчэньѥ к дх7овномµ чадµ» (Срезневский 1867, 54). Слово Георгія написане 

для повчання якомусь юному чаду у дотатарський період (Срезневский 1867, 57). 
Останнім часом В. Ластовський заперечив існування Зарубського монастиря за 

княжої доби на Київщині. Зокрема, він оголосив його і зв’язок із ним Клима витвором 
наукової фантазії М. Біляшевського (Ластовський 2019, 196). Однак, доказів цього наведено 
не було. А вищенаведена інформація вказує на те, що монастир у цій місцевості, дійсно, 
існував і що це був не малий центр, зважаючи на наявність у ньому щонайменше двох 
кам’яних церков. 

Л. Похилевич зазначав, що при селі Монастирку, за 3 версти від Зарубинців «є також 
печера на подобу Київських з підземними церквами, в яких ще й нині помітні ознаки 
богослужіння. Знаходять підстави вважати, що один з храмів печерних був на честь 
Св. Параскеви» (Похилевич 1864, 466-467). Втім, найвірогдніше, ці печери пов’язані з 
існуванням у ранньомодерновий час Трахтомирового монастиря. 

2. Заруб у Смоленській землі 3037 . Однойменний населений пункт відомий у 
Смоленській землі з XII ст., коли княжа адміністрація оволоділа землями радимичів і 
заснувала там податні території під назвою Пацинь і Заруб (Алексеев 1980, 47). Точне 
розташування міста не відоме. П. Голубовський вважав, що йдеться про «перше місце 
зупинки суден, які входили в Смоленську землю Дніпром» (Голубовский 1895, 82). 
П. Раппопорт ототожнював його із розкопаним 1969 р. городищем біля с. Осовик. Це місто 

 

3034  Свт. Димитрій чітко повідомив, що Клим був із Смоленська, але з тексту не простежується однозначно 
цитування свого першоджерела. 
3035  Назву виводять із слова «заруб», що могло означати як «засіка» в розумінні військового дерев’яного 
укріплення, так і «відмітка кордону серед лісу», «просіка», мала кошара для худоби (Нерознак 1983, 74). 
П. Лашкарьов пояснював його так: «У згаданій місцевості високий хребет київських гір, вдаючись гострим мисом 
в Дніпро, робить ніби злам, зарубину в Дніпрі, від чого ця місцевість називалася “Зарубом”, як показує й назва 
сусіднього села “3арубинці”» (Лашкарев 1889). 
3036 Матеріали справи про плюндрування пам’ятки та її огляд опубліковано В. Козюбою (Козюба 2008). 
3037 Назва міста явно походить від українського Заруба. Власне, в світовій історії відомо дуже багато випадків, 
коли населені пункти колонізованих земель отримували назву міст метрополії. Проте існує теорія, згідно з якою 
такі прозвання міст Залісся пов’язані конкретно з Юрієм Долгоруким (Алексеев 1980, 129-130). 
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було засновано у XII ст. й проіснувало до XIII ст. На думку дослідника, це було невелике місто, 
що не мало «суттєвого економічного значення» (Раппопорт 1972, 22-23; Соколов 1913, 61). 

3. Заруб, нині Зарубинці Скалатського району, Тернопільської області (Янко 1998, 
143). 

Було висловлено досить обґрунтоване припущення, що Клим отримав вищу 
Константинопольську освіту, тому відносив себе до «філософів», як називали себе 
випускники тих шкіл (Див. Додаток 21). Та попри високу освіченість, він чомусь не посів 
високих ієрархічних посад, а тому, можливо, відчував себе обійденим долею. Про його 
честолюбство свідчить і раннє прийняття великої схими. Втім, зважаючи на часи, він не міг 
мати вибору. 

Коментар 270 
Обставини поставлення Клима на митрополію є важливою частиною всіх 

агіографічних творів, присвячених свт. Нифонту. Коротке повідомлення є навіть у 
літописному тексті про преставлення святителя. Надалі наступні редакції здебільшого 
акумулюють літописну інформацію та, власне, й погляди авторів. Враховуючи зміст і обсяг 
нашого дослідження, ми не претендуємо на всебічний розгляд подій і спробу поставлення 
Клима на митрополію, однак все ж не обійдемо основні події чи їхні інтерпретації. 

Основні писемні джерела 

В Іпатіївському літописі: 

В то же лэто3038. постави Изzславъ митрополитомъ Клима. Смолzтича выведъ изъ Зароµба. бэ 
бо черноризечь скимникъ. и быc книжникъ. и философь. такъ якоже в Рuскои земли не бzшеть. ре? бо 
Черниговьскии епcпъ Њнофрии Бѣлогородьскии епcпъ ФеҶdръ. Переяславьскии епcпъ Еuфимии. 
Гюргиискии епcпъ Демьянъ. Володимерьскии Федоръ. Новгородьскии Нифонтъ. Смоленьскии Манuилъ. 
рекоста не есть того в законѣ яко ставити епcпомъ митрополита. безъ патриарха. но ставить 
патриархъ митрополита. а не поклонивѣ ти сz. ни слuживѣ с тобою. зане не взzлъ еси блгcвния. u 
ст7оѣ Софьи ни t патриарха. аще ли сz исправиши блг7ословишисz. t патриарха. и тогда ти сz 
поклонивѣ. вѣ взzла. t Михаила t митрополита. рuкописание яко не достоить намъ безъ 
митрополита. въ ст7ѣи Софьи слuжити. Ҷнъ же на нz про то тzжко срdце имѣя. Њнофрии же 
Черниговьскии ре? азъ свѣде достоить ны поставити. а глава u насъ есть ст7го Климента. якоже 
ставzть Грѣци рuкою ст7го Ивана. и тако сгадавше епcпи славою ст7го Климента. поставиша 
митрополитомъ. 

У Лаврентіївському літописі: 

Изzславъ постави митрополита Клима. Калµгера. Рµсина Ҷсобь с шестью єпcпы. мц cа. июлz. въ. к7з. 
на памzҴ стаg Пантелѣимана. 

 

3038 1147 р. 
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У Никонівському літописі: 

Поставлевіе Климента митрополита своими епископы на Руси. Того же лeта князь велики 
Кіевскій Изяславъ, сынъ Мстиславль, внукъ Володимера Манонаха, правнукъ Всеволожь, 
праправнукъ Ярославль, прапрааравнукъ великого Владимера, совeтова съ епископы 
своими Русскими, яко, метежа ради и многихъ волненій, не возможно ити въ 
Константинъградъ къ патріарху ставитися митрополиту на Русь. И сице совeтовавше, 
совeщавшеся по священному апостольскому правилу, глаголющему: два или три епископа 
да поставляють единого епископа; и сице собравшеся шесть епископовъ, поставиша себe 
митрополита Кіеву и всей Руси ннока Клименьта, Смолянина, выведше его изъ молчялныа 
кeліи его. Бe бо сей во премногу [любя] безмлъвіе, и удоляяся огь всeхъ, и прилежа молитвe 
и прочитавію божественыхъ писаній, и бe скимникъ, и зeло книженъ, и учитиленъ, и 
философъ велій, и много писаніа написавъ предаде; поставиша же его въ Кіевe, мeсяца іюля 
27 дня, на паметь святаго великомученика Пантелeймона. Мнози же убо о семъ негодоваху, 
и оть епископовъ, и отъ прочихъ священныхъ, и отъ иночествующихъ и отъ мирскихъ, паче 
же на князя Изяслава Мстиславича Кіевскаго негодоваху, глаголюще: «яко сей понудихь есть 
тако сотворити не по благословенію святаго патріарха Константиноградскаго и священнаго 
собора; законъ бо есть Русскимъ митрополитомъ поставлятися отъ святаго патріарха 
Константиноградскаго и отъ священнаго собора, тамо сущаго во святей Софіи» (Никоновская 
летопись 1862, 172-173). 

З Густинського літопису: 

Въ лeто 6655 (1147). Юрий Володымерич, помагая Святославу Олговичу, повоева 
Новгородскую волость. Въ то же лeто преставися Михаилъ митрополитъ, и бысть смятение 
велие въ духовныхъ, и Изяславъ бо Мстиславич Киевъский собра на соборъ въсeхъ 
епископовъ и повелe им самeмъ, кромe патриархи, посвятити себe митрополита Климентия 
Смолнянина, его же он имъ избра (понеже въ то время не бысть патриархи в Царeградe: 
Михаил бо Окситес, оставивъ патриаршество, пойде въ монастырь, а Козма, иже по нем 
наста, не може сидeти, понеже мнози противляхуся ему, и многа тогда смущения быша во 
патриарсехъ). И едины епископы никако же хотeша святити Клима сами, но хотяху ждати 
патриархи праваго, друзии же, угаждающе князю, посвятиша его главою Климентия, папы 
Римского; о семъ чти пространeе Житие преподобного Нифонта, епископа Новгородского, и 
Константина, митрополита Киевского. Въ сие лeто многия брани и смущения быша Изяславу 
Киевъскому, сего ради и Богъ не благоволи ему долъго на княжении сeдeти. 

У «Хроніці з літописців стародавніх» о. Феодосія 
Софоновича: 

Того ж часу Изяслав вывел з порубу Клима Смолятича, чєрнорисца и скимника, и казал 
поставити митрополитомь в Киевe. И зьeхавшися єпископы мовили, жє патриарху, а нє намь 
годится поставляти митрополита. А потом, же не могли послати до патриархи 
цригородского, головою свтго Климєнта, папы рымского, котрую былъ привєзль Владимєрь 
зъ Корсуня посвєтили митрополита. 

У В. Татищева3039: 

Тогоже году умре въ Кіевe Михаилъ Митрополитъ. По смерти онаго Великій Князь Изяславъ 
Мстиславичь созвалъ Епископовъ въ Кіевe, и съeхались Онуфрій Черниговскій, Феодоръ 

 

3039 Останній текст є цікавим вже тому, що може представляти більш поширений літописний матеріал. Однак, не 
слід забувати, що В. Татищев не завжди відтворюав свої літописні першоджерела точно. І в такому разі, саме він 
був одним із засновників ідеї про аналогію між обранням Клима і відстороненням Московської митрополії від 
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Владимирскій, Ниfонтъ Новаграда, Мануилъ Смоленскій, Федоръ Переяславскій. Съ сими 
Князь Великій учинилъ о поставленіи Митрополита совeтъ, объявя имъ тако: «Нынe 
Митрополитъ рускій умре, и церковь, осталась безъ пастыря и начальника правленія 
духовнаго, котораго прежде Великіе Князи избирая, посылали для посвященія въ 
Константинополь, и нынe избрать въ моей воли, но въ Царьградъ къ Патріарху послать для 
учинившагося смяшеніа и многихъ между усобій не можно: къ тому же отъ онаго 
Митрополитовъ посвященія чинятся напрасно великіе убытки, а паче всего чрезъ cію 
Патріарховъ въ Руси власть, Цари Греческіе ищутъ надъ нами властвовать и повелeвать, что 
противно нашей чести и пользe. По правиламъ же святыхъ Апостолъ и вселенскихъ 
Соборовъ, положено два или три Епископа сошедшись поставляютъ единаго, васъ же здeсь 
есть болeе: того ради изберите достойнаго и посвятите на Митрополію Рускую». И по 
многомъ совeтованіи представилъ имъ Клима Смолятича, Кіевлянина родомъ, въ 
затворничествe [схимe] бывшаго. Сей монахъ вельми былъ ученъ философии и богословіи и 
учитель церкви православной, какова прежде въ Русіи не было, и многіе книги къ наученію 
народа написавъ издалъ, которому нeсколько Епископовъ воспротивились, объявляя: 
«якобы того, чтобъ Митрополита Епископомъ поставлять, въ законeхъ, не написано, и не 
достойно; ибо како мы его посвятя будемъ отъ него благословеніе принимать, съ иимъ 
служить, и ему покланяться, не взявъ благословенія отъ Патріарха; мы имeемъ рукописаніе 
отъ Михаила перваго Митрополита Рускаго, которымъ запрешилъ Епископомъ, безъ 
Митрополита въ церкви святыя Софіи служишь, по сему естьли онъ приметъ благословеніе 
отъ Патріарха, тогда будемъ его за Митрополита почитать, и отъ него благословеніе 
принимать». Противо онымъ Онуфрій Черниговскій возразилъ, глаголя: «Мы довольно 
извeстны, что правило Апостольское соизволяетъ двумъ или тремъ Епископамъ Епископа 
поставить: Епископъ же Архіепископъ и Митрополитъ суть въ чинe посвященія равны, но 
разнствуютъ токмо властію имъ опредeленною, да и то видимо, не Патріархи равные ему, 
но Патріарха Митрополиты и Епископы поставляютъ, и съ нимъ служа, благословеніе отъ 
него пріемлютъ. При Ярославe же поставили въ Русь Епископы Митрополита: мы жъ имeемъ 
главу Климента Папы Римскаго, и много о томь преніія имeя, наконецъ всe, кромe Ниfонта 
Новогородскаго, согласясь, поставили Климента Митрополитомъ Іуліа 27 дня» (Татищев 
1773, 331-332). 

Канонічне підґрунтя подій 

Канонічні правила, які так чи інакше можуть бути використані для коментаря 
описуваних подій і ступінь їхнього застосування є окремою темою, яка вимагає спеціальних 
знань. Тому, оскільки обійти це питання також неможливо, ми обмежимося наведенням 
головних першоджерел і дуже коротким коментарем. 

Відразу зауважимо, що тут постає два питання: 
1. Про право обрання митрополита помісним чи архієрейським собором. 
2. Про поставлення митрополита без участі Матері-Церкви. 
В обох пунктах московські вчені й українці, які перелицьовували їхні «відкриття», 

посилалися на одне з правил Святих Апостолів. Нижче ми наводимо його текст, а також 
коментар до нього визначних православних юристів. Ці коментарі подаємо мовою видання, 
щоб уникнути можливих неточностей перекладу. 

З правил святих Апостолів: 

Пра1вило а7 Епi1скопа да поставлz1ютъ два2 и3ли2 три2 Е3пi1скҶпа (Правила святых апостол… 

1876, 13). 

 

Матері-Церкви. Тому наведеним тут промовам, а особливо затвердженням «права» Ізяслава обирати 
митрополита, і ставити його «своїми» єпископами радше сягають реалій XVI ст. (а почасти і XVIII ст.) ніж XII ст. 
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Тлумачення: 
Іоаннъ Зонара. Нынe хиротоніею называется совершеніе молитвъ посвященія надъ 

избраннымъ во священство и призываніе на него Святаго Духа, потому что архіерей, 
благословляющій рукополагаемаго, простираетъ руку (τείνει τήν χεΐρα). А въ древности и 
самое избраніе называлось хиротоніею. Ибо, когда городскому народу дозволялось 
избирать архіереевъ, народъ сходился, и одни желали одного, другіе другаго. Итакъ, дабы 
голосъ большаго числа получилъ перевѣсъ, производившіе избраніе, говорятъ, протягивали 
руки и по нимъ считали избирающихъ каждаго. Желаемый большимъ числомъ почитаемъ 
былъ избраннымъ на архіерейство. Отсюда и взято наименованіе хиротоніи; это 
наименованіе въ томъ же смыслe употребляли и отцы соборовъ, называя и избраніе 
хиротоніею. Ибо лаодикійскій соборъ въ пятомъ правилe говоритъ: хиротоніи не должны 
быть въ присутствіи слушающихъ: а хиротоніями соборъ назвалъ избранія; такъ какъ на 
посвященіе архіерея болeе обычно сходиться многимъ, а при избраніи, по причинe 
предъявленія какихъ либо обвиненій противъ избираемыхъ мужей, запрещено нeкоторымъ 
присутствовать и слушать сіи (обвиненія). — Посвящать епископа сіе правило дозволяетъ и 
двумъ епископамъ; а избирать епископа четвертое правило перваго собора опредeляетъ 
всeмъ епископамъ той епархіи, или по крайней мeрe тремъ, когда и прочіе письменно 
изъявятъ согласіе на сіе. 

Алексій Аристенъ. Два или три епископа рукополагаютъ епископа. А избирать 
епископа непремeнно должны три, а не менeе того, если затруднительно всeмъ 
епархіальнымъ епископамъ собраться для этого. Ищи еще правило 4-е никейскаго собора, 
13-е карfагенскаго и 19-е антіохійскаго.  

Өеодоръ Вальсамонъ. Это апостольское правило говоритъ о хиротоніи, 
совершаемой архіереемъ въ церкви, какъ и великій Павелъ говоритъ: руки скоро не 
возлагай ни на кого же, ниже пріобщайся чужимъ грeхомъ (1Тм 5:22), а не объ избраніи, 
чрезъ простертіе рукъ бывшемъ тогда, когда избранія архіереевъ совершались городскимъ 
народомъ, какъ говорили нeкоторые, послeдовавъ неписаннымъ сказаніямъ. Ибо хотя 
Лаодикійскій соборъ въ пятомъ правилe говоритъ, что хиротоніи не должны быть въ 
присутствіи слушающихъ, и хотя изъ этого нeкоторые заключали, что и правило это говоритъ 
объ избраніи; но, мнe кажется, не хорошо они говорятъ, потому что и въ церкви 
совершаемая хиротонія совершается чрезъ таинственныя молитвы, хотя и бываетъ предъ 
глазами многихъ. И сверхъ того, когда четвертое правило святаго никейскаго перваго собора 
опредeляетъ, что избраніе епископа совершается всeми епископами епархіи, или по 
крайней мeрe тремя, при изъявленіи согласія и прочими чрезъ писанія; то я недоумeваю, 
какъ нeкоторые говорили, что сіе правило, говорящее о рукоположеніи епископа двумя, или 
тремя епископами, заключаетъ въ себe мысль объ избраніи архіерея. 

Це правило стосується до зовсім інших обставин, ніж подія обрання Клима. 
П. Соколов стверджує, що зв’язок між цим правилом і обранням з’явився вже 1415 р. 
внаслідок використання якоїсь підробної Кормчої, але весь його виклад спрямовано радше 
не на пояснення події 1147 р., як на оголошення собору 1415 р. якоюсь жахливою єрессю, 
хоча там на відміну від московських подій наступного часу зовсім не йшлося про відділення 
від Матері-Церкви. Втім, такою завжди була московська пропаганда, і хоча П. Соколов не 
може бути визнаний пропагандистом, але… але… (Соколов 1913, 70-72). 

Але якого б значення не надавалось ситуації, все ж правило «вказувало лише на 
вибір єпископа, а не на вибір митрополита. На цьому й наголошували Нифонт і Мануїл, що 
порушили питання про дозволеність висвячення митрополита собором місцевих єпископів, 
без попередньої згоди патріарха Константинопольського» (Соколов 1913, 73). Насправді, 
існує багато канонічних правил, які стосуються правил обрання і поставлення єпископа: 
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порівняємо коментар до цього й іншого правил у виданні Никодима (Никодим (Милош) 
1996, т. 1, 181-190). Але всі вони не належать до нашого випадку. 

Дещо менш однозначним є питання про інше порушення, пов’язане з тим, що Клим 
був схимником. Канонічне право не передбачає можливості архієрейства для схимників, до 
того ж: архієреї приймають схиму, аби залишити кафедру. У потвердженні цього зазвичай 
посилаються на рішення Помісного Константинопольського Софійського собору 879 р., де у 

2-му правилі знаходимо таке: «Ҷ3предэли1лъ: а4ще кото1рый Е3пi1скопъ, и3ли2 кто2 А3рхіере1йскагw са1на, 
восхо1щетъ сни1ти въ мона1шеское житіе 2, и3 ста1ти на мѣ1сто покаzніz: таковый впре1дь уже 2 да не 
взыскӅ1етъ употребле1ніz А3рхіере 1йскагw досто1инства. И4бо o3бѣ1ты мона1стрвӅющихъ, соде1ржатъ въ себѣ2 
до1лгъ повинове1ніz и3 учени1честьа, а3 не учи1тельства, и3ли2 нача1льствованіz: o3ни2 o3бэща1ютсz не и3ны1хъ 
пасти2, но пасо1мыми бы1ти. Тогw2 ра1ди, ка1къ вы 1ше рече1но, постановлz1емъ: да никто 2 и3з8 находz1щихсz 
въ сосло 1віи А3рхіере1ѥвъ и3 па1стырей не низво 1дитъ са1мъ себе 2 на мѣ1сто пасо 1мыхъ и3 ка1ющихсz. А 4ще же 
кто2 де 1рзнетъ сотвори1ти сіе 2, по 1слэ провозглаше1ніz и3 приведе 1ніz въ и3звѣ1стность произноси1магҶ ны1нэ 
Ҷ3предэле1ніz: таковы1й, са1мъ себz2 Ӄстрани1въ t А3рхіере1йскагҶ мѣ1ста, да не возвраща1етсz къ пре 1жнемӅ 
досто1инствӅ, кото1рое са1мымъ дѣ1ломъ tложи1лъ» (Правила святих поместных соборов… 1880, 

870-871). 
Це правило з’явилося тоді, коли єпископами призначалося біле духовенство. Однак, 

після того, як на єпископії стали ставити чинців, воно застосовувалося до схимників і, 
відповідно: архієрей, який приймає схиму, відмовляється від архієрейства (Б. Успенский 
1998, 272-273. Прим. 26). Водночас схимник міг стати єпископом. «Зі схимників було 
поставлено, наприклад, константинопольського патріарха Афанасія I (1289—1293, 1303—
1309): ім’я Афанасій він отримав у великій схимі. Слід визнати, що схимників в єпископи 
ставили не часто, і що питання про можливість їхнього поставлення на практиці могло 
вирішуватися по-різному» (Б. Успенский 1998, 272-273, прим. 26). 

Отже, навіть якщо Клим знав якісь прецеденти поставлення на єпископство 
схимників, він знав (і не міг не знати) й те, що це суперечить канонічним правилам. Власне, 
не підлягає сумніву, що бажання зійти на митрополичу кафедру схимника ніяк не можна 
пояснити чимось, крім тієї «п’явки» честолюбства, яку обговорює у «Посланні до Фоми» 
(Соколов 1913, 64). 

Обставини подій і погляд на них різних сторін конфлікту 

Для розуміння реальної ситуації описуваних подій, ми нижче коротко змалюємо їх із 
точки зору різних сторін: 

Ізяслав 

Фактично, Ізяслав Мстиславич від початку був налаштований проти митрополії, але 
не тому, що митрополит був чи не був греком. Сьогодні зрозуміло, що тут не йшлося про 
якусь національну романтику, як це здавалося дослідникам і популяризаторам XIX—XX ст. 
Не підлягає сумніву, що люди того часу відрізняли русинів-українців від греків чи поляків. 
Всередині держави різко відрізнялися представники різних завойованих Київською 
державою земель. Феодальні війни сприяли укоріненню місцевого патріотизму, втім, 
пов’язаного більше з адміністративними центрами. Але всі ці вияви патріотизму розвивалися 
у середовищі місцевого народу і боярства, а не самих рюриковичів. Навіть після Андрія 
Боголюбського, який вперше зробив ставку на східні володіння Київської держави, вони 
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вільно переходили зі столу на стіл, і мало хто цурався бажання набути Київський. У цій борні, 
безпредметній і непотрібній, можливість мати «власного» митрополита мала всі підстави 
стати вагомим чинником для набуття і збереження Києва. Це не було ноу-хау від Ізяслава 
Мстиславича, бо на той час вже існувала певна кількість прецедентів із поставлення «своїх» 
єпископів. Однак, аби щось подібне тоді усталилося стосовно митрополії — кожен 
претендент  на  київський  стіл  приходив би з  власним митрополитом. Це  —  не  
припущення ,  бо  так  бувало  з  єпископськими  кафедрами 3040.  

Якщо говорити  про Ізяслава,  то  йому було зрозуміло,  що,  оскільки 
Візантія продовжувала борню з  Угорщиною, митрополит автоматично 
підтримував би його ворогів,  навіть бувши налаштованим зберігати 
безсторонність.  З  іншого боку,  за  Ізяславом,  як  і  за  Юрієм До лгоруким,  вже 
були спроби використовувати Церкву в своїх політичних цілях.  Ці  порушення 
не досягали такого рівня,  як пізніше у діяльності  Андрія Боголюб ського,  
однак ,  Ізяслав вже встиг «відзначитися»  інтернуванням  Турівського  єпископа  
1146 р . ,  після  захоплення  ним  Турова  (Соколов 1913,  59) .  

Наявні  дуже обмежені  джерела не дають нам змоги  з докончою 
вірогідністю припустити обставини,  які  виникли у Київській митрополі ї  
безпосередньо перед отриманням влади на д  Києвом Ізяславом 
Мстиславичем,  а  також  від’ їзд митрополита Михаїла  і  його «рукописання» 
(див .  Коментар  287,  288) .  Можна з вірогідніст ю твердити,  що митрополита в 
Києві  на той час вже не було.  Уявімо собі ,  як у Києві  довгі  місяці  чекали 
архієрея чи хоча б звістки про його обрання,  а отримували лише  
повідомлення про котори в Константинополі .  Можливо,  мав рацію 
П.  Соколов,  який припустив,  що ініціатором обрання Клима Ізяслав став  
виключно під пером літописця (Соколов 1913,  69) .  

Як Ізяслав познайомився із Климом — ми ніколи не дізнаємося, у всякому разі — із 
наявних нині джерел. Можна припустити, що той був його духівником, але це — лише 
припущення. Не відомо навіть, чи була згода на обрання обопільною. Цілком можливо, що 
у Клима не було вибору, хоча не підлягає сумніву, що в подальшому він якомога міцно 
тримався за свою посаду. 

Єпископи 

Значно більш цікавим є  ставлення до обрання Клима єпископату.  Це 
були різні  люди,  різних національностей,  із  різним рівнем освіти  та життєвим 
досвідом. Ступінь їхньої  участі  в самому задумі  і  виборі  кандидатів є 
абсолютно невідомим, оскільки,  як зазначалося вище,  нам не відомо  
доконче і  ролі  самого Ізяслава.  Однак,  на етапі  виконання якихось которань 
ми не бачимо.  На слушну думку П.  Соколова,  взагалі  не йшл ося  про обрання 
особи,  запропонованої  чи схваленої  Ізяславом,  йшлося  про необхідність 
схвалення його Константи нополем  (Соколов 1913,  65 -68).  

Склад  архієрейського зібрання (навряд чи це можна назвати  собором),  
яке обрало Клима ,  у різних пам’ятках подано з суттєвими відмінностями.  У  
ранньомодернових виданнях до списку додан о  Козьму  Полоцького  та  Йова  
( Іоанн,  Іоаким) Туровського.  Останній точно мав  бути на цей час у Києві ,  
оскільки його  раніше інтернував  Ізяслав,  отже,  більш  пізній  список  є  
точнішим. І  т ільки в  українських ранньомод ернових писаннях чітко зазначено 
прихильників і  противників обрання Клима. Хоча останні  спираються на пізнє 

 

3040 Порівн. долю свт. Симона. 
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київське  літописання,  —  певність у правдивості  тих  повідомлень не є 
докончою. Натомі сть є  всі  підстави  вважати,  що Клима на тому етапі  
підтримали більшість арх ієреїв . 

 
  Іпатіївсь-

кий літо-
пис3041 

Тати-
щев3042 

Никонівсь-
кий літо-

пис 

Друкована 
редакція 

1661 р. 

Житіє 
свт. Костян-
тина з Па-
терика ЙТ 

Федір Білгород-
ський 

⌂  

тут про 
шість єпис-
копів 

⌂● ⌂● 

Федір Володи-
мирський 

⌂ ⌂ ⌂ ⌂ 

Нифонт  Новгород-
ський 

⌂ ⌂ ⌂● ⌂● 

Євфимій Переяслав-
ський 

⌂ ⌂  
(тут — Фе-
дір) 

⌂● ⌂● 

Козьма  Полоцький   ⌂● ● 
Мануїл  Смоленсь-

кий 
⌂ ⌂ ⌂● ⌂● 

Йов  Туровський   (тут — Іо-
аким)  
⌂● 

⌂ (тут — Іо-
аким, в ін-
шому — Іо-
анн?) 
● 

Онуфрій  Чернігівсь-
кий 

⌂ ⌂ ⌂ ⌂ 

Даміан Юр’ївський ⌂  ⌂ ⌂ 

 
⌂ — наявність у списку 
● — противники Клима 
 

Отже, якщо єпископи в основному прийняли ідею обрання митрополита і навіть його 
особу (як зрозуміло із наведених нами даних, Клим, дійсно, був авторитетним каноністом і, 
вірогідно, отримав вищу візантійську освіту3043, хоча і не посідав високих щаблів у Церкві), то 
головним для них стало питання поставлення без участі Вселенського патріарха. Проте 
навряд чи в їхній згоді слід вбачати виключно тиск з боку Ізяслава. Дехто з архієреїв (а може 
й усі) дійсно, могли відчути себе покинутими Константинополем напризволяще, особливо 
якщо переоцінювали негаразди, які на той час там відбувалися. Тому питання стоїть не в 
тому, хто з архієреїв був готовий поставити Клима у Києві, і захист деякими архієреями 
прогрецької політики. Питання стоїть: хто з архієреїв мав достатню освіту, аби розуміти, що 
неканонічне поставлення не є виходом, і чому це так. 

Згідно з наявною у нас інформацією «альтернативу» канонічному поставленню 
вигадав Чернігівський єпископ Онуфрій, якого П. Соколов вважав «лиш знаряддям Ізяслава» 
(Соколов 1913, 69), що, насправді, це навряд чи так. Він є автором концепції, канонічно 
нікчемної, але дуже цікавої щодо розвитку християнської свідомості українців. Власне, його 
теорії ледь не найбільш привертають увагу в описі архієрейського зібрання, а також і 
відмінності в описі цього у різних пам’ятках: 

 

3041 Публікується за ПСРЛ: Ипатьевская летопись 1962, 208. 
3042 Татищев 1773, 302-303. 
3043 Див. Додаток 21. 
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Іпатіївський 
літопис 

Густинський 
літопис 

Хроніка Фео-
досія Софоно-

вича 

Патерик Йо-
сифа Тризни 

(Житіє 
свт. Костя-

нтина) 

«Житія свя-
тих» (Житіє 

свт. Костян-
тина) 

Друкована 
редакція 1661 р. 

  А потом, же 
не могли пос-
лати до патри-
архи цригород-
ского,  

  И4 та1кw повеле1ні-
емъ Кн7зz, 
Ҷ3сщ 7енъ Климъ t 
Е3пcкопwвъ 
чл7вкоӅго1дникъ, 
гла 1вою ст7о1гw 
Климе1нта Па1пы 
Ри1мскагw, 
в 8мѣ1сто блcгве1ніz 
жива1гw 
приро1днагw Пат-
ріа1рхи Кwнстанти-
награ1да, по совэтӅ 
О3но1фріz е3пcкопа 
Чернѣ1говского: и3 
сѣ1де не Попра1вилwұ 
на прcто1лэ 
А4рхыере 1йскоұ Мит-
ропо1лію Кi1евскія. 

 И едины епис-
копы никако 
же хотeша 
святити 
Клима сами, 
но хотяху 
ждати патри-
архи праваго, 

  Е4пcпы же Ҷ4выи 
не сои3зволz1хӅ, 
недерза1юще 
ст7и 1ти без8 
блгcве1ніz Пат-
ріа 1рха Цари-
гра 1дскагҶ,  

 друзии же, 
угаждающе 
князю, 

  Ҷ4выиже Ӄга-
жда1юще 
Кнz1зю, 

Њнофрии же 
Черниговьскии 
ре? азъ свѣде 
достоить ны 
поставити  

  oноfриі же 
епкcпъ черни-
гов8скиі рече. а€ 
свэде яко 
достоітъ 
намь поста-
вити 

 

а глава у насъ 
есть ст7го 
Климента. 

  и глава Ӆ наc 
єсть ст7агҶ 
іоан7на  

 

якоже 
ставzть 
Грѣци рукою 
ст7го Ивана.  

    

и тако сгада-
вше епcпи 
славою ст7го 
Климента. 
поставиша 

посвятиша 
его главою 
Климентия, 
папы Римс-
кого 

головою свтго 
Климєнта, 
папы рымского,  

и тако согла-
сившеся нэциі 
t епcкпъ пове-
лениұ иѕяслава, 
главою ст7го 
климе=та 

o3ст7и1ша Кли1ма 
Главо1ю ст7го 
Климе1нта 
Па1пы 
Ри1мскагҶ,  
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Іпатіївський 
літопис 

Густинський 
літопис 

Хроніка Фео-
досія Софоно-

вича 

Патерик Йо-
сифа Тризни 

(Житіє 
свт. Костя-

нтина) 

«Житія свя-
тих» (Житіє 

свт. Костян-
тина) 

Друкована 
редакція 1661 р. 

митрополи-
томъ. 

поставиша его 
митрополи-
томъ. 

  котрую былъ 
привєзль Вла-
димєрь зъ Ко-
рсуня посвє-
тили митропо-
лита 

 ю4же ст7ы1й 
Влади1меръ и3з8 
Херсо1на в8 Кi1евъ 
принесе2. 

 
Головний інтерес, звичайно, становить повідомлення Іпатіївського літопису. Отже, 

Онуфрій Чернігівський висловив твердження, що у Константинополі патріарха «ставлять» 
головою св. Іоанна, а, отже, у Києві для цього можна використати голову св. Климента, папи 
Римського3044. Про те, що це було «квазіпоставлення» — літописець або не знав, або просто 
не написав. Письменники ранньомодернової доби вповні усвідомлювали неканонічність 
такої дії, але з поваги до історії також не розглядали її докладно. Вони переважно 
повідомляють про «поставлення» Клима головою святителя-мученика. Оцінки самої дії і 
пропозиції Онуфрія тут ми не знайдемо. Навіть дуже скрупульозний свт. Димитрій нічого не 
написав із цього приводу. Можна припустити, що наші ранньомодернові автори не знали, 
звідки могла взятися подібна дика пропозиція. 

У житії з Патерика Йосифа Тризни є цікавий нюанс. Він спочатку говорить про 
наявність «у нас» голови св. Іоанна, а потім про поставлення головою мч. Климента. Про це 
ми говоритимемо нижче. А поки наведемо коментарі різних дослідників стосовно самої 
концепції Онуфрія. 

Нам відомо, що у Константинополі існувала святиня, яку використовували під час 
висвяти патріарха, чи, у всякому разі, так вважали у нас. В описі відвідання Константинополя 
свт. Антоній Новгородський серед святинь Софії Константинопольської згадує, що там була 

«гер8манова рука. е2ю4же став8я4тся патриа3рси» (Савватинов 1872, 14). Тож, хоча Онуфрій суттєво 

помилявся, та саму ідею він навряд чи вигадав. Свого часу преосв. Макарій зазначав: «Не 
тільки випадків поставления в сан єпископа рукою святого Іоанна Предтечі, але й випадків 
подібного обрання на єпископа ми не знаємо. Обрання імператором (а не патріархом) 
Василем студійського ігумена Алексія в сан Царгородського патріарха, що сталося 1025 р., 
сюди не відноситься, оскільки, хоча Алексій, прийшовши відвідати хворого імператора, і 
приніс із собою заради хворого главу святого Іоанна Хрестителя, але імператор Василь, який 
зненацька призначив Алексія на патріаршу кафедру, зовсім не осіняв його святою главою на 
знак нового обрання». Водночас преосв. Макарій припускав, що якесь першоджерело в 
Онуфрія дійсно було. Цей випадок, дійсно, міг бути відомий Онуфрію. 

А. Литвина і Ф. Успенський дуже цікаво прокоментували пасаж із «головою святого 
Климента». Не зовсім зрозуміло, чому вони вважали, що мало читатися «славою святого 
Климента». Втім, для викладу подій це суттєвого значення не має. Значно цікавішими є 
наведені ними прецеденти, які могли сприяти утворенню фантазії про поставлення за 
допомогою мощей святого: «В ефіопському Синаксарі згадується, що при поставлених 88-го 

 

3044 Цю святиню привіз із Херсонеса св. рівноапостольний князь Володимир. 
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архієпископа Александрії Матвія йому на груди поклали голову євангеліста Марка, першого 
Александрійського єпископа, яка під час церемонії злетіла і поцілувала його у вста, а голос з 
небес вимовив: «Гідний, гідний, гідний! ...» Про чинні в Єгипті традицію поставлення в 
єпископи рукою щойно померлого попередника — єпископа, який раніше обіймав цю 
кафедру, пише, зокрема, що жив у VI ст. карфагенський диякон Лібераті...» (Литвина, 
Успенский 2010-а, 27-28). 

Проте найбільш вірогідною основою для концепції Онуфрія була все-таки згадка руки 
св. Германа. П. Соколов пояснює, що йдеться про патріарха Германа I (715 — 18 січня 730), 
святого захисника іконовшанування, сучасника Лева Ісавра, за якого і почалося 
іконоборство. «Обряд поставлення рукою Германовою є спогадом про цю боротьбу проти 
іконоборців... і мав подвійний зміст: новий патріарх заявляв цим про свою приналежність до 
іконошанувальників і одержував посмертне благословення від свого святого попередника 
на Константинопольському престолі... Навряд чи Онуфрій міг згадувати який-небудь інший 
звичай і, мабуть, замінив ім’я “Герман” більш звичним ім’ям “Іван”...» (Соколов 1913, 81). 

Наважимося дещо не погодитися із останнім коментарем. З одного боку, так, 
найвірогідніше, йшлося про ту саму «Германову руку». З іншого боку, архієрей, навіть якщо 
він не мав серйозної освіти, навряд чи переплутав би її з «Іоанновою головою». Вірогідно, 
«честь» помилкового запису належить автору його чи зводчику, який неточно передав слова 
Онуфрія і звів до однієї неточної фрази обговорення суттєвого обсягу. Чернігівський єпископ 
міг, знайючи про «поставлення рукою» св. Германа запропонувати навзамін наявну в Києві 
святиню — палець Іоанна Хрестителя, а ще більше, якщо він знав про прецедент, описаний 
преосв. Макарієм. У процесі обговорення цю святиню було замінено на іншу — голову 
мч. Климента. Така заміна стає зрозумілою, коли згадаємо, що мощі цього святого були 
вельми шанованою реліквією в Києві. Можливо, рештками більш правильного запису про ті 
події є текст житія свт. Нифонта з Патерика Йосифа Тризни, хоча це може бути й більш пізня 
спроба пояснити слова Онуфрія, згадавши, що в Києві була (можливо, на той час вже 
втрачена) частка мощей св. Іоанна Хрестителя (про це див. Додаток 6). 

Однак, як би не звучав текст пропозиції й ухвали єпископів , не підлягає сумніву, що 
будь-який її варіант був помилковим і суперечив канонічним правилам. «Пропозицію 
Онуфрія було засновано на юридичному нерозумінні висвяти... Для Онуфрія... патріарше 
благословення здавалося не більш, як якимось благочестивим актом; за потребою його 
можна було замінити благословенням мощами. Онуфрій не розумів, що і благословення 
рукою Германовою аж ніяк не було юридичним актом утвердження кандидата на 
патріаршестві, не було тим актом благословення, про яке велася суперечка з Нифонтом» 
(Соколов 1913, 80-81). І ось тут дуже добре простежується різниця в освіті архієреїв. 
Єпископи могли щиро вірити, що можуть замінити канонічне поставлення на символічний 
жест. Однак, більш освічені з них, чи лише знайомі з реальною практикою Вселенської 
Церкви, розуміли абсолютну неправильність такого рішення. 

Клим 

Майже ніде у повідомленнях про Клима ми не знаходимо нічого про його позицію 
стосовно тих чи інших подій, до нього дотичних. Чи він закинув Ізяславу ідею про своє 
обрання, чи, навпаки, той наполіг на цьому? Яка була його роль у появі концепції Онуфрія? 
Є всі підстави вважати, що Клим отримав вищу візантійську освіту. Як тоді він міг погодитися 
на фантазії Чернігівського єпископа? Чи йому було байдуже? Чи у нього не було вибору? Це 
нам не відомо. Із творів Клима зрозуміло, що він тримався своєї посади, але це мало про що 
говорить стосовно обставин його обрання. П. Соколов припустив, що подробиці про звичай 
з рукою Германа Онуфрій почув саме від Клима (Соколов 1913, 81), але, як здається, бувши 
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прекрасним каноністом, той вигадав би щось дотепніше. Втім, можна припустити, що Клим 
мав надію на позитивне рішення питання з Константинополем. Однак, цього не сталося. 

Історія митрополитства Клима 

А. Литвина і Ф. Успенський на основі повідомлення Лаврентіївського літопису, 
припустили, що ім’я Пантелиймон отримав у хрещенні Ізяслав Мстиславич і, отже, 
поставлення відбулося в день його іменин (Литвина, Успенский 2010-а, 22-27). Навіть якщо 
це дійсно було так — нема підстав вбачати у цій події якусь особливу знаковість. 

«Поставлення» Клима відбулося. Проте він не був визнаний більшістю єпархій, по суті 
всіма, хто був за межами найближчого київського, чернігівського та володимирського 
центру (якщо і в них визнання було повсюдним, про що ми наразі відомостей не маємо). 
Величезні єпархії — Новгородська, Полоцька, Смоленська, Ростово-Суздальська (Нестор 
Суздальський на соборі не був присутній) спротивилися владі Климента. 

Завдячуючи своєму сюзерену обранням, Клим Смолятич став вірним «кишеньковим 
митрополитом» Ізяслава. І коли Юрій Долгорукий витіснив Ізяслава з Києва, за ним слідом 
поїхав і Клим. Однак, невдовзі Клим повернувся до Києва, вірогідно, ще за правління Юрія, 
бо коли Ізяслав 1151 р. повернувся до Києва, його зустрічало все духовенство на чолі з 
митрополитом. На цей раз Клим перебував у Києві до повернення Юрія 1153 р. (Д. Лихачев 
1948). Саме до цього часу П. Соколов відносить послання свт. Нифонту відомої грамоти від 
патріарха Миколая Музалона (Соколов 1913, 84-85). 

Коментар 271 
Можна припустити, що грамота на архієпископство була надіслана свт. Нифонту після 

того, як Юрій Довгорукий звільнив святителя від інтернування у Києві (Д. Лихачев 1948). 
В українських житіях про патріарше послання свт. Нифонту сказано дуже коротко. 

Розташування цього фрагмента у різних редакціях тексту доволі різноманітне, але текст явно 
споріднений: 
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3045  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 675, 440 арк. Стишний пролог на березень—серпень першої чверті XVII ст. з 
Добромильського монастиря. 
3046  ВР ЛННБ, ф. 3 (МВ), од. зб. 1283, 477 арк. Стишний пролог на березень —серпень середини XVI ст. з 
Святоонуфріївського монастиря у Львові. 
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Додаткову інформацію знаходимо у новгородському житії свт. Нифонта. Тут 
подається не лише інформація про послання, але й його зміст (див. стор. 660). 

Дослідники пов’язують це послання також із даруванням (першим) Новгородському 
архієрею статусу архієпископа, що ставило його майже на один щабель із київським 
митрополитом і полегшувало боротьбу з Климом3047. Саме до того часу належить антимінс 
Николо-Дворищенського собору, на якому святитель назвав себе архієпископом (див. 
стор. 897), що є доказом наявності у нього такого титулу (Хорошев 1980, 31). 

Коментар 272 

Ремарка про цю «любов» святителя із Святославом Ольговичем є досить дивною, 
оскільки в літописанні відомий лише один випадок їхньої взаємодії, і він вельми не дружній: 
святитель не погодився вінчати князя і заборонив це новгородському священству 
(див. Коментар 282). 

Невдовзі єпископ отримав від князя грамоту з фундуванням частини доходів Церкві. 
І, незважаючи на це, святитель 1138 р. очолив депутацію до Києва, з проханням забрати 
Святослава Ольговича із Новгорода. «Побоюючись розправи, Святослав з дружиною втік з 
вічового міста 17 квітня 1138 р., але дружину його захопили і засадили у Варваринський 
монастир у Новгороді, «а самого Святослава яша на пути смолняне и стрежахуть его на 
Смядине в манастыри». Однак через півтора року новгородці, давши клятву вірності, знову 
запросили Святослава, а незабаром ще раз відмовилися від нього. Ранньою весною 1141 р. 
він назавжди покинув Новгород, втікши вночі з якимось Якуном» (Рыбаков 1972, 37-38). 

 

3047 Історіографію поглядів на отримання чи неотримання свт. Нифонтом титулу архієпископа див. (Парфенков 
2014, 82-84). 
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Першу ж підтримку князеві святитель надав після вбивства його брата Ігоря (Рыбаков 
1972, 37-38). 

Коментар 273 
П. Соколов припустив, що невдоволення новгородців вимусило святителя заплатити 

митрополії данину, яку навряд чи платив впродовж останніх одинадцяти років, і що ці кошти, 
найвірогідніше, лишилися в казні Печерського монастиря (Соколов 1913, 86). Це цілком 
вірогідно, і додамо ще й повідомлення Никонівського літопису про те, що кошти було надано 
також у Константинополь — за поставлення Костянтина. 

Коментар 274 
Серед оповідей про будівничу діяльність свт. Нифонта в українських 

ранньомодернових писаннях є повідомлення про розпис на його замовлення Софії 
Новгородської і покриття її свинцем (Патерик Йосифа Тризни) чи оловом (Патерик 1661 р.). 

 
Патерик Йосифа Тризни Патерик 1661 р. 

таже поволэниеұ бл7женного ниfонта цр7квь свт7іz 
соfиі притво1ры исписа1ша иконопи1сцы и сви=цоұ и€внэ 
ве>хъ ея покры2. 

Цр7ков8 же престо1лнӅю ст7ы1z Софіи, в8 тоұ же гра1дэ 
И4коннымъ писа1ніем 8 всю2 Ӄкраси2 да1же до притво1ра: и3 
Ҷ4ловомъ ве1рхъ всеz2 покры2. 

Отже, у Патерику Йосифа Тризни йдеться про: 
1. Розпис притворів церкви. 
2. Покривання верхів церкви свинцем. 
У Патерику 1661 р. йдеться про: 
1. Розпис усієї церкви. 
2. Покривання верхів церкви оловом. 
Можна припустити, що повідомлення з Патерика Йосифа Тризни ближче до пізнього 

київського літописання, оскільки подібну інформацію знаходимо також у Новгородському 
Карамзінському літописі, де сказано про свинець (див. стор. 640). 
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Інформацію розпису притворів Софії Новгородської знаходимо у Новгородському 
літописанні (Новгородская первая летопись 1950, 27) — див. стор. 638; а також у Тверському 
збірнику (Тверская летопись 1863, 203) — див. стор. 639. 

Про нову покрівлю Софії у Новгородському першому літописі згадано в іншому місці: 
«Въ лeто 6659… Въ то же лeто архиепископъ Нифонтъ поби святую Софию свиньцемь всю 
прямь, извистию маза всю около» (Новгородская первая летопись 1950, 28-29). У Тверському 
збірнику аналогічне повідомлення під тією самою датою звучить так: «Того же лeта владыка 
Нифонть въ Новeгородe поби святую Софію свинцомъ» (Тверская летопись 1863, 217). 

Отже, наявна у Тверському збірнику інформація повністю відповідна наведеній у 
Патерику Йосифа Тризни, і підтверджує можливість отримання її із літописного тексту, 
зіставного з цим кодексом. Складніше з текстом Патерика 1661 р. Нам не вдалося знайти 
джерело його повідомлень. Звичайно, можна припустити, що розпис всієї Софії є художнім 
перебільшенням, а заміна свинцю на олово відображає реалії XVII ст. Однак, цілком 
можливо, що в тут використано якесь окреме першоджерело. Річ у тім, що Патерика 1661 р. 
є точнішими. Вірогідно, стіни і склепіння собору у XI ст. не було повністю розписано (Великий 
Новгород 2007, 505). Розпис почався відповідно до благословення свт. Никити 1088/1089 р. 
(Великий Новгород 2007, 328-329). Ще частину розписів, зокрема, зображення 
св. Костянтина і Єлени в Мартирівській паперті Софійського собору зазвичай датують 
близько 1090 р., хоча є спроба їх датування XIII ст. (Великий Новгород 2007, 328-329). Та 
навряд чи варто ставити під питання можливості проведення свт. Нифонтом розпису хоча б 
певної частини храму. 

Коментар 275 
У часі перебування свт. Нифонта на Новгородській кафедрі, до неї відносився Псков. 

Тому він займався будівництвом також у цьому місті. О. Варлаам, як ми зауважували вище, 
не використовував у житії свт. Нифонта літописного матеріалу, звідси й відсутність у нього 
точного переліку будівничих проєктів, пов’язаних із святителем. Однак, він знав місцеві 
псковські перекази про зв’язок свт. Нифонта із Спасо-Мірожським монастирем. З викладу не 
зрозуміло, отримав автор ці відомості у письмовому вигляді чи з усних переказів. Така 
невизначеність дала змогу деяким дослідникам поставити написане ним під сумнів 
(Круглова 1997, 35). Однак, навіть якщо о. Варлаам не мав писаних першоджерел, — його 
запис в будь-якому разі представляє давню і розвинену традицію. Зауваження Т. Круглової, 
що цей матеріал є вигаданим на підставі того, що заснування монастиря свт. Нифонтом не 
згадано у написаному пізніше о. Варлаамом Сказанні про Мірожську ікону Знамення 
Пресвятої Богородиці, навряд чи є доказовим. Ікона з’явилась у монастирі через значний час 
після преставлення свт. Нифонта, і оповідь про неї не означала автоматично переказ усієї 
історії обителі. Зв’язок свт. Нифонта з цією обителлю підтверджується новгородським 
літописанням, будівництво церкви Спаса тут згадано у похвалі святителю під 1156 р. (див. 
стор. 638), щоправда, тут таки йдеться про церкву, а не про заснування монастиря. У 
Тверському збірнику в цій статті Псковського монастиря не згадано, що пояснює її відсутність 
в українських житіях. 

Крім короткого літописного повідомлення і, власне, житія авторства о. Варлаама, 
записи про зв’язок свт. Нифонта із Мірожським монастирем наявні у Служебнику 
Стефанівської церкви Мірожського монастиря (не пізніше 1539 р.), де читаємо: «Помяни 
господи архиепископа Нифонта, создавшего храм боголепное Преображение Господа 
нашего Иисуса Христа» (Круглова 1997, 34). У Синодику Мірожського монастиря (рукопис 
1699 р.) свт. Нифонта було записано першим: «Помяни, господи, архиепископа Нифонта, 
создавшего храм боголепной Преображения...» Потім його ім’я було викреслене (Круглова 
1997, 35-36; Соболева 1968, 39-40). Можливо, це й спонукало оголосити цю інформацію 
вигадкою. Однак, тут все простіше: святих і звичайних ктиторів завжди вписували у різні 
списки, а його спочатку записали до списку ктиторів. 
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Втім, заснування головного храму монастиря і заснування самого монастиря — різні 
речі. І було висловлено припущення, що заснування монастиря було приписано свт. Нифонту 
не раніше XVII—XVIII ст. (Круглова 1997, 36-37). Серед можливих засновників монастиря 
називають кн. Ярослава Володимировича (Мудрого) і псковського князя Судислава 
Володимировича (Круглова 1997, 38). 

Новгородська революція 1136 р. істотно вплинула й на васальний до нього Псков. 
Внаслідок місто отримало, врешті, свого окремого князя, яким став вигнаний із Новгорода 
Всеволод Мстиславович. В цей же час у Пскові розпочалося кам’яне будівництво (Комеч 
1993, 35-43). 

Перша згадка про Мірожський монастир — 1156 р. і саме цей рік вважали датою його 
заснування. Власне, в цьому загалом є сенс. Монастир, найвірогідніше, було збудовано до 
1156 р., можливо, в період 1144—1153 рр. (Соболева 1968, 8), оскільки 1153 р. свт. Нифонт 

заснував Климентовський храм у Ладозі, де, як вважають, використано ту ж будівельну 
артіль. З іншого боку, слід зважати на те, що 1149 р. святитель пішов до Києва і був там 
затриманий за виступи проти Клима. Однак, це лише здогадки, тому варто обмежитися 
думкою, що монастир було засновано до 1156 р., і що про це було відомо в часі написання 
статті 1156 р. в овгородському літописанні (Серебрянский 1908, 215-216). Наразі О. Комеч 
вважає, що будівництво тривало й після преставлення святителя (Комеч 1993, 40-41). 

Більшість дослідників відмічали архітектурні особливості храму не характерні для 
новгородської чи київської традицій, а близькі до пам’яток Херсонеса і Малої Азії і, , 
візантійської регіональної архітектури (Комеч 1993, 44-49; Соболева 1968, 9-10). Вони не 
мають аналогів у північній архітектурі, крім закладеного 1153 р. свт. Нифонтом храму 
Св. Климента у Старій Ладозі, від якого, втім, лишилися фундаменти (Соболева 1968, 39-41). 

Проте цими особливостями загадки архітектурного ансамблю храму не 
вичерпуються. О. Комеч зауважує: «Тут ми підходимо до дуже цікавого і важливого для 
подальшого розвитку архітектури питання — про хори. Спочатку їх не було, кутові частини 
піднімалися до середини висоти рукавів хреста і мали підвідне завершення. Але вже в 
процесі будівництва задум змінився. Над західними кутами було надбудовано замкнуті 
камери, через арочні отвори колишніх вікон, перетворених на двері, що з’єдналися із 
західним рукавом хреста; тут вони сполучалися вузьким дерев’яним настилом уздовж 
західної стіни. На стінах західного рукава від рівня настилу піднімався пояс фрескового 
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розпису, який імітував полілітію, що був теж явним доказом існування хор до часу розпису 
храму» (Комеч 1993, 52-54). 

Отже, утворилося 
певне приміщення, про яке 
вже встигли з’явитися 
різноманітні благочестиві 
легенди, зокрема, що вона 
були місцем життя для 
якогось затвірника. Потім 
Т. Круглова припустила, що 
келія могла бути збудована 
для попередника 
свт. Нифонта на 
Новгородській кафедрі 
Іоанна Попьяна (Мусин 
2013, 29-30), який прийняв 
велику схиму і, отже, саме 
він був засновником обителі 
(Круглова 1998, 40-41). Втім, 
абсолютно не зрозуміло, 
для чого житлову келію 
було влаштовано у церкві. 
Крім того, живучи в храмі, 
ніхто не міг бути 
затвірником. Більш 
вірогідною здається думка, 
що перебудови були 
пов’язані з експлуатацією 
храму у складних північних 
умовах (Соболева 1968, 39), 
які, можливо, спершу було 
не враховано. 

Особливою 
перлиною Спаського храму є його розписи, випадково знайдені 1858 р. під побілкою. В кінці 
століття вже відкриту святиню було «благолєпно раставровано а ля Синод» суздальськими 
богомазами. На сьогодні більшість цієї мазні, як можемо простежити у публікаціях, таки 
вдалося зіскоблити і відреставрувати розпис (Соболева 1968, 9). 

Серед святинь монастиря у тексті о. Варлаама згадано також посох свт. Нифонта, 
подарований ним обителі. 1805 р. його викрали з ризниці храму під час читання Євангелії 
над померлим архімандритом Іаковом. «Відомостей про цю зниклу монастирську реліквію 
у нас збереглось дуже мало. Відомий псковський краєзнавець І. І. Василів у своїй роботі 
надав її монастирський опис: «довжиною мірою аршин і шість вершків, позолочений по 
дереву і вгорі обкладений сріблом гладким, на ньому каміння — кришталь білий і 
лазуровий». Що стосується тексту на срібній пластині, то всі псковські краєзнавці минулого 
століття запозичили його з історичної праці Миколи Іллінського, який на власні очі бачив 
жезл до його зникнення. Він пише: «Сего Святаго Епископа посох и чаша хранятся в Спасо-
Мирожском монастыре: посох и чаша деревянныя, первый с позолотою, а другая 

Фрески Мірожського Спаського храму 
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выкрашена красною краскою, сверх того по местам обложены серебром; на них следующие 
надписи вырезанные на серебре старинным писмом: на посохе: лета 6664. Сей посох 
Святителя Нифонта Епископа Новгородского чудотворца Создателя Мирожского монастыря 
построения (тобто обкладання сріблом — І. Ж.) Михайлы Сарпунова» (Круглова 1997, 36-37). 

Однак, це не єдина святиня Мірожського монастиря, яку традиція пов’язує із 
святителем. Ще одна святиня — чаша — згадана 1707 р. разом із посохом, як «обкладені» 
сріблом відомим псковським майстром Михайлом Бенедиктовичем Сарпуновим. 
Найвірогідніше, вона була не оригінальною, а «поновленням», виконаним тим самим 
майстром (Круглова 1997, 36-37). 

Коментар 276 
1152 р., «иде боголюбивый 

архиепископ Нифонт в Ладогу, и заложи 
церковь камяну святого Климента» 
(Новгородская первая летопись 1950, 128). 
Храм Климента збудовано свт. Нифонтом на 
території давньої Ладоги, нинішнього т. зв. 
Староладозького городища 3048 , у північно-
східній його частині (Равдоникас 1949, 10). У 
XVII ст. кам’яна церква вже лежала в руїнах, і на 
них було збудовано дерев’яну церкву, яку 
1703 р. перенесено до Нової Ладоги. Але вже у 
40-х рр. XVIII ст. її замінено на кам’яну. А на місці 
руїн у кінці XIX ст. стояла каплиця, побудована 
на кошти Археологічного товариства (Сабанеев 
1886). 

Ще у XIX ст. було відмічено, що 
фундамент давньої церкви значно постраждав 
від самовільного добування піску місцевими 
мешканцями, внаслідок чого утворилися 
підземні ходи (Сабанеев 1886, 2; Раппопорт 
1980, 28-29). З 80-х рр. XIX ст. й до 1978—
1980 рр. тут було проведено ряд досліджень. 
(Раппопорт 1980, 28-29; Л. Большаков 1981, 7). 
Знайдена протягом цих і попередніх 
досліджень значна кількість фрескової 
штукатурки із зображеннями привернули 
інтерес дослідників як «паралельний матеріал» 
до Мірожських фресок (Васильев 1988, 188-
197). 

Результати досліджень храму 
П. Раппопорт узагальнено коментує так: «У 

багатьох місцях рештки будівлі виявилися повністю знищеними, і лише на південно-
західному куті вціліла ділянка стіни висотою до 1 м. Незважаючи на погану збереженість, 
план будівлі визначився досить впевнено. Це була триапсидна церква, довжиною близько 
24 м та шириною близько 18 м. Західну її частину (нартекс) було відокремлено від основного 
приміщення стінкою з трьома прорізами. 

 

3048  На початку XVIII ст. за забаганкою Петра І м. Ладога було перенесено на інше місце, після чого старий 
населений пункт отримав назву Стара Ладога. 

 

Церква св. Климента у 
Ладозі 
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Західні підкупольні стовпи квадратні в плані, а східні не виділені як самостійні опори 
мають вигляд кутів стінок — поздовжніх, які поділяють апсиди, і поперечних — поперек 
бічних апсид. При такому плануванні бічні фасади мали членування лопатками не на 4, як 
зазвичай, а на 3 частини. Отже, східну частину храму було вирішено подібно до такого ж 
собору псковського Мірожського монастиря, тобто, з помітно зниженими бічними 
апсидами. Про подібність з Мірожським собором свідчить також і пропорційна побудова 
плану храму, зокрема, незвично великий розмір підкупольного квадрата — близько 5,5 м. 
Зіставлення розкопаного плану храму з рештками його зруйнованої західної стіни, розкритої 
розкопками В. І. Равдонікаса протягом 1938—1939 рр., дає змогу отримати досить чітке 
уявлення про композицію об’єму будівлі. Фундаменти церкви Климента стрічкові, складені 
з валунів на розчині, завглибшки близько 1,5 м. Стіни зведено з рядів вапнякових плит, що 
чергуються з цеглою на розчині з цем’янкою. Підлога храму вапняна. Знайдено багато 
уламків штукатурки з фресковим розписом» (Раппопорт 1982, 193-194). Порів.: (Раппопорт 
1993, 58-59). 

Коментар 277 
Новгородський літопис розповідає про це так: «Въ то же лeто ходи архепископъ 

Нифонтъ Суждалю, мира дeля, къ Гюргеви; и приятъ и съ любъвью Гюрги, и церковь святи 
святeй Богородици великымь священиемь, и новотържьцe всe выправи и гость всь цeлъ, и 
посла съ цьстию Новугороду; нъ мира не дастъ» (Новгородская первая летопись 1950, 28). 
У Тверському літописі знаходимо те саме повідомлення: «Того же лeта ходи архіепископъ 
Нифонть изъ Новогорода въ Суждаль, мира дeля, и пріа его Юрій съ любовь(ю), и церковь 
святeй Богороднци святи великимь священіемь, и Новоторжьци выправи всe и гости вси 
цeлы, и посла съ честію къ Новогороду; но миру ие бысть» (Тверская летопись 1863, 212). 

До нашого часу зберігся один із 
антимінсів, підписаних святителем під час тієї 
поїздки. Його було знайдено у Новгороді, у 
церкві Николи на Ярославовому дворищі. Він 
квадратний, довжина сторін 37 см. Всередині 
намальовано хрест. Напис прочитується майже 
повністю, але дату не було видно вже у 1913 р. 
Тому її у нижченаведеному написі взято у 
квадратні дужки і подано за даними перших 
дослідників, які бачили її у 1858—1866 рр.: 

Ӱ жьртвьникъ ст7го мч7ника геҶргиz св7щнъ t 
нифонта архиепискӅпа новгородьскаго велэниѥмь 
єпискӅпа ростовьскъго не(сто)ра. при бг7чьтівэмь 

кнzзи геҶргии сн7у мономахову мц7z сентzбрz в а7 лэт [ѕх7нз7] инд7кта ві7. 

Отже, антимінс було освячено для церкви Св. Георгія на прохання Юрія Долгорукого. 
Для переводу дати доводиться користуватися не березневим, а усталеним тоді в 
Константинополі вересневим літочисленням, оскільки за першим ми отримуємо 1 вересня 
1149 р., проте в цей час Юрій Долгорукий змагався за київський стіл, а свт. Нифонта було 
інтерновано і він перебував у Печерському монастирі. Відповідно з вересневим 
літочисленням йдеться про 1 вересня 1148 р., коли, дійсно, святитель відвідував Суздаль. 
Про яку церкву мовиться — не зрозуміло, у всякому разі — це не храм, згаданий у 
літописному тексті — Суздальський Успенський собор (Рыбаков 1964, 28-32). М. Воронін 
припускав, що може йтися про Георгіївський приділ у Спаському соборі в Суздалі (Воронин 
1961, Т. 1, 66). Натомість Б. Рибаков вважав, що тут згадано про освячення одного із храмів 
Георгія в час княжіння Юрія. Таких храмів відомо два — у Володимирі та у Юр’єві-
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Польському, причому вищезгаданий дослідник схилявся до останнього (Рыбаков 1964, 28-
32). 

Коментар 278 
Про постриг свт. Нифонта у Печерському монастирі розповідається в українських 

житіях святителя, починаючи з Касіянівської другої редакції, а також у новгородському житії. 
Однак, це зрозуміло з усіх наявних пам’яток. З іншого боку, ця інформація відома без будь-
яких подробиць. Тому о. Йосиф Тризна, автор Патерика 1661 р. і о. Варлаам активно 
доповнювали її загальниками. 

У Патерику Йосифа Тризни та друкованій редакції 1661 р. зазначено, що святитель 
постригся за Печерського ігумена Тимофія (1124 (1128)—1131 рр.). Вірогідно, це лише 
здогадка, забазована на тому, що під 1130 р. в Іпатіївському й Густинському літописах 
згадано про цього ігумена у зв’язку з обкуванням Георгієм Симоновичем гробу 
прп. Феодосія Печерського (Ипатьевская летопись 1962, 294; Густынская летопись 2003, 77). 

У другій половині XIX ст. у деяких публікаціях про історію Святогірського монастиря 
на Волині, з’явилися повідомлення, що свт. Нифонт перед поставленням на єпископство 
якийсь час був настоятелем у цьому монастирі. Це повідомлення відоме в літературі 
переважно за публікацією о. Андрія Хойнацького. Воно дуже коротке, і не представляє 
жодних доказів цього твердження (Хойнацкий 1878, 70; Хойнацкий 1873, 442-443). Проте 
там є ряд посилань (Н. Петров 1867, 51), які привели нас до однієї публікації у «Волинських 
губернських відомостях», ознайомитися з якою нам, втім, не вдалося. Проте з огляду на інші 
публікації, у нас виникла думка, що маємо тут справу із «художнім розвитком» однієї з теорій 
В. Татищева. Автор у другому томі своєї історії, серед іншого, згадував про свт. Нифонта: 
«Іоаннъ Епископъ Новгородский правя церьковь 20 лѣтъ сошелъ въ монастырь, а на его 
мѣсто поставленъ отъ Митрополита въ Епископы Нифонтъ Игуменъ Печерскаго монастыря» 
(Татищев 1773, 241). І далі, що свт. Нифонт міг бути літописцем, і про те, що він був ігуменом 
не у Києві, а на Волині (див. стор. 900). Аналізуючи можливість появи цієї інформації, варто 
вказати, що серед його першоджерел були літописи українського походження, вірогідно, 
пізньосередньовічного часу. А для української історіографії характерне плутання топонімів, 
наявних на території України й Білорусі з наявними у Московії та Новгородсько-Псковської 
землі. Зокрема, плутали Новогрудок і Новгород Великий. Так зв’язок свт. Нифонта з 
Новгородом міг «перемістити» його на Волинь. Настоятелем Лаври свт. Нифонт, звичайно, 
не був, але якщо така думка виникала, і була певна асоціація з Новогрудком — все це могло 
лягти в основу «Волинської теорії». 

Коментар 279 
Першою реальною інформацією з житія свт. Нифонта є його поставлення на 

єпископію. 
У новгородському житії не простежується користування якимись літописними 

матеріалами, повідомлення взято з Касіянівської другої редакції, із додаванням згадки про 
його перебуванні на кафедрі за кн. Всеволода. 

В українських житіях визначено кілька епізодів, які варто проаналізувати. Перший із 
них — повідомлення про двадцятилітнє перебування на єпископському престолі 
попередника свт. Нифонта Іоанна. Це повідомлення не стосується біографії святителя, але 
важливе щодо визначення джерельної бази українських житій. У новгородському 
літописанні є два повідомлення з цього приводу. Під 6616 (1108) р. знаходимо запис: 
«Прeставися архиепископъ новъгородьскыи Никита, мeсяця генваря въ 30; а на весну 
почяшя пьсати святую Софию, стяжяниемь святого владыкы» (Новгородская первая 
летопись 1950, 19). Як зрозуміло з подальшого викладу, йшлося про благословення 
новопреставленого єпископа. Нижче, під 6618 (1110) р. зазначено: «Приде архиепископъ 
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Иоанн въ Новъгородъ мeсяця декабря въ 20» (Новгородская первая летопись 1950, 19). Тож 
повідомлення про двадцятилітнє перебування свт.  Іоанна на єпархії є вповні достовірним. 
Проте літописи Іпатіївської групи не містять вищенаведеної інформації. Є вона наразі у 
Тверському збірнику, який, як ми зазначали в попередніх томах Антології, прямо стосується 
пізнього київського літописання (Тверская летопись 1863, 189-190). Отже, це повідомлення 
потрапило до Патерика явно з літописання, але не з літопису Іпатіївської групи, оскільки там, 
як і в Густинському літописі, інформації про поставлення святителя немає. 

Це повертає нас до питання: звідки первісно взято до Патерика оповідь про 
преставлення свт. Нифонта, на основі якої пізніше було скомпоновано наступні житія. Ніби 
відповідь на користь літописів Іпатіївської групи є однозначною. Але питання залишається. 

Однак, повернімося до дат із біографії свт. Нифонта. У Патерику Йосифа Тризни і 
Патерику 1661 р. з’явилася дата його приходу до Новгорода. Водночас у першому подано й 
число — 1 січня. Однак, тут названо 1131, а не 1130 р. 

У Новгородському літописанні про це оповідається доволі розгорнуто, під 6638 
(1130) р. «Въ се же лeто отвьржеся архепископъ Иоанн Новагорода, и поставиша 
архепископа Нифонта, мужа свята и зeло боящяся бога; и приде Новугороду мeсяця генъвря 
в 1 день, на святого Василья, на обедьнюю» (Новгородская первая летопись 1950, 22). Таке 
саме повідомлення знаходимо і у Тверському літописці (Тверская летопись 1863, 196). 

Звідки ж узялась дата 1131 р.? На нашу думку, це пов’язано з іншим літописним 
повідомленням. У літописах Іпатіївської групи та Густинському літописі про прихід до Києва 
митрополита Михаїла згадано саме під останньою датою (Ипатьевская летопись 1962, 294; 
Густынская летопись 2003, 77). Разом із тим, у о. Йосифа Тризни чи у якомусь його 
першоджерелі виявилась інформація про висвячення свт. Нифонта саме цим митрополитом. 
Тому дата його поставлення була перенесена на 1131 р. 

Свт. Нифонт був останнім Новгородським владикою, обраним і поставленим у Києві. 
Його наступників обирало Новгородське віче і тільки поставлялися у Києві. У сучасній 
історіографії свт. Нифонта визнано вважати одним із творців Новгородської республіки 
(Д. Лихачев 1948). Однією з особливостей її політичного устрою була незалежність від князя 
Софії Новгородської, яка стала духовним центром республіки. Отже, безвідносні до 
Новгорода події, які змусили свт. Нифонта боротися за увільнення від впливу митрополії, 
знайшли підтримку в середовищі місцевого боярства та купецтва, які жадали незалежності 
від Києва (Хорошев 1980, 26). Саме тому, вірогідно, знайшлися недоброзичливці, які 
засуджували відновлення ним виплат митрополії після обрання митрополита Костянтина 
(див. Коментар 273). 

Свт. Нифонт мав тісний зв’язок із визначним новгородським подвижником 
прп. Антонієм Римлянином, якого висвятив на священство. Святитель же санкціонував і 
написання житія святого3049. 

 

3049 «Божіею помощію и пречистыя Богородица и молитвами преподобнаго начатъ обитель распространятся, и 
братіа собиратися. и начатъ преподобный з братіею советъ совещавати, дабы избрати игумена себе во обитель, 
многу же избранію бывшу, и не обретоша такова человека. и начата братія молити преподобнаго Антоніа, 
глаголюще ему. отче преподобный Антоніе. молимъ тя мы убозіи, послушай насъ пищихъ. да пріимеши чинъ 
священническій, еще же и совершенный намъ отецъ буди игуменъ, да приносиши жертву Богу чисту и безкровну 
о нашемъ согрешеніи. да пріята будетъ жертва твоя к Богу въ пренебесныи жертвенникъ, видехомъ бо толикы 
твоя труды и подвиги въ месте семъ, яко никакоже мощи по плоти человеку толикихъ трудовъ понести, аще не 
Господь поможетъ, и рече преподобный, добре советъ вашъ братіе. но азъ недостоинъ есмь таковаго великаго 
сана, но изберемъ себе отъ братіи мужа добродетельна и достойна на толикое дело. братія же со слезами 
вопіяху. отче святый, не преслушаися насъ нищихъ, но спаси ны. преподобный же рече. буди воля Господня, аще 
что восхощетъ Богъ, то и сотворитъ, шедше же братія ко архіепископу Нифонту со преподобнымъ Антоніемъ, бе 
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В. Татищев свого часу доводив, що «Сей Нифонтъ продолжитель лѣтописи 
Несторовой и описатель житія нѣколикихъ Преподобныхъ Печерскихъ…» (Татищев 1773, 
467, Коментар 384). Далі він писав: «По Силвестре дополнителя имя неизвесно, но видимо, 
что был на Волыни, или в Кіеве, понеже часто восточную страну Днепра к Чернигову за 
Киевом и зa Днепром имянует. Он о себе 1146 году сказует , что в 1143 году с Игорем вторым 
в Володимире в церкви часто певал, когда Силвестр уже умер, а Симон или не родился или 
весьма мал был, он же видимо что искусен был в живописи, что едва не всех в его время 
бывших князей лица и возраст описал,что во многих списках пропускано и сокращено, но 
видим многіе древніе манускрипты с лицами находятся, и в его время мнится инаго писателя 
не было, ибо во всех кроме сокращеній порядок сказаній един. Сей же как жил во Волыни, 
все тамошныя обстоятельства у него пространнее писаны, а дела белой Русси некоторыя 
умолчаны, и мню, что Нифонт бывшей на Волыни 3050  Игуменом, а потом в Нове городе 
Епископом, писав житія преподобныхъ Печерскихъ, и сію историю дополнил, в чем в 
патерике упомянуто. В Четьей минеи хотя житіе его пространно описано, но о Исторіи ничего 
не упомянуто, въ прологе Марта 8. токмо имя положено, и как он жил во время Георгия 
втораго, то и продолженіе его кончиною онаго кончилось, а Нифонт умре 1156» (Татищев 
1768, 57-58). 

Ми не будемо тут аналізувати походження наведеної В. Татищевим інформації, 
оскільки його висновки дослідники вже не розглядають ґрунтовно. Втім, попри 
недоказовість припущень В. Татищева про участь свт. Нифонта у київському літописанні, яке 
лягло в основу літописів Іпатіївської групи, він мав певну причетність до новгородського. 
Зокрема, саме він поставив на священство знаменитого новгородського літописця Германа 
Вояту, і явно протегував його роботі (Д. Лихачев 1948). 

На сьогодні знайдено ряд іменних єпископських печаток свт. Нифонта (Янин 1966, 
204; Янин, Гайдуков 1998, 119). 

 

 

Напис з п’яти рядків: По колу точковий 
ободок. Поясне зображення 

Богоматері Оранти. 
20—22 мм. Новгород, Городище, 

1970 р., знайдена М. П. Пахомовим. 
НМ №. 33656-3 (Янин, Гайдуков 1998, 

119) 

 

бо въ то время ему святительскій престолъ дръжащу. и возвещаютъ ему о вещи, святитель же Нифонтъ вельми 
радъ бывъ благому совету ихъ. бе бо любляше преподобнаго за премногую его добродетель. и поставляетъ 
преподобнаго въ діаконы, потомъ въ священникы, таже и игуменомъ, и поживе преподобный во игуменстве 
летъ 16, в добре исправленіи упасе стадо Христово» (Памятники древле-русской духовной письменности 1858). 

І далі: «и по благословенію преподобнаго архіепископъ Нифонтъ поставляетъ во игумены ученика 
преподобнаго священноинока Андрея, сеи же Андреи поведа архіепископу Нифонту и княземъ града того и 
всемъ людемъ. еже слыша отъ преподобнаго о чудесехъ сихъ, архіепископъ же и вси людіе вельми почудившеся 
и воздаша хвалу Богу и пречистей Богородицы, и великому чудотворцу Антонію, и оттоле начатъ зватися Антоніи 
римлянинъ, и после архіепископъ Нифонтъ сіе жітіе преподобнаго изложили и написати и церкви Божіи предали, 
на утверженіе вере христіанстсй и на спасеніе душамъ нашимъ, а римляномъ еже отступиша отъ православныя 
греческія веры, и преложишася въ латынскую веру, на посрамленіе и на укоризну, и проклятіе, въ славу же и въ 
честь животворящей Троицы. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки векомъ, аминь» (Памятники 
древле-русской духовной письменност 1858). 
3050 Про це див. стор. 825. 
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Напис з п’яти рядків: По колу точковий 
ободок. Поясне зображення 

Богоматері Оранти. 
25—26 мм. Новгород, 1994 р. 

(Янин, Гайдуков 1998, 119) 

 
Згідно із студіями В. Яніна і П. Гайдукова, такий тип печатки свт. Нифонт перейняв у 

свт. Никити Новгородського (Янин, Гайдуков 2006, 232). 

Коментар 280 
Повідомлення про ці події наявне серед житій лише у Патерику о. Йосифа Тризни, де 

особливо ретельно вибрано літописні повідомлення. В інших редакціях цього фрагмента 
немає. Це можна пояснити тим, що безпосередньо святителя у літописних повідомленнях не 
згадано, хоча його участь не підлягає сумніву. Події описано у новгородському літописанні 
(під 6642 (1134) р.) так: «Почаша мълъвити о Сужьдальстeи воинe новъгородци и убиша 
мужь свои и съвьргоша и съ моста въ суботу Пянтикостьную… Томь же лeтe ходи Всeволодъ 
съ новгородьци, хотя брата своего посадити Суждали, и воротишася на Дубнe опять; и на 
томь же пути отяша посадницьство у Петрила и даша Иванку Павловицю. А Изяславъ иде 
Кыеву; и раздьрася вся земля Русьская. Томь же лeтe рубоша новгородць за моремъ въ 
Дони. И иде Исайя игуменъ съломь Кыеву; приде опять съ митрополитомь Михаиломъ 
Новугороду, декября въ 9. В то же лeто, на зиму, иде Всeволодъ на Суждаль ратью, и вься 
Новгородьская область, мeсяця декабря въ 31; и сташа денье зли: мразъ, вьялиця, страшно 
зeло. И бишася на Ждани горe, и много ся зла створи: и убита посадника новгородьскаго 
Иванка, мужа храбра зeло, мeсяця генъваря въ 26, и Петрила Микулъциця и много добрыхъ 
муж, а суждальць боле; и створше миръ, придоша опять. И пустиша митрополита Кыеву, 
мeсяця феурря въ 10, въ мясопустную недeлю, а на Суждаль идуце, не пустиша его, а онъ 
мълвляше имъ: “не ходите, мене богъ послушаетъ”» (Новгородская первая летопись 1950, 
23). 

У Тверському збірнику цей сюжет описано менш заплутано, але без додаткової 
інформації й розписано на два роки: «Въ лeто 6642. Почаша молвити о Суздалстeй войиe 
Новогородци, и убвша мужа своя, в свергоша съ моста. … Того же лeта ходи Всеволодъ съ 
Новогородци кь Суздалю, хотя брата своего посадити на Суждалe; и воротишася з Дубны, а 
Изяславь иде кь Ківву. Тогда отъяша посаднияьство у Петрила и даша Ивану. И раздрася вся 
земля Рускаа. Того же лeта рубиша Новогородець за моренъ. Того же лeта иде Исаіа игунень 
посолствомь кь Кіеву, и пріиде съ митрополитомъ Михаиломъ къ Новогороду, мeсяца 
декабря 9. 

Въ лeто 6643. Князь Юрій Володимеричь Долгорукій испроси у брата, у великого 
князя Ярополка, Переяславль Русскый, а ему дасть Суждаль и Ростовь. Жданской бой. Тои 
же зимы Всеволодъ Мьстиславичь иде на Суждаль и Ростовъ ратію, а съ нимъ вся 
Новогородскаа область, и сташа дніе зли, мразъ и въялица страшень зeло; они же 
съвокупнвшеся срeтоша нхъ ва Жданe горe, и ту бишася, в много ся зла сьтворвша. Ту убиша 
посадника Иванка, мужа храбра зeло, и Петрила Микулинича, в многыхъ добрыхь мужей 
побиша; а Суждалцевь пало болe. Всеволодъ же бeже къ Новогороду, а Новогородци съ 
Суждалци сътворше мирь, пріидоша опять посрамлени. И пустиша митрополита Михаила къ 
Кіеву, мeсяца Февраля въ 10, а на Суждаль идучи не пустиша его; а онъ молвяше имъ: «не 
ходите, мене Богъ послушаетъ» (Тверская летопись 1863, 197-198). 

У літописах Іпатіївської групи цього повідомлення немає, як і в Густинському літописі, 
хоча в цілому котори тих років там описано доволі розгорнуто. У новгородському житії 
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свт. Нифонта цього фрагмента немає. Він є тільки в житії кн. Всеволода, написаному 
о. Варлаамом (див. Додаток 22). 

Отже, ми могли б однозначно твердити, що повідомлення потрапило до житія з 
літопису, який, серед іншого, був протографом Тверського збірника, тобто, з київського 
(«загальноруського») пізнього літописання. Однак, проблема полягає в тому, що текст житія 
не надто вже схожий на літописний. Тому питання лишається відкритим. 

Коментар 281 
Йдеться про будівництво храму, відомого, як Успіння Богородиці на Торгу («на 

Козьей бородке», «на Козьем броде»). 
У новгородському житії будівництво храмів у Новгороді не деталізовано, що й 

зрозуміло, оскільки його автор не користувався літописами. Але в українських житіях 
знаходимо повідомлення про будівництво: 

 
Патерик Йосифа Тризни Друкована редакція 1661 р. 

по сеұ кнѕ7ь всеволоd і архиепcкпъ ниfо=тъ ѕаложиша 
црк7вь каменнӅ пртcыz бцdы. Посрэдэ града на торгµ... 

И4бw пре1жdе всегw2 Ӄмножа1z Сла1вӅ Бж7iю, тща1ніемъ 
своимъ Цр7ктвъ ка1меннӅ Прcты1z Бц7ы, посре1дэ Нова-
гра1да заложи, и3 Бж7iею по1мощію во малэ съw 3рӅжи. 

...того же лэта и цр7кви сове>шиша ка1меннӅю прcтыz 
бцdы на торгӅ. 

 

У новгородському 
літописанні відомо про 
будівництво цього храму в 
дереві у 1133 р.: «Въ лeто 
6541. И томь же лeтe 
обновите мостъ цересъ 
Волхово, рушивъше; и 
церкви сърубиша 2 
деревянe на Търговищи: 
святую Богородицю и 
святого Георгия, при князи 
Всеволодe» (Новгородская 
первая летопись 1950, 23). 
Майже аналогічний текст 
знаходимо у Тверському 
збірнику (Тверская 
летопись 1863, 197). 

 
Однак, вже 1135 р. 

свт. Нифонт за фінансової 
підтримки кн. Всеволода 
Мстиславича почав 
будівництво кам’яної 
Успенської церкви: «Въ то 
же лeто заложи церковь 
камяну святыя Богородиця на Търговищи Всeволодъ, Новегородe, съ архепископъмь 
Нифонтомъ» (Новгородская первая летопись 1950, 23). Те саме повідомлення знаходимо й 

 

Новгородська Успенська церква на Торгу (Великий 
Новгород 2007, 514) 
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у Тверському збірнику (Тверская летопись 1863, 198) і, вірогідно, так само прочитувалося в 
київському пізньосередньовічному літописанні. 

Будівництво храму пов’язують із пам’яттю загиблих 26 січні 1135 р. на Жданій горі 
новгородців і, зокрема, двох новгородських посадників Іванка й Петрили Микульчиця 
(Великий Новгород 2007, 514; Комеч 1993, 39). 

Спорудження завершено 1144 р. Церква «була великою шестистовпною, трьохнав-
ною, триапсидною будівлею, складеною з вапнякових плит, які чергувалися з цеглою на ро-
зчині цем’янки, на фундаменті з валунів, пролитих цем’янкою. Під час розкопок, проведених 
О. Пєсковим 1980 р., було виявлено, що стародавні стіни збереглися на висоту до 1,2 м. Тоді 
ж було знайдено рештки штукатурки з фресковим розписом» (Великий Новгород 2007, 514). 
Церква Успіння Пресвятої Богородиці суттєво відрізняється від традиційної новгородської 
архітектури (Великий Новгород 2007, 514) Можливо, такі привнесення пов’язані з особис-
тими вподобаннями свт. Нифонта. 

Храм витримав декілька пожеж, а 1458 р. його повністю перебудовано. 

Коментар 282 
 

Патерик Йосифа Тризни Друкована редакція 1661 р. 

 Аще когда совокуплz1хусz правосла1вніи на 
межdусо1бную бра=, o3н8 всzко тщашесz примири1ти и<. 

тоя же ѕимы поиде в руc бл7женныі ниfо=тъ с 
болшими мужи новаграда ѕаставъ кіянъ с черни-
говцы стоящи< противу себэ множество во8 
хотящи< битиc, и бж7иею помощию смиріи<. 

Си1це u3слыша2 є3ди1ною, стоz1щихъ проти1ву себе2 
КiҶвлz1нъ, и3 Чернѣ1говцҶвъ съ мнҶ1жествомъ 
вҶ1й, хотz1щихъ бра1нь сотвори1ти: Тѣ1м8же а4бые 
по1ем8 со собо1ю Велмо1жы Нова гра1да, прійде къ 
Һполчи1вншим8сz, и3 Бу7 содэйству1ющу смири2 и4х8. 

 Та1кожdе и3 во про1чіи< бране< блcгвz1ше лю1ди Гдcнz 
ми1роұ, соблюда1z вре1менный и4хъ живо1тъ. 

Порівняємо у Новгородському літописанні: «Въ лѣто 6643. Ходи Мирославъ 
посадникъ из Новагорода миритъ кыянъ съ церниговьци, и приде, не успевъ ницто же: 
сильно бо възмялася вся земля Русская; Яропълкъ к собе зваше новъгородьце, а 
церниговьскыи князь к собе; и бишася, и поможе богъ Олговицю съ церниговчи, и многы 
кыяны исеце, а другыя изма руками. И не то бяше зло, нъ боле почяста копити вой и Половче 
и всѣ… Въ то же лѣто, на зиму, иде въ Русь архепископъ Нифонтъ съ лучыиими мужи и заста 
кыяны съ церниговьци стояце противу собе, и множьство вой; и божиею волею 
съмиришася» (Новгородская первая летопись 1950, 23). 

Те саме знаходимо і у Тверському збірнику: «Въ лѣто 6643. Ходи посадникь 
Мирославь мирити Кіань (съ) Черниговци, и не успѣвь ничтоже: силно бо възмялася вся 
земля Рускаа. Княвь великій Ярополкь зваше къ собѣ Новогородци, а Черниговскій квязь 
Святославь Олговичь зваше къ собѣ, а бишася про то, и поможе Богъ Святославу Олговичу съ 
Черниговци, и многіе Кіане иссѣче, а другыа рукама изыма, мѣсяца августа; не то бяше (зло), 
но и злѣе того, поча копити вои Половци… Ту же зиму вде въ Русь владыка Нифонть 
Новогородскій, съ мужи болшими, заставь Кіань съ Черниговци стоащихъ противу себе, 
нвожество вой, хотящихъ битися; и Божіею волею смиришася» (Тверская летопись 1863, 
198). 

Коментар 283 
Патерик Йосифа Тризни Друкована редакція 1661 р. 

егда же новгороdцы кн7ѕя своего всеволода и€гнаша. и 
приіде ст7осла+ oӥговичь того же лэта в но+городэ 

И4згна1вшимъ въ дни2 Бл7же1ннагw Новгоро1дцемъ, 
Кн7зz свое1гw Всево1лода Встисла1вича, прійде к ни1м 8 
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Патерик Йосифа Тризни Друкована редакція 1661 р. 

вэнчасz своими попы. архиепиcпъ ниfо=тъ невэнча 
его, ни своимъ ереомъ не повелэ на вэнча=ееть ити. 
гл7я. яко не достоитъ еz поня1ти. 

на Кн7же1ніе, призва4нъ сы1й, Свzтосла1въ О3л8гович8, и3 
Һжени1сz с8 не1юже [по пра1вилному преда1нію] не бҗ 
досто1йно: Тогда2 Бл7же1нный се1й А4рхіереv3, не то1кмw 
вэнча1ти тогw2, не восхотҗ, но всемӅ2 Кли1ру свое1му 
запрэти2 —-----ви1дэти є3гw2 вэнча1ніz а4ки 
бе€зако1ннагw, —------вэнча1сz t Іере1Ҷвъ 
прише 1дшыхъ с8 ни1м 8. 

 И3 Һблича1 ю кн7зz дерзнове1ннэ Һ законопресту-
пле1ніи є3гw2, ревнӅ1z ре1кшему pалоұски: гл7а1х8 свэдѣ1нi< 
твои< преd цр7и2 и3 не стыдz<сz. 

Цей фрагмент прочитується у Новгородському літописанні під 6644 так: «Въ то же 
лeто оженися Святославъ Олговидь Новегородe, и вeньцяся своими попы у святого Николы; 
а Нифонт его не вeньця, ни попомъ на сватбу, ни церенцемъ дасть, глаголя: “не достоить ея 
пояти”» (Новгородская первая летопись 1950, 24). У Тверському збірнику — майже той 
самий текст (Тверская летопись 1863, 199). 

Що, власне, сталося — не визначено. Стосовно цього існує низка припущень. За 
одним — Святослав збирався женитися на доньці посадника (Рыбаков 1972, 37-38), за 
іншою: його наречена була вдовою, а шлюб із вдовою не було притаманним для оточення 
Рюриковичів (Литвина, Успенский 2010-а, 49-55). Однак, для автора житія в Патерику 
о. Йосифа не мала значення конкретна подія, головно, це було додатковим підтвердженням 
стійкості святителя в канонічних питаннях. У Патерику 1661 р. подано редакторську правку 
наявної інформації. 

Коментар 284 
Порівн. у Новгородському літописанні: «Въ лѣто 6653… Въ то же лѣто утопоста 2 попа, 

и не да епископъ надъ нима пѣти» (Новгородская первая летопись 1950, 27). У Тверському 
літописанні: «Въ то же лѣто утопоста два попа, и не дасть владыка пѣти надъ ними» 
(Тверская летопись 1863). 

Підставою для такого рішення могла бути підозра на участь священнослужителів у 
якомусь напівпоганському ритуалі. Можливо, мовиться про занурення у воду на Великдень, 
про що згадували ще й у XVII ст., як про великий гріх (Жиленко 2013, 224-225). 

Коментар 285 
Оповідь про походження і хрестильне ім’я свт.  Нифонта наявна тільки у 

новгородському його житії. Більшість інформації, поданої тут, є агіогрфічними загальниками. 
Про це зізнається і о. Варлаам, зауважуючи: «о имени же отца его, такоже и матери, въ 
повѣстехъ нигдѣже писаніе не объяви, иже многа лѣта прешла соуть до написанія сего, иже 
въ первая лѣта его не написана быша о имени родителехъ его». Тому він описує лише їхнє 
походження з Києва (оскільки знав, що святитель був киянином), а все інше доповнює, 
погоджуючись з думкою, що у святого мали бути благочестиві батьки. У вищенаведеній фразі 
звертаємо увагу на ще одну важливу деталь: якщо про батьків святителя не було ніяких 
записів, то чи не означає це, що все інше, що наводить о. Варлаам — десь було записано? 
Тобто, крім використаної ним Касіянівської другої редакції Патерика? Чи мав він якесь 
новгородське, чи псковське джерело? Це видається вповні можливим. 

І як наслідок: наскільки переконливим є його повідомлення про київське 
походження святителя? Адже це суперечить вповні усталеному висновку, який затвердився 
в літературі, що Нифонт був греком. 
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Однак, на сьогодні ми з великою долею вірогідності можемо говорити лише про 
навчання святителя у Візантії. Що ж до грецького походження, то воно виводилося із його 
протидії Климу Смолятичу і перебуванні «в одному таборі» з греком Мануїлом. На сьогодні 
всі ці висновки вже не є настільки однозначними. Тож  є всі підстави довіряти твердженню 
новгородського житія. 

Коментар 286 
Свт. Нифонт зарекомендував себе знавцем і стійким поборником канонічного права, 

оскільки у церковних правилах він вбачав єдину протидію тому кривавому гармидеру, який 
розворушився тоді в Київській державі. До нас дійшли його відповіді у канонічному творі 
новгородського письменника Кирика «Сe есть въпрашание Кюриково еже въпраша 
епископа Новгородьского Нифонта и инѣхъ». Зміст цього унікального твору полягає у 
наданні допомоги духовнику, оскільки сам Кирик й інші стикалися із ситуацією, коли різні 
правила рекомендували різні покарання. Втім, серед його питань також і богословські 
(Парфенков 2014, 81-82). Беручи до уваги тему нашого дослідження, відповіді свт. Нифонта 
цікаві тим, як він особисто характеризував ту чи іншу подію. Так, його ставлення до влади 

добре помітне з фрази святого, записаної Кириком: «Еже пакы се в пророцьствии3 i7 мuжь и3метьсz 
за ризу жидовина. µже было прэнениє3 и запустэниє3: и3махубосz за ризы властии3 свои3хъ, а3 µже бэ 
никомуже ни дочегоже» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 30). 

Відстоюючи свої позиції перед можновладцями він був послідовним і невблаганним, як це 
підтверджує його відмова вінчати князя Святослава. 

Також свт. Нифонт був категорично проти багатих учт у монастирях, які влаштовували 

можновладці, маючи за богоугодну справу. На думку святого, «си ревность не о Бозэ, но t 
лµкаваго быває3ть ревность си» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 16-17). 

У цьому він ставав всупереч усталеним традиціям того часу. Адже навіть св. Полікарп 
Печерський визнавав це заслугою князя Ростислава (Ипатьевская летопись 1962, 530). 
Неухильно виступав свт. Нифонт проти розрахованої лише на багатих людей практики, коли 
за єпитимію замовляли Літургії, які звільняли винуватого від церковного стягнення. Святому 

така практика «не угідна» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 44). 

Святитель різко протестував проти лихварства. Проте прекрасно розуміючи, що йому 
того не викорінити, вимагав покарання тільки для священнослжителів, іншим же лихварям 
наказує не брати зайвого (Памятники древнерусского канонического права 1908, 24-25). 

Він також був проти позірного благочестя паломників, які в ті часи, як і нині, часто 

прикривали таким «подвигом» звичайне дармоїдство. “А и3же се рэхъ: и3дуть въ сторону въ 
Ерусалимъ къ свzтымъ, а3 другымъ а3зъ бороню, не велю и3ти: сдэ велю доброму є3му быти. Нынэ 
другоє3 Ӄставихъ: єсть ли ми, владыко, въ томь грэхъ. — Велми, рече, добро твориши: да того дэлz 
и3деть, а3бы порозну ходzче я3сти и3 пити; а3 то и3но зло борони, рече” (Памятники древнерусского 

канонического права 1908, 27)3051. 
Проте виборюючи чистоту та незмінність церковних устроїв, святий не був 

прихильником винятково грецької церковної практики. На запитання Кирика, чи можна 
священнику причащати свою дружину, святитель відпові: «По всій грецькій землі і областях 
її не дають своїм жінкам попове [Причастя]. [Проте], якщо не буде іншого попа близько, то 
[належить] робити» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 29). Кирик 

запитав те саме і у Клима і отримав відповідь: «ѥсть ти о3коно помолча» (Памятники 

 

3051 Було висловлено думку, що наслідком такого ставлення свт. Нифонта до паломництва було те, що Єрусалим 
в його часи був під владою католиків (Костромин 2014, 95-96). 
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древнерусского канонического права 1908, 29). На жаль, однозначно перекласти відповідь 

Клима неможливо, оскільки не відоме значення слова «оконо». 

Як і належить кожному святителю, свт. Нифонт боровся проти поганських 
пережитків. Не менш вимогливо ставився свт. Нифонт і до такого, очевидно, поширеного на 
півночі пережитку поганства, як багатоженства, перелюбу з рабинями (Памятники 
древнерусского канонического права 1908, 41-42). 

Надзвичайно різкі вислови свт. Нифонта на захист чистоти. Коли Кирик запитав його, 
чи можна причащатися тому, хто протягом Великого посту мав стосунки із жінкою, святий 

вигукнув: «Разгнэвасz: ци Ӆ4чите рече въздержатисz въ говъниѥ t женъ. Грэхъ вы въ томъ» 

(Памятники древнерусского канонического права 1908, 37-38). Особливо жорсткий його 
присуд до духовенства. Так, на запитання Кирика, як вчинити із священником, який п’яний 

чи ще з якоїсь причини, «пав», він відповідає однозначно: «Аще и3 мъртвыя3, рече, въскрешаи3, не 
можетъ попомъ быти, такоже и3 дья3кономъ» (Памятники древнерусского канонического права 

1908, 46). 
Водночас він прагне вберегти істинну віру від позірно-благочесних єретичних 

напластувань. Так, Кирик пише: «Прочтохъ же ѥ3му и3зъ нэкоторои3 заповэди: “o3же въ недэлю и3 
въ суботу и3 въ пzтокъ лежить человэкъ, а3 зачнеть дэтz будеть любо тать, любо разбои3никъ, 
любо блудникъ, любо трепетивъ, а3 родителма о3питемыя двэ лэта”». Ця абсолютно дика 

«заповідь» походить із широковідомої пам’ятки — «Нѣкоторой заповѣди», що належить до 
т. зв. «худых номоканунцев», тобто, збірників правил, які містять неканонічні твердження 
(Смирнов 1912, 282-298). Ця пам’ятка, згідно зі студіями С. Смірнова, є західнослов’янською, 
проте, створеною на грецькій основі (Смирнов 1912, 288-291), з’явилася на світ не раніше 
IX ст. (Смирнов 1912, 292). Реакція свт. Нифонта на вищеназване твердження безапеляційна: 

«А ты книгы годzтьсz съжечи» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 43-

44). 
Привертає увагу ставлення свт. Нифонта до різниці між харчовими звичаями греків і 

жителів різних регіонів Київської Русі, де він не схиляється на бік грецької практики. Зокрема, 
це простежується в його позиції щодо відпущення постів на великі церковні свята 
(Памятники древнерусского канонического права 1908, 50). Крім того, святитель добре 
розумів, що не вся його паства має фізичну можливість відмовитися від тих чи інших 
харчових продуктів, особливо в не надто багатій новгородській землі. А тому, не вдаючись у 
особливі подробиці, яке м’ясо можна вживати, а яке ні, він зазначає: «Все, — каже, — і з 
риби, і з м’яса [можна їсти], якщо сам не засоромиться [того вживати], ні погребує; якщо ж 
засоромиться, а їсть, гріх є йому» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 47). 
Проте він рішуче проти вживання крові та «удавленини» (Памятники древнерусского 
канонического права 1908, 47). Забороняє їсти молозиво, оскільки в ньому є кров, хоча, коли 
один із присутніх у розмові священників нагадав, що в місті багато хто вживає його, святитель 
змовчав (Памятники древнерусского канонического права 1908, 48). Таке невимогливе 
ставлення до своєї пастви святитель не поширював на себе і своє оточення. Коли йому 

принесли тетерука на учту, повелів його викинути «чрезъ тынъ», додавши, що таке ївши — не 

можна й причащатися (Памятники древнерусского канонического права 1908, 47). 
На завершення наведемо заключне запитання Кирика, адресоване святителю: 

«Пращахъ ѥ3го и3 сего: а3же даю3ть сорокустьѥ служити за Ӄпокои3, и3 ѥ3же живи сӅще». Святитель 

поставився до цього не менш немислимого, ніж деякі вищенаведені звичаї, терпимо, 

говорячи, що не можна забороняти того, оскільки «приносzт спасэния3 хотzче души своѥи3». 

А тому, хоча краще було б ці гроші використати на милостиню чи ще щось корисне, потрібно 
взяти плату за Сороковуст, але не забути наставити вірного, аби надалі не грішив, кажучи: 
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«брате, а3бы ти како не съгрэшати болэ; видиши ли: мертвьць не съгрэшаѥть» (Памятники 

древнерусского канонического права 1908, 51). 
Отже, усе вищезазначене вказує на те, що свт. Нифонт — людина благочестива, 

бездоганно освічена та надзвичайно стійка в своїх поглядах. Святитель — сповнений 
терпіння й милосердя до своєї пастви, глибоко розуміючи її душевні уболівання. Проте до 
духовенства і можновладців його вимоги жорсткі й безкомпромісні. 

Коментар 287 
Близько 1145 р. Київська митрополича кафедра виявилась вакантною. Митрополит 

Київський Михаїл, який перебував на кафедрі з 1131 р.3052, залишив її. 
У літописах Іпатіївської групи про від’їзд чи смерть митрополита не зазначено. 

Інформацію про це знаходимо у Лаврентіївському кодексі: «В лѣҴ. ҂ѕхн7г. [6653 (1145)]… и 
митрополитъ Михаилъ. Црcюгородµ». Зазвичай між двома останніми словами видавці вписують 

у квадратних дужках «иде къ», але в оригіналі цього нема. Зокрема, зауважимо, можна 

прочитати і «ходилъ ко». Отже, маємо простір для здогадок. 

На разі, у ранньомодернових українських пам’ятках, які спиралися на 
пізньосередньовічне київське (т. зв. «загальноруське») літописання, знаходимо зовсім іншу 
версію. У багатьох взагалі нема повідомлення про від’їзд чи поїздку. Так, у «Палінодії» 
читаємо: «Михаилъ митрополитъ, Гречинъ родомъ, отъ тогожъ Іоанна патріархи посвяченый 
и въ послушенствe оного пребывалъ. Тому царикъ Нагайскій Татарскій давалъ дань на 
кождый рокъ, ижъ цорку его уздоровилъ, былъ бовeмъ святый и чудотворный. За того 
митрополита жилъ патріарха Леонъ Стипіот» (Палинодия 1878, 1013). Схожим з цим 
повідомленням є запис у переліку Київських митрополитів, доданому до «Патерикону»: 
«Дванадцятим митрополитом був Михаїл, року 1127. Родом із Греції, слухняний 
Константинопольському патріарху. Людина побожна. Йому царьок ногайських татар 
кожного року давав певну данину» (Сінкевич 2013, 589). На думку перекладача Патерикону 
Н. Сінкевич, повідомлення про царька ногайських татар взято Косовим із писань Кревзи. 
Однак, вірогідно, і Кревза, і Сильвестр (Косов) і Захарія (Копистенський) взяли його з якогось 
спільного першоджерела. Так чи інакше, ця легенда пізнього походження, оскільки 
Ногайська орда виникла лише у XIV ст. 

А от Густинський літопис під 6655 (1147) р. повідомляє про смерть митрополита 
(у Києві?), але не про від’їзд (Густынская летопись 2003, 82). 

У житії свт. Костянтина також не повідомляється про його від’їзд: 
 

 

3052 «томъ лэтэ приде митрополитъ Михаилъ. в се же лэто потрzсесz землz. июлz кд7 . въ г7 чаc дн7и. Томъ же лѣ. 
сщ7ена быc цр7кви ст7го Андрѣz янъчина манастырz» (Ипатьевская летопись 1962, 294). Порівн. також у Густинському 

літописі 2003, 77. 

З Патерика Йосифа Тризни З «Житій святих» свт. Димитрія 

БывшӅ смятению во кнѕэхъ иѕяславӅ мстиславичӅ3 
манамаховӅ. и георгию доӥгорӅкомӅ рече томӅ сн7Ӆ вла-
димера манамаха. Ҷ3 киевское княжение. 

 

в то время преставися преосвщ7енныі михаилъ митропо-
литъ киевскиі. 

ст7ѣ1йшій Митропо1литъ Кi1евскій Мiхаи1лъ и4же быст8 
вто1рый тогҶ2 и4мени праста1висz къ ГдcӅ,  

 не мнҶ1гими пре1жде Ӄбіе1ніz И4горова де1н8ми. 
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Свт. Димитрій джерелом цього житія називає «Печерський літопис», що підтверджує 
літописне походження інформації. 

Можна припустити, що у київському літописанні, дійсно, подібно до літописів 
Іпатіївської групи, було відсутнє повідомлення про преставлення (чи від’їзд) митрополита 
Михаїла, звідки виникла версія про його смерть у Києві (?) і з’явилося принагідне пояснення 
обрання Клима, причому таке, що не паплюжило пам’ять Ізяслава Мстиславича, доволі 
популярного у ранньомодерновій українській історіографії. Цей висновок підтверджується 
інформацією, наявною у В. Татищева, серед джерел якого було пізнє українське літописання. 
Тут знаходимо таке: «Тогоже году умре въ Киевѣ Михаилъ Митрополитъ» (Татищев 1773, 
301). 

У пізньому московському літописанні натомість чітко сказано, що митрополит поїхав 
до патріарха, однак не названо ні мету, ні будь-яку іншу подробицю: «Въ лѣто 6653… 
Михаилъ митрополитъ иде въ Константинъ градъ. Того же лѣта иде господинъ 
пресвященныи Михаилъ митрополитъ Кіевскій в всеа Руси въ Константинъ градъ къ 
патріарху» (Никоновская летопись 1862, 168). Пояснення знаходимо нижче, в описі 
поставлення Клима: «Того же лѣта князь велики Кіевскій Изяславъ, сынъ Мствславль, внукъ 
Володимера Манонаха, правнукъ Всеволожь, праправнукъ Ярославль, праправравнукъ 
великого Владимера, совѣтова съ епископы своими Русскими, яко, метежа ради и многихъ 
волненій, не возможно ити въ Константинъградъ къ патріарху ставитися митрополиту на 
Русь» (Никоновская летопись 1862, 172). Зважаючи, що Никонівський літопис було створено 
на підґрунті великої кількості різнопланових матеріалів, можна припустити, що перше 
повідомлення кінцевим джерелом має Лаврентіївський кодекс, а друге — якесь українське 
джерело, що підтверджує літописне і доволі давнє походження цієї версії в українському 
літописанні. 

Преосв. Євгеній був, здається, першим, хто об’єднав обидва варіанти і знайшов 
пояснення від’їзду: «Цей митрополит, що прагнув примирити руських князів, від незгоди 
їхньої нарешті залишив престол свій 1145 р і повернувся до Константинополя, де 1147 р. 
помер» (Евгений (Болховитинов) 1825, 75). Він не називає першоджерела цього 
повідомлення, але, вірогідно, йдеться про Каталог Новгородської Софійської бібліотеки, на 
який посилається преосв. Макарій (Макарий (Булгаков) 1857, 269, Прим. 16). Втім, останній 
автор оповідає лише про те, що митрополит поїхав до Греції і там помер (Макарий (Булгаков) 
1857, 11), а не про причини від’їзду чи відсутності заміни, тому, вірогідно, що саме так було 
написано і у вищевказаному каталозі. Отже, саме преосв. Євгеній є автором ідеї, що від’їзд 
митрополита пов’язано із которами у державі, а неприслання нового зовсім ігнорувалося. 

Вже преосв. Філарет розвинув думку преосв. Євгенія, долучивши до неї пояснення, 
відоме йому з ранньомодернових українських джерел. Він припустив, що «1145 р. 
Михайло 2, переймаючись міжусобицями князів, пішов з Росії; сей довільний вчинок не міг 
подобатися Росії: однак, чекали на повернення або смерть Михайла. Тим часом на 
патріаршому престолі відбулися безладдя. Патріарх Михайло змушений був 1146 р. 
відмовитися від кафедри; наступник його Косма 2 відкрито виявляв любов до викритого 
богомила Нифонта, і за те (лютого 26, 1147 р.) його скинули з престолу; за тим кафедра 
залишалася вакантною до грудня 1147 р., коли зійшов на неї Микола Музалон. За такого 
безладу, в. к. Ізяслав зважився наслідувати приклад Ярослава. У 1147 р. скликав він собор 
єпископів, для обрання і поставлення першого єпископа Росії» (Филарет (Гумилевский) 1849, 
169). 
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П. Соколов писав: «У 1145 році цей Михайло подався до Константинополя, як видно, 
не цілком добровільно, і не повернувся. Відлучення його збігається з утворенням 
антигрецької партії як в Києві, так і на Волині» (Соколов 1913, 55-57). 

Детальніше описував події А. Карташов: «В ту пору Київ був ареною запеклої, часто 
недобросовісної, віроломної боротьби двох князівських ліній — Мономаховичів і 
Ольговичів. Доблесний митр. Михаїл-грек докладав чималих зусиль, щоб зупинити бурхливі 
міжусобиці і примирити ворогуючі сторони, йому і вдавалося іноді досягати цього... ...успіхи 
примирливої політики митрополита щоразу окупалися поступками з боку Мономаховичів і 
закінчилися переходом київського столу в руки Ольговича. Не дивно, коли представник 
скривдженого роду Ізяслав Мстиславич, який повернув собі 1146 р. владу порушивши 
присягу, дану Всеволоду Ольговичу, не відчував прихильності не лише до митрополита, а й 
до митрополитів-греків, яким, як зрозуміло з прикладу митр. Михаїла, чужі були родові 
пристрасті князів і найдорожче була нейтральна політика миру. Ізяслав забажав мати 
митрополита партизана, захисника інтересів свого роду. Таким міг бути тільки росіянин і при 
тому в повному розумінні його креатура, тобто, поставлений за волею князя, без запиту у 
патріарха. Ось можливий мотив дій великого князя. Стійкість митр. Михаїла лише сприяла 
крутій постановці питання» (Карташев 1993, 170-171). 

До сьогодні всі теорії щодо зникнення з київського виднокола митрополита Михаїла 
базуються на вищенаведеному матеріалі. Найчастіше ж використовують (не завжди 
посилаючись) висновки П. Соколова. Насправді ж, не є аксіомою навіть від’їзд митрополита 
до Константинополя, і вже точно ніде не говориться, що це була втеча від своєї пастви. 

Про діяльність Михаїла відомо небагато, лише те, що він прибув із Візантії, а, отже, 
міг бути етнічним греком, що, втім, не аксіома, бо у Візантії жили люди різної національної 
належності. Початок діяльності митрополита припав на порівняно стабільний період у 
Київській Русі — княжіння Мстислава Великого. Митрополит брав участь у його діяльності, 
серед іншого і в будівництві храмів. Зокрема, у проложному житії Мстислава читаємо таке: 

«Киѥвэ же създа црҲвь въ имz своѥ ст7го Феwдора и ст7и ю сщ7ниѥмь великымъ. съ мітрополитомь Михаиломь. 
ины многы црҲви Ҷс7ти въ дн7и своя» (Лосева 2009, 342-343). Щодо будівельної активності 

Мстислава (і митрополита) відомо також ще про низку храмів, освячених Михаїлом за 
княжіння Мстислава. Це і Пирогоща на Подолі, і Андріївська церква в Янчиному монастирі, а 
також, можливо, Кирилівська та Георгіївська в Каневі. Також митрополит Михаїл мав 
стосунок до заснування Смоленської єпархії. Поставив декількох єпископів і, зокрема, 
свт. Нифонта. 

Можна припустити, що митрополит був причетний і до спроби канонізації князя, у 
всякому разі, до створення його проложного житія. Останнє, до речі, важливе тим, що, 
вірогідно, митрополит також був причетний до однієї з редакцій Прологу. 

Після смерті Мстислава розбрат у Київській Русі суттєво посилився, і митрополиту 
довелося якомога маневрувати між різними угрупуваннями, зокрема, між смоленсько-
волинським та суздальсько-галицьким. Зауважимо, що і Володимир Мономах, і Мстислав 
Великий були в добрих стосунках із Візантією. А от Ізяслав Мстиславич належав до 
угрупування, яке, зокрема, підтримувало Угорщину в її боротьбі проти Візантії. Зрозуміло, 
що Михаїл, попри своє бажання бути безстороннім у княжих которах, тяжів до суздальсько-
галицького угрупування (Пашуто 1968, 188; Соколов 1913, 57-58). З іншого боку, подібні 
котори були невід’ємною частиною тодішнього політикуму і вже точно ніяк не стосуються до 
міфічного протистояння греків і українців, вигаданого М. Присьолковим. 

За відсутності інших даних, дослідники коментують поїздку митрополита Михаїла до 
Новгорода у спробі припинити війну Новгорода і Суздалі, коли він не тільки не досяг успіху, 
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але й був затриманий новгородцями (див. Коментар 280). Зазвичай невдачу митрополита 
пояснюють відсутністю у нього авторитету, у всякому разі, у Новгороді (Соколов 1913, 55-57). 
Але, здається, зважаючи на обставини — шансів у нього й не було. Якщо згадаємо всі 
військові й церковні авантюри того часу, то чи міг хтось «аби й янгол зійшов з небес», як 
казали наші предки, щось там вдіяти? І жоден інший митрополит не залишав від того свою 
кафедру. 

І все-таки митрополит Михаїл поїхав до Константинополя. Однак, чи було це втечею? 
Наразі є всі підстави вважати, що подібні поїздки не були чимось унікальним і мали різні 
причини. Власне, в наших умовах митрополит міг відбути туди на початку навігації і 
повернутися в кінці. На слушну думку А. Карташова, саме складні обставини в 
Константинополі змусили його поїхати туди (Карташев 1993, 171). Факт полягає в тому, що 
митрополит не повернувся. Чому? Перенаправлення на іншу єпархію тоді були рідкістю. 
Можна припустити, що він помер чи тяжко захворів, чи, дійсно, прийняв схиму і відмовився 
від кафедри. 

Власне, єдиним потвердженням того, що від’їзд якось пов’язано із конфліктом, є 
згадкою в подальшому якогось «рукописання», яке залишив митрополит, із забороною 
служити у Софії за його відсутності (див. Коментар 288). Оскільки зі змістом і призначенням 
тієї грамоти, зважаючи навіть на відомі нині джерела, залишається занадто багато питань, а 
відповідей занадто мало — однозначно пояснити причини неповернення неможливо. 

Лишається ще одна нез’ясованість: чому йому не було прислано заміну? Власне, про 
це вже згадувалося у цитатах, наведених вище джерел і досліджень. Однак, наведемо також 
більш поширений огляд, який знаходимо в писанні П. Соколова. Він пояснював це 
обставинами, що склались у той час у Вселенській патріархії так: «Після зречення престолу 
Михаїлом Окситом, на патріаршестві опинився Козьма Аттик, якого викрили у схильності до 
богомилсьтва і за рік був скинутий синодом. Становище Візантії, яка розривалась між 
анексіями мусульман і нападами хрестоносців, які ненавиділи православних так само, як і 
мусульман (особливо це виявлялося, коли була нагода грабувати) було дуже тяжким. Навіть 
патріарша кафедра впродовж 10 місяців лишалась вакантною. У таких умовах в 
Константинополі було не до Києва (Соколов 1913, 60). Тут можна додати, що і не до 
Угорщини, бо митрополит був необхідний для утримування коаліції проти неї (Лашкарев 
1892, 328). 

Свого часу П. Лашкарьов висунув оригінальну версію подій того часу, яку не можна 
оминути, розглядаючи питання. Йшлося про те, що митрополит Михаїл не поїхав із Києва, а 
був інтернований у Печерському монастирі, де й преставився, причому мощі святого 
митрополита Михаїла, упокоєного у Лаврі, автор вважає останками саме цього митрополита 
(Лашкарев 1892, 329-335). 

Наразі, нічого не свідчить про приналежність мощей свт. Михаїла саме цьому 
митрополиту Михаїлу, маловірогідною є і сама версія його смерті у Києві. Однак, на наш 
погляд, певний зв’язок між двома митрополитами Михаїлами таки можливий (див. 
Коментар 288). 

Коментар 288 
З літописного тексту про поставлення відомо, що, від’їжджаючи до Греції, 

митрополит залишив грамоту, в якій заборонив до свого приїзду службу в Софії Київській 
(див. стор. 877). Можна припустити, що місцеблюстителем митрополичого престолу був 
чернігівський єпископ Онуфрій. Він, власне, і повідомив про ту грамоту, зміст якої суттєво 
визначив подальшу позицію єпископів, та найбільш шанованого з них — свт. Нифонта. 

У літературі є безліч коментарів з припущеннями про зміст «рукописання». Ми 
наведемо лише дві версії, які здебільшого репрезентують загальний зміст цих коментарів: 
«І на час своєї відсутності в Києві, за угодою з однодумними з ним єпископами, 
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митр. Михайло наклав свого роду інтердикт на архієпископське служіння у своєму 
кафедральному Київському Соборі св. Софії. Явно, що він передбачав якісь можливі 
зазіхання на права і владу митрополита. Вірогідно, вже знав про задум явочного поставлення 
російського митрополита без благословення патріарха. Так воно й вийшло» (Карташев 1993, 
171). Власне, інтердиктом вважали й конфлікт Михаїла з новгородцями. Наскільки взагалі це 
було можливо у Православ’ї, і наскільки це могло бути дієвим в умовно охрещеній країні. 
Ще більш емоційний коментар знаходимо у, М. Присьолкова, який припускав, що йшлося не 
лише про заборону Служби Божої в кафедральному храмі столиці, але й про заборону всіх 
єпископських служб в країні в часі відсутності у Св. Софії митрополита (Приселков 2003, 203), 
та такий висновок випливає швидше не з першоджерел, а з побудов вищезгаданого 
дослідника. 

Насправді, до сьогодні жоден із спеціалістів із канонічного права не зумів до пуття 
пояснити, чим же могло бути те «рукописання». Визначальним, зокрема, є висновок такого 
видатного фахівця, яким був П. Соколов. З одного боку, він вважає, що така грамота була і 
що вона пов’язана, буцім, із страхом, що після його від’їзду могло відбутися таке, що, врешті, 
й відбулося. Але, з іншого боку, дослідник не може знайти подібного прецедента: «Якщо 
літопис передає заперечення Нифонта правильно, то виходить, що перед від’їздом у 
Константинополь, митрополит Михайло розіслав єпископам грамоти із суворою забороною 
їм здійснювати без митрополита богослужіння в церкві Св. Софії Київської. Але навряд чи 
таке розуміння було б правильним. Посилання на існування подібного звичаю в 
Константинополі в розглянуту епоху чи допустиме. Звичай, за яким в період вдівства 
патріаршої кафедри єпископам заборонялося навіть входити до храму Св. Софії, і тому саме 
обрання патріарха відбувалося не у Софійському, а у Влахернському храмі, виник лише в часі 
палеологів. Патріарха обирали в катехуменіях Св. Софії або Нікейського кафедрального 
храму. Отже, в константинопольській практиці XII ст. Михайло не міг би знайти прецедента 
для своїх розпоряджень. Та й саме розпорядження в такому вигляді не досягало б мети» 
(Соколов 1913, 73-74). Адже, зрештою, Клим міг бути висвячений в іншому храмі, а, отже, 
легко обійти заборону (Соколов 1913, 75). 

П. Соколов запропонував версію «читати це місце — не “в св. Софії”, а “від Св. Софії”, 
тобто, без митрополита від Св. Софії Константинопольської». У такому разі заперечення 
Нифонта наголошувало б: «Ми взяли від митрополита Михаїла рукописання, що не належить 
нам без митрополита від Святої Софії служити». І далі: «Тільки при читанні “від Св. Софії” 
заперечення Нифонта і Мануїла набувають і повну логічну послідовність, і завершеність, і 
зовсім зрозумілий сенс. Вони говорили: “У законі (новелах Юстиніана) немає того, щоб 
єпископи могли ставити митрополита без патріарха; митрополита ставить патріарх. Ми не 
будемо ані визнавати тебе (Клима) за митрополита, ні служити з тобою, бо ти не взяв 
благословення ані у Св. Софії, ні у патріарха. Якщо ти виправишся і благословишся у 
патріарха, тоді ми визнаємо тебе за митрополита...” Нифонт і Мануїл чудово розрізняли 
юридичність і сакраментальність поставлення єпископа. Вони не заперечували за Ізяславом 
права пропозиції кандидата на підставі Юстиніанового закону і не заперечували за собором 
права висвятити великокнязівського кандидата; але вони вимагали збереження за 
патріархом попереднього затвердження кандидата в митрополита» (Соколов 1913, 75-77). 
Версія П. Соколова цікава, але слід зважати на те, що існує дуже багато різних згадок про 
рукописання, що походять із різних літописних й агіографічних традицій і, однак, 
коментовану фразу скрізь подано однаково. Отже, маємо всі підстави вбачати у 
«рукописанні» щось інше. 

Натомість версію знаходимо ще в Патерику Йосифа Тризни. Тут єпископи 

відповідають: «мы прияхомъ t михаила перваго митрополита рӅкописание яко недостои3но намъ бе€ 
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митрополита во ст7ѣ8 соfиі слӅжити»3053. Але ж Михаїлом першим у XVII ст. називали не цього 

Михаїла, а Михайла Сиріянинина, упокоєного у Лаврі! Власне, це точно означено у Патерику 

1661 р.: «TтӅ1дӅ же и3 пе1рваg Кi1евӅ Мiтрополи1та подаде2 Мiхаи1ла: и4же рӅкописа1ніемъ Ӄтверди2, я4кҶ 
недосто1итъ и4номӅ бы1ти в8 Кi1евэ Митрополи1тӅ, то1чію t блcве1ніz прироdнагҶ свое1гҶ, Вселе1н8скагҶ 
Патріа1рхи КҶнстантiнагра1да». 

Насправді, якщо подумати про те «рукописання» як про певний документ, який було 
видано в процесі Хрещення Русі за св. ріваноапостольного Володимира чи навіть ще за 
Аскольда (оскільки є питання стосовно часу підвизу свт. Михаїла Сиріна), то тоді подібна 
ситуація цілком можлива. Приміром, виникало питання, чи не хотів св. Володимир вивести 
Десятинну церкву з-під безпосередньої влади митрополита. Ось за таких обставин і міг 
з’явитися певний документ, стосовно конкретного змісту нам мало що відомо, але заборона 
служити у кафедральному храмі цілком могла бути вірогідною, водночас, як у XII ст. це є 
маловірогідним. 

Коментар 289 
На підставі відсутності імені архієпископа у житії авторства о. Варлаама, 

Є. Голубинський вважав, що воно було написане між 21 грудня 1550 р. і 14 червня 1551 р., 
або між 29 жовтня 1552 р. і 22 листопада того ж року, тобто, в часі, коли Новгородська 
кафедра була вакантною (Голубинский 1903, 103-106). Однак, там «ім’ярек» вставлено і 
замість імені мирського правителя. Отже, причина була не в тому. Вищенаведені дати були 
важливі для дослідника тим, що давали змогу визнавати канонізацію на Макаріївських 
соборах свт. Нифонта передумовою написання житія, тоді як, найвірогідніше, житіє було 
написано для сприянню визнання московською церковною владою святителя. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

3053 Таку саму фразу повторено у В. Татищева (див. стор. 241), який не надав їй значення. Але це підтверджує як 
певною мірою точну передачу ним своїх першоджерел, так і те, що автор житія у Патерику о. Йосифа також не 
вигадав її сам. 
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ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Свт. Симон і прп. Полікарп — печерські 
святі XII ст. 

Прп. Полікарп, архімандрит Києво-Печерський († 1182) 

рп. Полікарпа неодноразово згадано у Київському літописі XII ст., що входить до 
складу літописів Іпатіївської групи. 

Сучасна історіографія приписує йому лаври літописця. Особливо складну 
побудову щодо можливих ведених ним літописних записів розробив свого часу 

Б. Рибаков. Він доводив, що близько 50-х рр. з’явився новий печерський літопис, який 
охоплював період 1141—1171 рр. (Рыбаков 1972, 43), а, можливо, сягав і 1082 р. Цей літопис 
він виділив у складі видубицького зведення 1200 р., більш відомого як Київський літопис, у 
складі літописів Іпатіївської групи (Рыбаков 1972, 36-59). Втім, на думку дослідника, повний 

текст цього твору перебував і в руках складачів Никонівського 
зведення (Рыбаков 1972, 44). Автором літопису дослідник 
вважав архімандрита Полікарпа, а ініціатором відновлення 
літописання, можливо, його попередника на настоятельстві 
Акіндіна I (Рыбаков 1972, 48). Втім, Б. Рибаков припустив 
також, що основу літопису було закладено набагато раніше, 
коли, ще до свого постригу, прп. Полікарп, тоді білий 
священник, був наближеним до Святослава Ольговича і 
якийсь час мешкав зі своїм сюзереном у Новгороді. На думку 
дослідника, на манеру викладу Полікарпа вплинув відомий 
новгородський книжник і математик Кирик (Рыбаков 1972, 
58). Не пізніше 1139—1141 рр. молодий «попин» Полікарп 

започаткував свій літопис, присвячений тоді лише сюзерену та його родові (Рыбаков 1972, 
58). Між 1156 і 1163 рр. він постригся в Печерському монастирі, де почав вести новий 
Печерський літопис, для якого використав свої попередні записи (Рыбаков 1972, 58). Одним 
із компонентів зведення могли, на думку Б. Рибакова, бути записи київського боярина-
літописця Петра Бориславича, які належать до тих років, що й літопис Святослава і Юрія. 
Вони могли потрапити в руки Полікарпа після сварки Петра Бориславича з великим князем 
у 1168 р., коли великокнязівський літопис Мстислава Ізяславича став вести Полікарп чи хтось 
із близьких до нього людей (Рыбаков 1963, 340-341). 

П 
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Ось такою є теорія Б. Рибакова, теорія дуже струнка і, наскільки нам відомо, до 
сьогодні ніким не спростована. Цілком можливо, що вона правдиво описує життєвий і 
творчий шлях прп. Полікарпа. Проблема, одначе, в тому, що це всього лише теорія. Ми не 
маємо стосовно неї застережень, але, як і з студіями інших дослідників, маємо пам’ятати, що 
це, можливо, дуже логічні й чіткі, але лише припущення. 

Значно більш вірогідною є інформація про церковну діяльність прп. Полікарпа на 
посту архімандрита Києво-Печерського. 

Серед них — участь у складних церковних негараздах середини XII ст., зокрема, 
полеміці щодо питання про роздрішення постів, які припадають на свята. 

Проблема стосовно можливості чи неможливості роздрішення постів у дні великих 
свят ніяк не зродилася на наших теренах. У Візантії цього часу також точилося змагання між 
студійською традицією, яка дозволяла роздрішення постів у середу й п’ятницю на великі 
свята3054, традицією, що усталилася, зокрема, на Афоні та в уставі багатьох інших великих 
монастирів, і більш строгою практикою, підтримуваною патріархією. Остання традиція 
вважається більш близькою до ранньохристиянської, і її підтримували такі авторитети 
чернецтва, як Касіян, Сава Освященний, Никон Чорногорець. 

Боротьба між двома напрямами бере свій початок із кінця IX ст., і з часом набувала 
напруження3055, проте Константинополю не вдалося настояти на своєму на Афоні і у великих 
монастирях Візантії. Тим гостріше сприймала Київська митрополія вже вповні усталений у 
XI ст. звичай роздрішення постів як серед чернецтва — у Києво-Печерській обителі, й інших 
обителях, так і серед мирян3056. Такий звичай поширився разом із студійськими настановами, 
але з часом став сприйматися як національна традиція, і навіть використовувався в 
антилатинській полеміці. Отже, спроба, приміром, ростовського єпископа Леона у XII ст. 
боротися проти неї, була сприйнята як єресь. Реально митрополії вдавалося тільки впливати 
на кількість свят, в які роздрішався піст (Соколов 1913, 105-109). 

У Никонівському літописі, де було використано не збережені до сьогодні в інших 
джерелах київські та чернігівські літописні записи, під 6676 р. читаємо: «Того же лeта 
Константинъ митрополитъ Кіевскій и всеа Руси заточи Поликарпа игумена Печерскаго 
манастыря про Господьскіа празники, не веля ему сыра, и масла, и яиць и млека ясти въ 
Господьскіа праздники и въ великихъ нарочнтыхъ святыхъ, егда прилучится въ среду или въ 
пятокъ, иже есть Рожество Пречистыа Богородицн, и Введенье, и Срeтеніе, и Успеніе, и 
Преображеніе Господне, и святаго пророка и предтечи и крестителя Господня Іоанна 
Рожество и Усeкновеніе, и святыхъ апостолъ Петра и Павла, и святаго апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова, и святыхъ велнкомученикъ Георгіа и Дмитрія и другихъ великихъ 
нарочитыхъ святыхъ, в отъ свeтлыа недeли до пянтикостіа въ средeхъ и пятцeхъ сыра, и 
млека, и яицъ и масла кравіаго отшаятися, соблюдающе правило апостольское; масло же 
древяно и рыбы ямы, аще бо и распятью Господню тропари поемъ, но паче и въскресныя 
сими поеяъ, и свeтло и радостно празднуетъ Воскресеніе Христово. Помогаше же 
Константину митрополиту и Антоней епископъ Чръниговскій и [Феодоръ], епископъ 
Переаславскій. Антоній же епископъ Черниговскій много браняше своего князя 
Черниговскаго и боаръ его, да не ядять мясъ въ Господьскіа праздникы; князь же Святославъ 
и боаре его не внимаху ему о семъ; Антоній же епископъ крeпко браняше, князь же 
Святославъ, Чръниговскій не стерпe досады оть епископа своего, и изгна его изъ града 
своего Чернигова и отъ всего княженіа своего; онъ же иде къ Константину митрополиту въ 
Кіевъ, и пребываше тамо и съ сущими его» (Никоновская летопись 1862, 236). 

 

3054 Пости роздрішалися на Дванадесяті свята, свята Апостолів, Різдва й Усікновення глави Іоанна Предтечі, а 
також у дні пам’яті деяких святих. 
3055 Докладний аналіз перипетій з цього приводу у Візантії див. (Соколов 1913, 105-106). 
3056 Настанова про це наявна навіть у творах прп. Феодосія Печерського. 
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Детальніше описано ці події у В. Татищева: «Сего же году (1168 — I. Ж.) Поликарпъ 
Игуменъ Печерскаго Монастыря съ братіею положили, во всѣ господскіе праздники, ежели 
прилучатся въ среду и пятокъ, ѣсть сыръ, масло, яйца и молоко, которому согласовалъ 
Святославъ Князь Черниговской и другіе Князи и Епископы; но Митрополитъ возбранялъ, и 
было, о томъ прѣніе многое и распря великая. Мстиславъ же Великій Князь, положилъ 
созвать на соборъ всѣхъ Епископовъ, Игуменовъ, священниковъ и монаховъ ученыхъ, и 
сошлося ихъ дó-ста пятидесятъ, отъ Андрея Юрьевича пришелъ Ѳедорецъ Игуменъ 
Суздальскій, у которыхъ было прѣніе многое, одни держались Митрополита, Антоній 
Епископъ Черниговскій и Антоній Епископъ Переяславскій, и другіе благоразумные Игумены, 
священники и монахи, другіе утверждали мнѣніе Поликарпово, отвергающе уставы 
Студитовы3057, большее же число отъ сошедшихся не хотя Митрополиту ни Князьямъ досады 
наносить, отговаривались недознаніемъ истинны, и никакого мнѣнія не объявили, полагая 
болѣе, что то состоитъ въ воли Митрополита и Игуменовъ въ ихъ монастыряхъ; иные 
полагали послать сіе на разсмотрѣніе и опредѣленіе къ Патріарху, какъ онъ положитъ. Но 
Князи не хотѣли сіе на Патріарха, но паче на уставы вселенскихъ соборовъ полагали. Андрей 
Юрьевичь писалъ ко Мстиславу, дабы Митрополита ссадить, и выбрать Епископамъ инаго, и 
потомъ на соборѣ безпристрастно разсмотрѣть, представляя, что отъ власти Патріарховъ въ 
Руси великій вредъ и напрасные убытки, о чемъ Ѳедорецъ паче всѣхъ прилѣжалъ. 
Мстиславъ же Великій Князь хотя самъ довольно письма ученъ былъ, и законы зналъ, но 
вѣдая многихъ Князей на себя ненависть, опасался Епископовъ раздражать, дабы оные паче 
Князей не возмутили, и его Кіева не лишили, оставилъ безъ рѣшенія; и какъ всѣ, несогласные 
Митрополиту Епископы Смоленскій, Владимирскій и Галицкій, разошлися, тогда 
Митрополитъ со Антоніями Черниговскимъ и Переяславскимъ осудили Поликарпа въ 
заточеніе: а Святославъ Всеволодовичъ Черниговскій изгналъ изъ Чернигова Антоніа 
Епископа, понеже онъ поносилъ Князя за яденіе мясъ. Онъ же шедъ въ Кіевъ и былъ при 
Митрополитѣ, а Ѳедорецъ шедъ въ Царьградъ, и тамъ великими дарами испросилъ себѣ 
Епископство ростовское, и поставленъ возвратился въ Ростов» (Татищев 1774, 160-161). 

В середині XII ст. боротьба традицій набула політичного значення й істотно вийшла 
за межі суто церковної проблеми. Митрополит Костянтин II, який посів митрополію після 
Климента Смолятича і свого попередника мч. Костянтина I (див. Додаток 20), як можна 
зрозуміти, дотримання Константинопольської практики вважав за ідентифікатор лояльності 
до митрополії. Внаслідок цього стосунки між прихильниками студійської практики на чолі з 
Печерською обителлю і митрополією досягли критичної межі. 

За тих обставин аж надто велика запопадливість митрополита Костянтина II навряд 
чи всім подобалась навіть у Константинополі. У всіх на пам’яті ще були події, пов’язані з 
Климом Смолятичем і, якщо вірити В. Татищеву, загрози обрання «свого митрополита» 
звучали і в цей час. Митрополит Костянтин II, не отримав однозначної перемоги3058, і зумів 
накласти покарання тільки на архімандрита Полікарпа. Втім, це не завадило преподобному 
в подальшому бути одним із чільних борців за давню студійську традицію і проти митрополії, 
хоча йшлося про інтереси зовсім різні. Зокрема, Лавру підтримував Андрій Боголюбський, 
головним інтересом якого в боротьбі проти митрополії була організація власної митрополії 
у Заліссі. Це була ситуативна спілка. Однак, вона допомогла Лаврі уникнути плюндрування 

 

3057 Не зовсім зрозуміла фраза. Насправді, якраз позиція о. Полікарпа була розвитком студійської традиції. 
3058  Цікавим було ставлення до проблеми свт. Нифонта. На запитання Кирика: «Аще, рече, будеть праздникъ 
господьскыи3 въ среду и3 въ пzтокъ, и3ли свzтыа3 Богородица и3 свzтаго Іоана, а3ще я3дzть», святитель відповів: «добро; 
а3ще ли не я3дzть, а3 луче» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 50), але обмежував цю 

можливість для іноцтва: «А черницамъ и3 черньцемъ, рече, ни масла я3сти въ среду и3 въ пzтокъ, а3ще и1 трепарь будеть» 

(Памятники древнерусского канонического права 1908, 25; Мильков 2014, 249). 
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Києва ордою Андрія 1169 р. 12.03.1169 р. Цікаво, що Лаврентіївський літопис і саме те 
нашестя пов’язує з обставинами навколо постів3059. 

Репресії проти відомого своєю святістю керівника найбільшого монастиря, стосовно 
якого і у Візантії не було спільної згоди, аж ніяк не сприяло спокою у митрополії. Тому 
патріархія посприяла, щоб обитель отримала ставропігію — юридичний статус великих 
монастирів, які згідно з наданням патріарха, не підлягати місцевому архієрею, а 
безпосередньо — патріархії. В умовах, коли Печерська обитель була почасти багатша і 
деякою мірою впливовіша за митрополію, це питання виникало впродовж XI—XII ст. 
неодноразово. Першим із печерських ігуменів, до якого застосовано титул архімандрита, що 
в цьому разі вказує на ставропігію його монастиря, був Феоктист (1103 (1108?) — 1112). 
Проте справа набуття ним цього титулу є досить сумнівною й епізодичною — пов’язаною з 
надзвичайною прихильністю до обителі великого кн. Святополка Ізяславича і, в жодному 
разі не закріпленою юридично — відповідною патріаршою грамотою. Можливість надання 
Феоктистові титулу архімандрита й незалежності його монастирю могла бути досягнута 
певною домовленістю між князем та митрополитом Никифором так само, як і канонізація 
прп. Феодосія 1108 р. 

Справжня ж канонічна ставропігія Константинопольського патріарха була набута 
Києво-Печерським монастирем на кілька десятиліть пізніше — після трагічних подій 
пограбування Києва 1169 р., оскільки вже під 1171 р. печерського настоятеля прп. Полікарпа 
вперше згадано у літописі з титулом «ігумен архімандрит» (так було названо титул керівників 
ставропігійних грецьких монастирів). 

«Офіційна версія» набуття Лаврою ставропігії є туманною і, хоч як це не дивно, до 
сьогодні не вивченою. З одного боку, не підлягає сумніву, набуття її до 1171 р., а з іншого —
єдиним документом з цього питання є т. зв. «ставропігійна грамота в. кн. Андрія 
Боголюбського», яка збереглася у списку, протограф якого походить із кінця XVI ст., і є доволі 
своєрідним «поновленням» втрачених давніх документів, здійсненим за архімандрита 
Мелетія Хребтовича (Жиленко 2005, 117-122). Грамоту написано тогочасною розмовною 
українською мовою. Щоправда, загальновідому нині копію було отримано після пожежі 
1718 р. з Сенату (про що свідчить приписка після її тексту в копії, опублікованій 
преосв. Євгенієм Болховітіновим), а тому її текст вельми зрусифіковано тамтешніми 
писцями. На сьогодні цю грамоту більшість дослідників відносять до фальсифікованих 
документів, що, втім, є занадто категоричним висновком. Відтак, залишалося під сумнівом і 
набуття Лаврою ставропігії у XII ст. 

Безсумнівно, грамота є творчістю XVI ст. і містить реалії, які можуть бути властивими 
тільки цьому часу, особливо у питанні маєтків. З іншого боку, в її основі лежать певні актові 
документи, які зберігалися у цей час у патріархії, і серед них якась грамота Андрія 
Боголюбського. Втім, навіть набувши після розгрому Києва доволі великої влади в Русі, він, 
як мирський правитель, не міг надати Печерській обителі ставропігію. Свого часу ми, 
проаналізувавши зміст грамоти (Жиленко 1998, 323-334), дійшли висновку, що подібна 
грамота, дійсно, існувала, але пов’язана радше з майновими, ніж із віросповідними 
питаннями. Автентичної ж ставропігійної грамоти уже не було у монастирі у XV ст., оскільки 
ніяких посилань на її текст у аналізованих документах не знаходимо. Не збереглась вона і в 
Константинополі, можливо тому, що до джерела, яке було використане для написання 
грамоти патріарха Єремії (про нього — нижче), за княжої доби не вносились документи 
вихідні, а лише фіксувалися різноманітні грамоти, що надходили з Києва. Отож, вважаємо, 
що фундушна грамота Андрія була єдиним збереженим там документом княжої доби, 
пов’язаним з Печерським монастирем. І саме вона та пізніша грамота патріарха Максима й 
були представлені патріаршому синоду посланцями архімандрита Мелетія. Розглянувши з 
синодом ці рештки, патріарх наказав канцлеру Єраксу знайти першоджерела документів. 
Той знайшов якусь книгу, зміст якої також зазначено у вступі до грамоти. Туди було вписано 
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привілеї православній церкві, надані різними українськими можновладцями які беруть 
початок зі св. Ольги — св. Володимиром, його дружиною Анною, їхніми синами і 
нащадками. Звичайно, постає питання: чи були це справжні привілеї, чи їхнє поновлення 
здійснене в помонгольський час? На користь останнього висновку ніби свідчить як 
інформація про якісь дарунки св. Ольги, так і, переважно, про фундуші св. Володимира на 
монастирі — адже з літописів нам про те нічого не відомо. Наразі, цей чинник не є 
однозначним, і відкинути можливість існування в Константинополі того часу невідомого нам 
актового збірника, який вівся ще з X ст. — неможливо. Все сказане у вступі підтверджує 
реальність існування грамоти Андрія Боголюбського, що містилася у спеціальному кодексі 
серед інших українських документів, а, отже, в жодному разі не була вигадкою, хоча б і часів 
патріарха Максима. Все це доводить, що існування в XII ст. якоїсь (фундушевої, а не 
ставропігійної, втім, можливо, пов’язаної з набуттям ставропігії) грамоти кн. Андрія, а не 
автентичність нині відомого тексту. На нашу думку, в текст створеного у XII ст. 
документа у XVI ст. було введено значні вставки, пов’язані з володіннями Лаври. 

Разом з тим, все вищевказане підтверджує сам факт надання Лаврі ставропігії за 
прп. Полікарпа. 

Свт. Симон — архієрей XII ст. 

ро похованого у лаврських печерах свт. Симона відомо не багато. Його 
традиційно називають єписпоком Суздальським. Наразі окрему єпархію було 
засновано у цьому місті у 1347 р. й ліквідовано за синодального періоду. Тому 
зазвичай вважають, що йдеться про ростово-суздальського єпископа. Однак, всі 

єпископи Ростовські цього періоду відомі. Дослідники робили спроби датувати час життя 
святителя періодом після преставлення єпископа Ростовського Ісайї: «Симон I міг жити і жив, 
ймовірно, в першій половині ХII ст. Він був після Єфрема, який, згідно з літописом 
Лаврентіївським, побудував разом з Володимиром Мономахом перший храм Різдва Божої 
Матері в Суздалі і, можливо, ще до вступу на Київський престол Володимира Мономаха до 
1113 р., але не пізніше кончини Мономаха в 1125 р. й не раніше 1090 р., коли помер св. Ісайя, 
єпископ ростовський. Між цим Єфремом і Нестором (1149) не відомі єпископи ростовські 
згідно з відомими нам літописами» (Сергий, архиеп. 1899, 11-17). Однак, нині відомо, що у 
той період окрема Ростовська єпископія не існувала, і Залісся духовно окормлялося із 
Переяслава. Можна припустити, що йдеться про єпископа на ім’я Симеон, згадка про якого 
відноситься до 1101 (6609) р. Відомий також його тезка, єпископ Смоленський, згаданий 
1197 (6705) р. Ще менш вірогідним є те, що єпископом Суздальським було названо 
єпископського намісника — «съпрестолник»3060. Втім, нічого з вищевказаного довести на 
сьогодні неможливо, тому залишимо питання відкритим. 

Краєзнавець початку XIX ст., ключник Суздальського собору Ананія Федоров, у своїй 
роботі «Историческое собрание о богоспасаемом граде Суздале», написаній після 1846 р., у 
переліку Ростово-Суздальських єпископів вписав свт. Симона після єп. Єфрема, причому про 
нього сказано, що він «був в літа 66003061, преставився ж, і покладений був за бажанням своїм 
в Києво-Печерському монастирі, цей святитель написав частину Патерика Печерського» 
(Федоров 1855, 22). На підтвердження своєму писанню він наводить, зокрема, місцеві 
джерела: «У книгах дому архієрейського Суздальського витратних 7180 року значиться, 
пам’ять його відправлялася в соборній церкві урочисто травня 10 дня» (Федоров 1855, 22). 
Походження цієї традиції він обґрунтовує так: «Під час перебування на Суздальській єпархії 

 

3060 Про них див. у дослідженні Я. Щапова (Щапов 1989, 70). 
3061 Ця дата не є, власне, датою, бо цифрою 6600 московські переписувачі мали звичку позначати всі невідомі 
дати в межах ста років. Фактично, це означало 66хх. 
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преосвященний Варлаам єпископ, який був 1719, цей повелів у церковних молитвах за 
святителів Іоанна і Феодора згадувати тако: іже во святих отців наших Іоанна, Феодора і 
Симона єпископів суздальських чудотворців, (як вживалося у все його Преосвященства 
перебування в Суздалі)» (Федоров 1855, 22). Тут мовиться про українця Варлаама 
(Линицького), який посідав кафедру Суздальську і Юр’ївську з 1719 по 1724 р. (з перервою). 
Не підлягає сумніву, що цей архієрей, випускник Києво-Могилянської академії, привіз із 
собою з Києва печерську інформацію про свт. Симона, вважаючи його автором Патерика, 
оскільки у печерах цього святителя називали саме єпископом Суздальським, безвідносно від 
патерикової атрибуції. 

Українцем був і митрополит Суздальський і Юр’ївський Сильвестр (Гловацький), з 
яким Ананія Федоров пов’язує ще один щабель у встановленні вшанування свт. Симона у 
Суздалі: «1756 року Серпня 1 дня, з благословення Преосвященного Сильвестра 
митрополита Суздальського і Юр’ївського, згаданого святителя Симона єпископа образ із 
іншими Суздальськими святителями написано й поставлено в суздальській соборній церкві, 
між раками великих святителів Іоанна і Феодора єпископів суздальських чудотворців» 
(Федоров 1855, 22). 

Отже, вищенаведені вказівки аж ніяк не свідчать про наявність у Суздалі місцевої 
писемної чи усної пам’яті про свт. Симона, і походження його вшанування пов’язано тільки з 
привнесеною київською традицією. 

Додаток 2 

Повчання і послання Ізосими святого до 
Настасії, (духовної) доньки своєї3062 

осланіе t изосима ст7го дщери своеи анастасіа. (рькла ми миҵ бzше) прислати грамотu Ҷ утэшеніи своемъ, 
но азъ хuдыи и грэшныиѶ не могu Ҷ себэ наuчити, тобѣ• чадо что рекu. но бduѶ чадо бъ7 uтэха твоа 
и ст7аа бцdа. аще ли ти Ҷ чемъ печаль то• повѣ• ми. что Ҷставила еси в8 мирэ красотu мира сего 
погибелнаго и сuетнаg и скороминuющаго. в8 мале явлzясz а вскоре погибла, ты• чdа b не печалuи. но па? 
ра dµисz яко и€бавилъ тz есть гcь. t погибелнаго мира сего. и привеӥ тz єc на покоаніе. ты• чадо расмотри 
мира сеg. како ти море мuтитсz. егда бuрz въстанеть. тогdа мzтетсz аки в8 морэ семь всегdа в тишинэ 

потопляем8сz. ст7ыа бо жены възненавидэвше мира сего красотu не токмо възненавидэша. но и в манастырь 
tидоша, а дрuгыа в пµстынz< жітие скон8чашасz, помzни• чадо како ти дщ7и патрикэа, рек8ша. тысuщ8ника не 
въсхотэла мира сего єгdа рdоѶтелz еа хотэста дати замu•. Ҷна• помысли свэта сего сuетu. и бэжа в8 пустыни 
тои видэ ю нагu высоцэ седzщu. бэаше тэло еа черно t зноа сл7ночного. и въпроси еа старець. много ли жила 
єси в8 пустыни, сеи. Ҷна• п7 лѣҴ. ризы моа издрашасz. тако по тре < дне<. tиде свэта сего в8 жизнь вэчнuю, 
старець• слэӦ Ҷкомъ єдинемъ тогdа прозрэ каа uбо полъза нш7а. аще тэло имэемъ красно. а дш7а почер8нэла. 
лuче бо нам чdаb тэло имэти чер8но постоұ и мл7твою тэм 8 бо дш 7а краситсz. кто бэ краснэе єкатерины. и кто 
ли бэ еа мdреє. бэzше бо дщ7и цр7ва. или которы< книгъ не умэаше. о7 и є7, языкъ, то все наре? сuетu. шеdши 
Ҷбличи базкон8наго цр7z. цр7ь же дивиc премdрости. и нудzше ю пристuпити къ его злэи вэре Ҷна же паче uкори 
цр7z. и наре?сz невэста хcва. разнэвав8 же сz цр7ь. повелэ мuчити еа многими мuками. Ҷна• прослави бг7а. и 
повелэ цр7ь мечеұ главӅ1 еа uсекнuти. в8си же лdюѶ дивлzхuсz красотэ лица еа. бэлше свэтло яко сл7нце. Ҷна• 
цр7ви ре? и всѣұ людеұ. не дивитесz красотэ моеи. в8сz бо красота телеснаа червеұ бuдеҴ в снѣd. м8ножество людіи 
плакахuсz. хотэша тэло єа взzти и погрэсти. Ҷна• помолиc гв cи. да не возмuҴ тэла чл7цы. пришеdше агг7ли 
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в 8зzша тэло єа. и положиша на синастэи горэ. ты• ч dаb анастасэе помысли. како свэта сего слава. гдэ цр7и и 
кн7зи. гдэ ли бг7атиѶ и uбозии. гдэ ли бг7атество и слава. гдэ ли красота. Не все ли чер8віе раст8лиша. не все 
см 7рть измэни, не всz ли гробэ покрыи. бг7ата и uб7га, цр7z и кн7ѕz. в8сэмъ смр8тнаа чаша пити, яко• ре? іҶа= 
златаµстъ. днеc славніи и чтcніи, а uтро бесчетнии, днеc красzҴ тэло и вонzми мажuҴ, а заuтра лежитъ въ 
гробѣ< зловоніи смер8дzще, ты• чадо помыс8ли смр7тніи чс7ъ, трижdы дн7емъ. не ток8мо смр7тныи чс7ъ. ноѶ грэхи. смр7ть 
бо страшитъ. а грэхи в8 вэкы мучатъ дш7u и тэло. страш8но разлuчитисz дш7и t тэла. егdа пріидµҴ по ню 
аг7глы лютии гро€ніи и в тои чс7ъ егоже не чаетъ. єго• не вэсть. єгdа въсхитzҴ тz съ собою. како стер8пимъ Ҷно 
страшное сuдище пришествіе гнcе на испытаніе вселен8ныа. идѣ• бо t сквара его въсuритсz и звѣ€ды спадuҴ. и слн7це 
померкнеҴ. и лuна погибнеть. агг7лы възмuтzҴсz. херuвими возопіють. и серафими въскричаҴ, и вси возопіють 
гл7ще. блcгвнъ грzдыѶ въ имz гнcе сduѶти живыұ и мр7твыұ. тогdа поставzтсz прcтли. и кн7ги разнутсz. Ҷбличающи 
дэла н7ша. дн7евнаа и нощнаz. рэка бо Ҷг8ненаz преd сuдищеұ течеть, поедающи в8сю землю. идэже преdстанемь 
нази. кожdо имы дэла своа преd собою видzще. и повелитъ гcь аг7глҶұ разлuчити правеdныа t грэшникъ. и како 
стерпимъ тогdа. ре?тъ праведнымъ пріидэте. цр7ьствuите съ мною сътвор8ше волю мою. како стер8пим8. єгdа изыдетъ 
гла c на грэш8ницы, идэте t менэ проклzти съ дияволоұ въ Ҷгнь въчныи творивше волю єго. въ Ҷгни вэчнеұ 
мuчитисz с ниұ. яко• ре? бл7жныи єфреұ горэ погuблzющиұ времz покоанію въ смэси и глuмлэ свzзаніи бо 
бuдuть яко пленицами грэхи своими. яко• бо мнози Ҷбрази покоанію. тако мнози Ҷбители въ црcтвии 
нб cнэмъ. яко• бо Ҷбрази грехҶұ. тако и мнози Ҷбрази мuченію. ты• чадо помышлzи како ти єc см>ть страш8наа 
всэмъ бuдетъ како ти ст7іи боzхuc смр7тнаго часа, а ведuще яко жизнь вэчнаа пріати, како ти ст7ыи арсенеи 
въпиzше по всz дн7и (плачzc) смр7тнаго ч7са. и тем8наго. па? скор 8бzхu смр7тію. мы• чdаb доколе долъжни єcми 
плакатисz, и възdыхати, поминающе смр7ть. не по мнозе бо времени въсхитить. Немcлтивно акы лютъ звэрь. 
что uбо uспэетъ тогdа, егdа пріидuҴ аг7глы ту же будеҴ множество бэсовъ, къ аг7глоұ нач8немъ молитисz гл7ще. 
ст7іи аг7глы tдадите ми да помолюc и поплачюc грэхо+ свои<, и тогdа аг77гли съ гнэвомъ tвэщаюҴ к намъ Ҷкоан8наа 
дш 7е грэшнаа и сквер8наа нечcтаа. колико лѣҴ изжила еси, по всz дн7и съгрэшающе почто не покаасz грэхо+ своихъ, 
а ведuщи Ҷкоан8наа дш7е яҲ смр7тна еси, uже бо конець житию твоемu приближисz. u• с торгu разыдоша. u• не 
л8зэ кuпити ничто• uже бо слн7це твое зашло єc. и свѣҴ смер8чесz. uже не можеши помилована быти. поиди 
Ҷкоан8наа дш7е в мuкu вэч8нuю. не имuщую кон8ца мученію. тогdа Ҷкоаніи ти бэси въсхитzтъ дш7u грэш8нuю. 
и тu бuдеҴ плачь неuтешимыи. и скрежеҴ чер8вь неuсыпаемы. гроза несъгрэемаz. и тu ждеҴ грэшнаа донде• пріидеҴ 
гcдь сuдити живыұ и мр7твыұ тогdа Ҷсuжена бuдеть грэшнаа дш 7а. въ Ҷгненыа мuкы. и помысли чdаb анастасіе. 
колико имuҴ плакатиc не плакав8шеи здэ. ты• чадо плачисz здэ грѣ< своихъ. пdоbбаеть бо намъ бе€престани плакатиc 
дн7ь и нощь. ре? бо старець всzкъ грѣ< Ҷпрочъ тэла єc. а творzи грѣ< въ свое тэло съгрэшаетъ. тако• и всzкоа 
добродэтеӥ кромэ тэла єc. а плачетсz грѣ< свои< тэло свое Ҷчищаеть. с вер8хu бо въсходzщаа слеза все тэло 
ҶмываеҴ. чл7къ бо даzсz въ скорби бг7а рdаѶ плачасz грѣ< свои<. вменитъ боg слезы его съ кровію мч7еніческою. ст7іи бо 
мч7нцы прольяша кровь свою хcа рdаѶ. а наұ слезы своа проливати Ҷ грэсе< свои<. постъ бо томитъ3063 тэло, бдэніе 
чиститъ дш7у. а бе€мол8віе приносиҴ пла ?, пла? же свер8шаеҴ чл7ка и сътвориҴ єго бе€грэха. аще пріидuҴ слезы плачисz Ҷ 
грэсе < свои< прилэжно в8 таине, и не хвалисz слезами своими. но р8цы братіе наұ пdоbбаеть по всz дн7и платиc, аще 
кто хвалитсz слезами своими. или ино что сътворивъ. tимеҴ бг7ъ слезы t него. и бuдеть тэло єго жестоко 
яко каме=, и тако погибнеҴ. Помысли чdа b анастасие. како (та) тіе и ра€боиницы боzшаc грѣ< свои<, и колико прольяша 
сле€, и тэми очистиша. Помzни чdаb анастасіе, како ти сіа блuдница X7 лѣҴ плака c дрuгаz• блuдница Н7 лѣҴ 

 

3063 Так в оригіналі. 
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плака c затворишасz в кэліи своеи. и сл7нечнаго свэта не видэвши. но всегdа въ т8мэ сэдzщи. Помzни• чадо 
Ҷнu блuдницу и• принесе къ бг7u. uкропъ не топленъ. (а убрусъ не шве= и не тка = что же uкрҶӦ слезы а) uбрuc 
не тканъ власы еа. я• принесе къ гcu. и припаdша к ногама ісucвыма. мочаше нози его слезами. и власы своими 
Ҷтираше. ничто• бо болэ слезъ есть. Помzни чdа b анастасіе како ст7аа еuпраx8сэа, колико проліа слезы не сътвор8ше 
грэха. ни Ҷсквернивши тэла своего З7 лѣҴ вшеdши в монастырь. и дастъ тэло свое на въздер8жаніе, и тол8ми 
подвизасz яко и бэсы прогнати и бэяше слuга не ток8мо игuменіи ино и всѣұ сестраұ, и многи напасти t 
діавола претер8пэ. Помzни чdаb анастасіе ст7ую ефросінию колико бг7атество Ҷставив8ши, иде в манасты> мuжескыи 
и пострижесz. и слuжаше всѣұ и не вэдома бэаше никомu• ни Ҷ7цu своемu бэаше бо красна тэломъ потоұ же 
и мл7твою и бдэніемъ добротu теленсuю изменив8ше. и лице свое uмываше слезами. ты• чdа b анастасіе помысли 
ст7ы< женъ житіе, нарицающе имz гcне и тъи тz uкрепить, дас ти помощь свою, ток8мо бuди послuшлива, 
имэи игuменію яко бл7га и бuди всѣұ слuга. старымь• и младыұ, яко иванъ бг7ословъ гл7ть, пребываа в8 люб 8ви въ 
бѕ7э пребываеҴ. и бг7ъ в неұ пребываеть, и коӥми страшно єсть. є• в8 боѕэ пребывати. и бг7ъ въ наc любыи єc. Павелъ• 
апcлъ гл7ть. аще вэрu имамъ яҲ и горы преставлzти. а люб8ве не имаұ ничто єc. любовь• имэи дх7овнuю. яҲже ре? гcь 
любите враги ваша и добро творите ненавидzщиұ васъ. аще кто досадиҴ ти помzни ха7 пріимшаго досаду наc рdаѶ. 
аще кто Ҷбидить тz или Ҷклеветаеть, и не възdаи зла за зло. но на? моли ба7 не Ҷдолэи злобе злобою, но 
Ҷдолэи злобu бл7гостынею. любовь• имэи к нищимъ. и к сестраұ своимъ просzще u тобе даи чсо имэише, с 
мирzныи же не имэи любви, не токмо с мужи но и съ женами любы мира сего вражда бu7 єсть. аще любить 
миръ люб8ве бж7іи нѣc в немъ. яко• гл7ть апcлъ не любите мира ни яже сuть в8 мирэ семь. Похоть Ҷчима гор8дыни. 
я• нѣc (t ба7. но) t мира сего есть. къ uнымъ вер8стою не преставаи. съ блuд8ницами бесэды не uм=ожи. да не 
впадеши в сэти и< при всѣұ же чадо имэи бг7а. нико• не Ҷбиди. ни Ҷклеветающи к тобэ не послушаи, ни съл7жи, 
но гuбитъ гь7 всz гл7юшаz л8жu аще кто тz нuдитъ питіемъ uпиватиc нико• послушаи, мерьс8ко бо єсть преd 
бг7омъ піаньство, яко поганыа набдитъ б7ъ, піаницы• възненавидэ гь7. в8семu бо злu мать есть, пияньство агг7лъ 
бо хранитель t пианаго бэгаетъ. не тер8пz смрада пьяньственаго яко• апcлъ гл7ть. яко• носихомь Ҷбра€ земнаго. 
да по симъ Ҷбра€ нбcнаго. яко• чер8нечество поновленіе. аки в8торыұ кр 7щеніеұ. не то бо єсть че>нечество еже пор8ты 
носити чер8ны, или мzса не ясти, ноc чер8нечество єсть правое, єже тер8пэти досадu бг7а рdаѶ и поноc и uкоръ. И 
uскіи пuть Ҷ всемъ изволиши широкаго пuтишествіе, блюдисz Ҷпасно. зане• Ҷ всеұ томъ. имаеши tвѣҴ дати 
в 8 дн7ь сudныи. имать бо власть за малъ грэхъ мuчити, дн7ие бо нш7и яко стэнь мимо идuть. и вскоре 
минuютсz. яко• двdъ гл7ть, дн7ие нш7и яко бо сэнь uклонишасz. и азъ яко сэно исхоd. жітие бо свэта сего мало. 
а мuка Ҷного вэка єc велика. и не имать мuченію кон8ца. бг7u н7шему сла+. 
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Додаток 3 

Нариси історії людоловства і обставин 
работоргівлі в нашій частині Ойкумени за 

княжої доби 

До термінології. Раби, челядь і ін. у Печерському 
патерику 

 Патерику неодноразово згадуються раби — особисті і навіть монастирські. 
Проте річ у тім, що «раб» тут є евфемізмом, залученим із перекладів грецької 
літератури. Це не означає, що рабів в Україні того часу не було, і навіть не 
означає, що особисто залежні люди не жили чи не могли належати монастирю. 

Останнє маловірогідно, але можливо. У нашій писемності евфемізм «раб» ні про що не 
свідчить, це лише наслідування античної літератури. Так називали будь-яких найманих і 
часто вповні вільних працівників. Залежні люди і, зокрема, раби в нашому понятті тоді були, 
але їх називали інакше, про що йтиметься нижче. 

Нарис 1. Рабовласництво і работоргівля в історії 
Київської Русі на тлі історії Ойкумени 

авня історія людства є абсолютно невіддільною від володіння рабами і 
работоргівлею. Від праці невільників залежала не тільки економіка, але часто й 
культурне життя багатьох народів, і насамперед тих, яких нині прийнято вважати 
першоосновою європейської демократії. 

Рабство, як соціальний інститут, виникало на певнім щаблі розвитку у всіх народів, 
хоча рівень його поширення був різним. Вивчення цього явища, як економічної категорії, не 
вимагає емоційного визначення , однак у дослідженнях агіографії ми не можемо дозволити 
собі такого, бо християнські тексти апріорі мають моральну складову і нема потреби її 
оминути. Крім того, християнство свого часу поступово призвелося до його несприйняття в 
цивілізованому суспільстві. 

Найбільшого свого розвитку інститут рабства досяг у античному світі та, пізніше, в 
Османській імперії. Рабами ставали різними шляхами, але чи найголовнішим із найдавніших 
часів було захоплення в результаті бойових дій самих воїнів і (ще частіше) їхніх сімей. І вже з 
тих найдавніших часів цими людьми торгували. По мірі збільшення потреби в рабах, їх стали 
масово закуповувати у «варварських країнах» і перепродувати. Дослідник історії рабства 
Дж. К. Інгрем писав: «Крім продажу рабів, що була результатом захвату міст і взагалі війни, 
в Греції проводилася і систематична торгівля рабами. Закуповували їх у Сирії, Понті, Фрігії, 
Лідії, Галатії, Пафлагонії і, особливо, у Фракії. Єгипет і Ефіопія також поставляли значну 
кількість рабів, а почасти й Італія. З іноземців найдорожче коштували азіати, як найбільш 
слухняні й знайомі з усіма хитрощами витонченої розкоші. Але найвище цінувалися греки, 
яких збували переважно за кордон. Власне, Греція й Іонія постачали наложницями, 
музикантками й співачками гареми розпещених східних государів. Важливим ринком 
работоргівлі були Афіни, причому місто стягувало певний податок з кожного продажу; але 
головними центрами її були Кіпр, Самос, Ефес і, особливо, Хіос. Пізніше набув великого 
значення також Делос; розповідають, що там, в перебігу одного дня, продавалося іноді до 
десяти тисяч рабів» (Ингрэм 1896, 17-18). 

Навіть відкинувши вульгарно-марксистські побудови, не можна не визнати, що 
поширенню рабства завжди і скрізь сприяла економічна вигода. Рабською працею 
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забезпечувалося не лише більш чи менш значна частина виробництва (у залежності від часу 
і держави), вони широко використовувалися у домашніх роботах і в управлінні виробництва. 
Існували також раби державні чи храмові. Навіть культурний розвиток значною мірою 
залежав від талановитих і освічених рабів. 

Врешті, в Греції поширення рабства досягло того рівня, що геть убило працю вільних 
людей (Ингрэм 1896, 43). Дж. К. Інгрем припускав, що співвідношення між рабами і 
вільними в Греції становило 3:1. (Ингрэм 1896, 23). Не кращим був стан і в Римі, де з 
патріархальної своєї першооснови дійшло до рівня чи не більшого, ніж у Греції (Ингрэм 1896, 
50-51). Торгівля, як і спеціальна освіта, для рабів з метою майбутнього перепродажу були 
дуже поширеними. 

У деяких місцевостях Ойкумени раби іноді мали певні невеликі юридичні права і 
мали певний шанс на свободу (Ингрэм 1896, 26-28), та це ніяк не впливало на усталений 
погляд на них, як на худобу на двох ногах. Так, покарання господарем раба, за деяким 
незначним винятком, впродовж усієї античної цивілізації нічим не обмежувалися. Втім, слід 
зазначити, що й від самих рабів не часто чекали наявності моральних норм (Ингрэм 1896, 
63-65)3064 

Поганські релігії завжди толерували такий стан речей (Ингрэм 1896, 21-22). Такий 
погляд був характерний і для більшості філософських течій. Так, Аристотель, погляди якого 
лягли в основу сучасного суспільства та науки, і навіть вплинули на Отців Церкви, вважав 
рабство природним і необхідним явищем. Платон також оголошував рабство інститутом 
необхідним, і засуджував лише звичай греків мати за рабів своїх співвітчизників. Він гудить 
жорстоке ставлення до них, але не ставить їх на один щабель із вільними. Не особливо 
переймалися цією проблемою й епікурейці та стоїки (Ингрэм 1896, 28-30). І хоча й у античній 
Греції ми знаходимо часом ідеї рівності всіх людей (Ингрэм 1896, 31), але навряд чи це якось 
впливало на погляди навіть освічених верств суспільства. 

Лише після Різдва Христового погляд на рабів став змінюватися. Так, Плутарх вважав 
аморальним жорстокість до рабів і звичай позбуватися старих і немічних (Ингрэм 1896, 106). 
У творчості Сенеки знаходимо погляди, що збігаються з нашими поглядами на зазначену 
проблему 3065 . Радник Траяна Сіон Хризостом — перший грецький письменник, який 
оголосив рабство протиприродним (Ингрэм 1896, 83-84). З часом послабленням становища 
рабів опікувалися також римські імператори — Діоклеан, Адріан, Антонін Пій, Марк Аврелій. 
Ці люди не були християнами, і навряд чи зазнали особливого християнського впливу 
(Ингрэм 1896, 111-112). Радше навпаки, поява в суспільстві хоч невеликого потягу до моралі 
й людинолюбства сприяли поширенню християнства. 

Втім, навіть прийняття Християнства на державному рівні не припинило усталену 
систему рабовласництва. Церкву часто звинувачують у тому, що вона не розпочала негайну 
боротьбу проти цього інституту, а натомість церковні організації, так би мовити, 
імплементували його, оскільки часто самі володіли рабами. Однак, якщо брати до уваги все 
вищесказане, чекати на таке було б смішно. Ні загальний розвиток економіки, ні вплив 

 

3064 Аби дати зрозуміти сучасникам, як ставилося античне суспільство до раба, наведемо такий приклад. Грек 
чи римлянин купував собі раба тоді і так, як сучасна людина купує собі пральну машину. Вона має право її 
екплуатувати, ремонтувати (або ні), розбити у поганому настрої. Якщо викине ту машину за вікно 
багатоквартирного будинку — може мати проблеми лише тоді, що кидає сміття на вулицю, чи коли в когось 
влучить. «Доля» самого виробу нікого не цікавить. Так само ставилися в описуваний час до рабів. Наразі, якщо 
щось і викликало моральний дисонанс — продаж у рабство свого співвітчизника за борги чи внаслідок якогось 
іншого звичаю. Тому цей спосіб набуття рабів часом обмежувався. Однак, це ще більше сприяло набуттю рабів у 
результаті як війн самих греків чи римлян, так і закупівлі їх у різних варварських народів. 
3065  Наразі його погляди настільки близькі до християнства, що Тертуліан говорив про нього: «Seneca, saepe 
noster». Існує також передання про його знайомство з апостолом Павлом і Святим Письмом, підтвердження 
цьому, втім, немає. 
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християнства не могли одночасно змінити обставини. Якщо хтось вважає це величезним 
негативом для християнських інституцій, нехай подумає про наш «освічений вік». У нас 
батько не може продати свою дитину у рабство, однак у більшості країн закон толерує 
дітовбивство матерями, коли живий плід видирають із утроби. Церква бореться з гріхом 
аборту у всі тисячоліття свого існування, але мало що досягла. Та все ж, можна було чекати 
негайної зміни надто поширеного звичаю. 

Навіть апостоли проповідували радше моральний чинник. У всякому разі, вони 
вбачали у рабах людей: «А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Бо ви всі сини 
Божі через віру в Христа Ісуса! Бо ви всі, що в Христа охристилися, у Христа зодягнулися! 
Нема юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви єдине 
у Христі Ісусі!» (Гал 3:25-28). Отже, проповідувався погляд на раба, як на частину «дому», на 
ставлення до нього, як до домочадця і, відповідно, вимагали такого самого ставлення від 
раба до свого господаря: «Раби, слухайтеся тілесних панів зо страхом і тремтінням у простоті 
серця вашого, як Христа! Не працюйте тільки про людське око, немов угодники, а як раби 
Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із зичливістю, немов Господові, а не людям! 
Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то 
вільний. А пани, чиніть їм те саме, занехаюйте погрози, знайте, що для вас і для них є на небі 
Господь, а Він на обличчя не дивиться! Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та 
могутністю сили Його!» (Еф 6:5-10). Ставлення до рабів було мірилом суспільних стосунків, 
які вимагали позитивного впливу Віри: «І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть 
в Ім’я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків 
своїх, як лицює то в Господі! Чоловіки, любіть дружин своїх, і не будьте суворі до них! Діти, 
будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господові приємно! Батьки, не дратуйте дітей своїх, 
щоб на дусі не впали вони! Раби, слухайтеся в усьому тілесних панів, і не працюйте тільки 
про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячися Бога! І все, що тільки 
чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям! Знайте, що від Господа приймете в 
нагороду спадщину, бо служите ви Господові Христові. А хто кривдить, той отримає за свою 
кривду. Бо не дивиться Бог на особу!» (Кл 3:17-25). 

На рівності господарів і рабів перед Богом, зокрема, наголошували Ориген, 
св. Климент і Тертуліан (Ингрэм 1896, 113). Зокрема, вони були проти жорстокості до них 
(також використання рабів, як гладіаторів і мімів3066). Імператор Костянтин увів новий спосіб 
звільнення, яке здійснювалося у церкві за участі священників, усунув обмеження у справі 
звільнення, які існували до нього (Ингрэм 1896, 90). Особливо церковний вплив 
простежується у законах Феодосія, і свого апогея досягло у кодексі Юстиніана (Ингрэм 1896, 
86-89). Церква сприяла звільненню рабів і викупу полонених. 

Раб, що приходив у монастир, вважався вільною людиною (щоправда, існували в 
різний час обмеження щодо такої можливості) (Ингрэм 1896, 90, 118-119). Студійський устав 
категорично забороняв використання рабів як слуг особистих, монастирських чи працівників 
у монастирських помістях (Браунинг 1958, 46). Такий припис є в уставі Лаври св. Афанасія 
(Литаврин 2001). Але саме наявність таких приписів підтверджує, що такі випадки 
траплялися. 

У Візантії встановилася більш м’яка, ніж у Римі система рабоволодіння. Рабська праця 
не була вже головною рушійною силою економіки. У містах було багато вільних ремісників, 
а в селах — селян-общинників (История Византии 1967, 66-67). Візантійське право виробило 
не завжди виконувані, але наявні правила володіння рабом-християнином. Легітимним це 
визнавалося, коли 1) раб був народжений від іншого раба; 2) раб був хрещений своїм 
нинішнім господарем; 3) був засуджений до рабства судом. Неодноразово наголошувалося 

 

3066 Боротьба з останніми велась з перемінним успіхом. З одного боку, рескриптами імператорів Церкві давалося 
право звільняти рабів, які хотіли уникнути гладіаторства чи професії комедіанта. Однак, пройшло декілька століть, 
доки було досягнуто заборони жорстоких і аморальних публічних видовищ (Ингрэм 1896, 115). 
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також на праві на звільнення для тих, хто не підпадав під вищеназвані категорії (Литаврин 
2001). 

Однак, слід визнати, що християнська проповідь не дуже вплинула на домашнє 
рабство, яке мало чим відрізнялося від попередніх епох (Ингрэм 1896, 118-119; Браунинг 
1958, 38-55). Не припинялося і «виробництво» скопців (История Византии 1967, 240). Навіть 
у X ст. у юридичних документах погляд на рабів як на двоногу худобу, мало змінився 
(Браунинг 1958, 46). 

Серед джерел Р. Браунінг називає полон внаслідок військових дій, але говорить про 
захват саме імператорської армії (Браунинг 1958, 48-50). Торгівлю рабами він ставить на 
другий план, хоча зрозуміло, що саме цей спосіб впродовж століть був головним набуттям 
рабів як у Візантії, так і у Західній Європі, пізніше — і в Османській імперії. І навіть згадуючи 
про торгівлю, автор називає здебільшого перевалочні пункти, приміром, в Італії (Браунинг 
1958, 50). Як джерело рабів і центр работоргівлі згадано Болгарію й Угорщину (Браунинг 
1958, 50-51). Аж занадто скупо згадано Україну (у Р. Браунінга — «Южная Россія»). 

Україна, як частина Ойкумени, ніяк не уникнула, та й не могла уникнути існування 
інституту рабства. Воно тут існувало здавна, але слід пам’ятати, що окремі території 
нинішньої нашої держави в різні епохи належали до різних держав і цивілізацій. Міста 
Північного Причорномор’я були частиною греко-римського світу, отже, історія 
рабовласництва і работоргівлі тут мало чим від нього відрізнялися. Степову частину України 
почергово займали декілька кочових народів. А вище по Дніпру жили слов’янські племена і 
пізніше утворилась Київська держава. Не слід забувати й про Хазарію. 

І кочівники, і слов’яни мали давню традицію рабовласництва, і рабська праця 
займала значне місце у їхньому економічному житті. Колосальні потреби наявності рабів у 
греко-римському світі закономірно призвелися до особливого його розвою, до того, що раби 
стали поширеним і дорогим експортним товаром. Як наслідок, місцеві чільники робили свої 
і сусідні народи майже невичерпним джерелом рабів. В усі часи вони разом із продуктами 
бджільництва та пушниною, становили головний продукт імпорту з наших територій. 

На жаль, це питання на сьогодні є дуже мало дослідженим через суттєвий брак 
джерел. Але свою роль відіграло і те, що участь наших предків у масовій торгівлі 
співвітчизниками суперечить патріотичним легендам про вільний і демократичний люд, які 
розвивалися як українськими, так і московськими істориками. Це не є чимось оригінальним. 
Така проблема існує і в історіографії західноєвропейських народів. 

Великий обсяг торгівлі рабами на території Київської Русі та у навколишніх землях 
простежується, зокрема, із записів мусульманських письменників. Так, Абуль-Абас Ахмет ібн 
Яхія ібн-Джабира й Абу-Джафар Мухаммед ібн-Джарвра ібн-Язида ат Табарі згадують про 
полонення у Хазарії 20 000 слов’ян (Гаркави 1870, 37-38, 76). Втім, О. Гаркаві зазначав, що 
така кількість слов’ян, оселених у Хазарії, в межах, до яких могли дійти арабські війська, 
викликає сумнів (Гаркави 1870, 41-43). Декілька арабських письменників, зокрема, Абуль-
Касим Убайдаллах ібн-Абдаллах (у 60—70-х рр. IX ст) та Абул-Касим Мухамед (близько 976—
977 рр.) згадують про торгівлю слов’янськими євнухами у мусульманських країнах (Гаркави 
1870, 48, 222). Та ніхто не говорить про те, що цих невільників було куплено чи захоплено 
саме на території України чи навіть у межах Київської Русі (Гаркави 1870, 50-51). Гаркаві 
також припускав, що до «слов’янських рабів» долучали германців і представників інших 
європейських народів (Гаркави 1870, 236). Абуль-Касим Убайдаллах ібн-Абдаллах (у 60—70-
х рр. IX ст.) описував широкі торгові контакти купців із Русі, які доходили аж до Багдада, 
однак серед їхніх товарів не називає рабів, а переважно хутро і мечі (Гаркави 1870, 49). 
Значно інформативно арабські автори описують важливі для них справи. Так, Абуль-Хасан 
Алі ібн-Хусейн (Аль-Масуд) (у 20—50-х рр. X ст.) повідомляє про послання римським царем 
Маврикієм перському царю Хозру Парвизу ста двадцяти дівчат «з царівен бурджан, 
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Джалалікі, Слов’ян, Васканса й інших народів, сусідніх з Румом; на голові їх були корони з 
дорогоцінних каменів» (Гаркави 1870, 134). 

Слід пам’ятати, що повідомлення арабських письменників неточно поминають 
«слов’ян» чи «русів», вони можуть називати європейські чи навіть угро-фіномовні народи у 
Східній Європі. Крім того, работоргівля для них — справа звичайна. І раб — не є товаром 
унікальним, і работоргівлю не варто було описувати, як особливості місцевих звичаїв. Їх 
значно більше цікавив мед, хутро і, наприклад, звичаї місцевих похоронів. Крім того, 
однотипний опис останніх із трупоспаленням і людськими жертвами, чи інші релігійні 
обряди, змальовано у багатьох записах, причому доволі одноманітно, з чого можна зробити 
висновок, що не всі автори самі щось таке бачили, а деякі прямо посилаються на 
попередників. Водночас у цих побутових записах фігурують не лише дружини померлих чи 
рабині, яких віддають у жертву під час поховання господаря, а наприклад, і спосіб 
поводження із хворими, щоб запобігти пошесті, як описує Ахмед ібн-Фадлан ібн Аббаса ібн-
Рашида ібн Хаммада (у 20-х рр. X ст., цитуючи Ібн-Федлана)3067, де згадано чіткий поділ на 
вільних і рабів. Однак, чи має це стосунок до нас?3068 

Особливо цікавими серед арабських джерел є повідомлення Абу Хаміда Мухамеда 
ібн Абд ар-Рахим ал-Гарнаті ал-Андалусі, який, дійсно, у XII ст. був у Києві (О. Большаков, 
Монгайт 1971, 33-34), що значно ближче до описуваного в Патерикових житіях періоду. Про 
торгівлю зброєю з ісламських країв на півночі він зазначає: «А ці мечі, які привозять з країн 
ісламу в Булгар, приносять великий прибуток. Потім булгарци 3везут їх у Вису, де водяться 
бобри, потім жителі Вису везуть їх у Йуру, і [її жителі] купують їх за соболине хутро, і за 
невільниць, і невільників». Безпосередньо про Русь і Київ він описував існування «шкіряних 
грошей» (про це є окремі наукові дослідження) і, серед іншого зазначає, що за ці гроші 
«купують будь-які товари: невільниць, і невільників, і золото, і срібло, і бобрів, й інші товари» 
(О. Большаков, Монгайт 1971, 35-36). 

Залежні особи Київської Русі 
Отже, на кінець XI ст., тобто в епоху, коли жили і потрапили у неволю прпп. Євстратій 

і Никон Сухий, рабство і работоргівля ще були вповні усталеними. Проте нам відомо про це 
дуже мало. З Руської Правди і різних писемних пам’яток відомо про існування низки 
залежних верств населення Київської держави, однак дуже непросто визначити, наскільки 
кожне з них відповідало античному чи мусульманському поняттю про раба. Ця тема має на 
сьогодні колосальну історіографію, однак ще потребує ґрунтовного вивчення3069. Спробуємо 
коротко розповісти про проблему залежних верств. 

 

3067 «Коли один з них захворіє, то вони ставлять йому намет далеко від них, кидають його туди і кладуть з ним 
дещо з хліба і води, але не наближаються до нього, не говорять з ним, навіть не відвідують його увесь час 
(хвороби), особливо коли він бідний чи невільник. Якщо він одужує і встає, то повертається до них; якщо ж 
вмирає, то вони його спалюють, а якщо він раб, то залишають його в тут, поки його не з’їдять собаки і хижі птахи» 
(Гаркави 1870, 96). 
3068 Те саме можна сказати і про описи величезних гаремів місцевих князів (Гаркави 1870, 100). Нам відомо, що 
гареми були, але ті його розміри, які міг собі дозволити до хрещення св. Володимир навряд чи можна порівняти 
із можливостями місцевих князьків. Крім того, є всі підстави твердити, що не всі жінки з гарема були рабинями 
чи колишніми рабинями. 
3069 Ці дослідження мало торкалися, власне, работоргівлі, особливо зовнішньої. Про це імперські історики в різні 
часи намагалися не згадувати. А «Радянська історична наука прагнула встановити, чию працю переважно 
використовували землевласники і бажання це зрозуміло. Від вирішення цього питання багато в чому залежало 
встановлення типу суспільно-економічної формації. Проблема в тому, що джерела не дають змоги визначити це 
повною мірою. Саме тому історики віддавали переваги різним способам експлуатації, в залежності від власних 
теоретичних уявлень, від того, яку формацію вони вбачали в соціальноекономічному устрої Київської Русі. 
Виходило так: висновки робили, зважаючи на первинні припущення, а не показники джерел, але видавали за 
дані останніх, як підтвердження теоретичних поглядів авторів. Витримані в такому дусі дослідження були цілком 
переконливими. Насправді, висновки, що містяться там, не завжди обґрунтовані. У нашому випадку виявлення 
основного способу експлуатації не має принципового значення. Чию б працю не використовували 
землевласники, це не впливало на характер їхніх стосунків і тому не мало вирішального впливу на формування 
типу цивілізації. Це дає змогу поставитися до наявних даних з більшою об’єктивністю» (Поляков 2010, 253-260). 
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Смерди. Сільськогосподарську верству смердів різні дослідники визначають як 
неповноправну або навіть особисто вільну, що платила данину князю (Яковенко 1997, 54-
55). В будь-якому разі їх не можна розглядати як рабів, як ми це розуміємо. 

Холопи. Вірогідно, саме під цим словом можна вбачати справжніх рабів. Холопів 
вважали майном, річчю, і їх використання господарем було нічим не обмежене, навіть 
вбивство. Однак, проблема полягає у тому, що існує ще один термін — «челядь» — і цей 
термін також означає дещо схоже. Вивчення статей в Руські Правді підтверджує думку, що 
це були різні поняття. Там обидва терміни ніколи не змішуються (Поляков 2010, 253). Статті 
Правди, що згадують челядь і холопів переважно стосуються різних судових справ. Втім, 
можна звернути увагу на статті 323070 і 383071, у яких йдеться про челядь, і статтю 112, яка 
повідомляє про холопів 3072 . На сьогодні не зовсім зрозуміла соціальна відмінність між 
челяддю і холопами (Поляков 2010, 253-260), але для нашого дослідження це не має 
суттєвого значення — у будь-якому разі, маємо справу з інституцією рабства. З початку XII ст. 
у джерелах знаходимо назву закупів, людей, що були у борговому рабстві. Серед закупів 
також могли опинитися й збанкрутілі купці, підсудні, що не мали чим сплатити судового 
штрафу, палії, конокради (Яковенко 1997, 54-55). 

Якщо зважати на дослідження, то, власне, рабами були тільки холопи (і челядь?), 
хоча шлях від інших залежних верств до рабства був недалекий. На відміну від Західної 
Європи, у нас колишній раб, викупившись, ставав повноправною людиною, найчастіше, 
потрапляючи до категорії «ізгоїв», що не визначало його неповноправності, а лише 
тимчасову невизначеність соціального статусу (Долгов 1999, 125). 

Складно твердити, коли саме сформувалися ці суспільні інституції, та вже після 
Хрещення становище їхнє систематично поліпшувалося Церквою, якій належало 
покровительство над ними. Як і в античному світі, Церква не вимагала звільнення всіх рабів, 
а пропагувала людяність. За продаж дітей, насильство над невільними, убивство раба 
накладалися епітимії. 

Внутрішня работоргівля 
Існування рабства передбачало й існування работорогівлі. Про це вказано у 

цитованих вище документах (Підгородинський 2009, 177). Можна припустити, що на час 
створення Руської Правди у суспільстві вже усталилась недопустимість продажу в рабство 
співвітчизників (Підгородинський 2009, 177), чи було бажання контролювати цей процес. 
Однак, чи вплинуло це на експорт рабів із території Київської держави, чи через її територію? 

Експорт рабів 
Вище ми зазначали про скупі повідомлення щодо зовнішньої работоргівлі, але це не 

є підставою вважати її легендарною. Вона була і була дуже поширена. Наразі скіфи-раби 
відомі в Греції від середини I тисячоліття. А греки не розрізняли вихідців із степів від 
землеробів, однаково називаючи всіх скіфами. Міста Північного Причорномор’я, зокрема, 
Боспорське царство, займали позицію посередників у торгівлі, обмінюючи рабів та інший 
імпорт — вино, олію, вироби ремісництва. Великим центром работоргівлі всього регіону був 
Хазарський каганат. У той час, вірогідно, Київ також став центром торгівлі, в т. ч. і торгівлі 

 

3070 «О челzдинэ. Аже челzдин скрыетсz, а закличют8 на тор8гӅ, а за г7 дни не выведӅт его, а познает и третей день, то 
свои челzдин поzти, а ономӅ платити г7 грив= продажѶ» (Правда Русская 1940, 170). 

3071 ЊжӤ кто познаеть челzдин. Аже кто познает_ челzдин свои украде=, а поимет_ и, то wномӅ вести и по кӅнам до г7zго 
свода; поzти же челzдинъ в челzдина мѣста, а wномӅ дати лицѣ, а тьи идет_ до конечнzго свода, а то еc не скот, нѣ 
лзѣ рѣчи: не вѣдѣ у кого есмь кӅпилъ, но по языкӅ ити до конца; гдѣ бӅдет_ конечный тат_, то wпzт_ воротит_ 
челzдинъ, а свои поимет_, и проторы томӅ жӤ платити, а кнzѕю продажю вi7 гриӤв= в челzдѶне илм Ӆкрадше (Правда Русская 

1940, 171). 
3072 Аже холwп бѣжить, а заповѣсть господинь, яжӤ слышав кто или знаz и вѣдаz, оже ѥc холоп, а дастъ емӅ хлѣба 
или Ӆкажеть емӅ пӅть, то платити емӅ за холопа є͂ грив=, а за робӅ ѕ7 грив= (Правда Русская 1940, 177). 



 

 

931 
 

рабами. І з падінням Хазарії його роль не зникла. Варто лиш згадати Іпатіївський літопис: «Ре? 
Ст7ослӢвъ къ мт7рь своєи и къ боzроұ своимъ. не любо ми єсть в Києвѣ жити. хочю жѶти в Пєрєzславци. 
в Дµнаи. zко то єсть среда земли моєи. zко ту всz благаz сходzтьc. t Грѣкъ паволокы. золото. 
вино. и Ҷвощи разноличьнии. и и Щеховъ. и изъ Оугоръ сєрєбро и комони. изъ Руси же скора. и воск8. 
и мєдъ. и челzдь». 

Інформацію про особливості експорту рабів знаходимо також у мирних угодах із 
греками, вставлених до нинішнього тексту «Повісті минулих літ» (Підгородинський 2009, 
1774; Левченко 1956, 158-159). У літературі відома й поширюється ще одна цитата, 
вперше (?) наведена М. Левченком. У посиланні 1 на стор. 395 він пише: «У Мінеї за грудень 
(рукопис Троїцької лаври, № 90, арк. 223) говориться про купців руських в Константинополі: 
“идеже рускии купцп приходяще, челядь продают”» (Левченко 1956, 395). На жаль, ні під 
таким номером, ні під схожими, не вдалося знайти рукопис із такою назвою й тематикою ні 
в описах бібліотеки Троїце-Сергієвої лаври, ні на сайті монастиря, де поміщено це рукописне 
зібрання. 

Чи змінилося щось із Хрещенням? І якою була ситуація на межі XI—XII ст.? 
Безперечно, і в цей час у країні все ще побутував рабський стан (Юшков 1992). Безперечно, 
що рабовласниками передусім ставали можновладці-землевласники й заможні міщани 
(Юшков 1992). Рабів передбачено здебільшого економічними обставинами (Юшков 1992). 
Але, не підлягає сумніву, що рабами ставали військовополонені (особливо, із місцевого 
населення східних частин Київської Русі), або й потрапляли внаслідок работоргівлі з інших 
регіонів. 

Яка була роль у тому князів, бояр, які безпосередньо виступали работорговцями, 
перевозили рабів із Києва до Візантії чи земель, захоплених мусульманами? Тут ми мало що 
можемо сказати. Значно більше відомо про людоловство кочових народів українського 
степу, зокрема, про половців, та перепродування полону далі. Зважаючи на тему 
коментованих житій, ми зосередимося саме на останніх. 

Нарис 2. Половці і людоловство в українських степах 

оловці 3073  прийшли до наших степів вже у XI ст. з території Кімакського 
каганату — тюркського державного утворення, розташованого в Євразійському 
степу між Об’ю та Іртишем в середині XI ст. На початку 50-х рр. ХІ ст. опанували 

 

3073 Половці відомі під різними іменами: Половці, Plauci, Ваlwen або Blawen, Walwen, Κόμανοι, Cumani, Cuni, 
Кипчаки (Голубовский 1884, 36; П. Толочко 2003, 90). Етимологія східнослов’янської назви «половці» й донині 
здебільшого здається дослідникам незрозумілою і має величезну кількість варіантів (П. Толочко 2003, 89-90). 
Найбільш поширеною є асоціація слова «половці» зі словом «солома» (чому — солома?! Радше б уже полова… — 
І. Ж.), що пов’язували з кольором волосся (солом’яно-жовтим?) (Марченко 2012, 60). С. Плєтньова визнає 
світловолосість цього народу цілком вірогідною: «Здається, що нове звучання імені (слов’янське) половці 
отримали не без підстави: численні з-поміж них були світловолосі і навіть руді, що вважалося серед тюркських і 
монгольських етносів знаком особливої відмінності людини-воїна (нагадаємо, що Чингісхан був рудим)» 
(Плетнева 2003, 152). Проте більшість населення Київської Русі також не були темноволосим, отже це не було 
незвичним. Вірогідно тут маємо проблему з розумінням через незалучення до пояснення власне української 
мови. Звертаючись до мови, дуже просто пояснити назву від слова «поле» (зафіксована пізніше назва степів — 
Дике Поле, в літописах — Половецьке поле). У російській мові, зокрема, словом «поле» називають тільки засіяну 
територію, де ростуть злаки. 

Половці поділялися на 11 колін або племен, чи орд із окремими керівниками-ханами. До кожного з 
колін входили т. зв. курені, об’єднання певної кількості патріархальних сімей (Марченко 2012, 61). Ці сім’ї самі 
кочовики, вірогідно, називали «кош» або «коч», звідки московське слово «кочевье» і вживане в українській 
козацькій термінології, багато в чому похідній від степових традицій — «кіш». Від цього кореня походить і казкове 
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степи Дніпровського Лівобережжя. На Правобережжі вони з’явилися дещо пізніше 
(Пилипчук 2013, 79-81) і до кінця століття освоїли всі східнослов’янські степи (Плетнева 2010, 
128). Перше військове зіткнення їх із українськими воїнами відбулося 1061 р.  

З огляду на літописні записи XI—XII ст., ставлення народів Київської Русі до половців 
було однозначно негативним, у чому, звичайно ж, нема нічого дивного. Дещо інакше було у 
вищих ешелонах влади. Князі не лише активно використовували половецькі орди у 
феодальних війнах. Стосунки між можновладцями і половецькими чільниками будувалися 
на підставі взаємної поваги і ледь не військового братства. Найбільш теплі стосунки були з 
половцями у Ольговичів (Голубовский 1884, 176-177). Відомі також численні династичні 
шлюби. Зокрема, Святополк Ізяславич був одружений з донькою хана Тугоркана, тому й 
поховав його неподалік від своєї Берестовської резиденції. Шлюби між князями і 
половчанками сприяли появі також половецьких няньок і годувальниць, служниць, що 
вплинуло на своєрідне ставлення до них у князівських і боярських родинах. Нащадки 
змішаних шлюбів могли також володіти обома мовами (Плетнева 2010, 155). Та все ж, 
відмінність між обома народами дуже чітко враховувалася, зважаючи на поганство 
половців. Зокрема, жінки з князівських родин ніколи не потрапляли до гарему поган-
половців, у всякому разі, з благословення своїх родин. 

Половецьке суспільство не могло існувати без пограбувань не тільки через свої 
адміністративні чи релігійні особливості. В степах не вистачало ресурсів для забезпечення 
зростаючого населення кочовиків (Плетнева 2010, 127). Навіть особливий їхній тиск на Русь, 
що почався в 90-х рр. XI ст., пов’язують із економічним ускладненням в степах (Каргалов 
2008, 60). Під час нападів половці забезпечували себе не тільки грабуванням, а й 
людоловством. Вони захоплювали в полон людей, яких використовували як рабів, але 
частіше — для отримання викупу у родичів чи продажу на південь. Ця степова работоргівля 
все більше розвивалась, у той час, коли серед християн вона поступово викорінювалась, в 
усякому разі — позірно. Бо князі, які залучали половців до внутрішніх которів не лише 
сприяли работоргівлі, вони, найвірогідніше, брали в ній безпосередню участь 
(Малышевский 1878, 89-92). А це лише, так би мовити, верхівка піраміди. До того ж, взятих 
в бою половців у полон, у нас теж перетворювали на рабів, чи на залежних осіб (Плетнева 
2010, 143-144). 

Нарис 3. Система работоргівлі й іудейські купці 

и мало що можемо сказати про работоргівлю за участю наших місцевих 
можновладців чи купців. Однак, можна припустити, що такою специфічною 
антилюдяною справою займалися окремі «спеціалісти», які працювали як із 
князями й боярами, так і самостійно. За аналогією ставлення в Римі до греків-

работоргівців можна припустити, що ці люди не користувалися повагою серед населення 
(Ингрэм 1896, 50-51), але отримували прибутки, значно більші, ніж інші купці. Вірогідно, у 
нас до подібного прошарку потрапляли люди різних національностей. Могли це бути 
українці, половці, греки. Однак, зважаючи на історію регіону, значну роль у торгівлі загалом, 
і безпосередньо у работоргівлі відігравали іудеї. Ми не можемо називати їх євреями, 

 

«кощій», як називали, зокрема, половецького хана Кончака. Керівник найбагатшого кошу був і головою роду, 
який включав декілька великих сімей. Вірогідно, цей рід називали курін, що також зближує його з козацькою 
термінологію. Роди об’єднувалися в орду, і глава її отримував найвищий титул — хан (Плетнева 2010, 139-140). 
Все населення половецького степу, включаючи навіть молодих жінок, були воїнами, які виступали в похід чи на 
полювання (Плетнева 2010, 144). 

М 
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оскільки в нашій частині Ойкумени до іудейської релігії належали не лише вихідці з 
Палестини3074. Зважаючи на зміст Патерика, ця частина работоргівців цікавить нас особливо. 

Прошарок іудеїв у містах Північного Причорномор’я був наявний з I—II ст., коли 
прямували все нові хвилі євреїв-емігрантів з Палестини (Малышевский 1878, 4-5). Тут вони 
оббулися, створивши великі й потужні общини, які мешкали тут впродовж декількох століть 
досить спокійно, користуючись широкими правами самоуправління, засновували синагоги. 
Іудеї ставали істотним чинником у демографії Римської імперії і посідали суттєву нішу в 
економіці її міст і, зокрема, в торгівлі з сусідніми територіями і, серед іншого, одній із 
найбільш грошовій його галузі — работоргівлі. У цьому обставини на території України мало 
відрізнялись від інших теренів. 

З часів Костянтина Великого стосунки нехристиянських релігійних спільнот із владою 
поступово ускладнювались. Серед іншого було введено й суттєві обмеження у царині 
самоуправління іудейських общин (Малышевский 1878, 6). Були періоди, коли робилися 
навіть спроби насильницького хрещення усіх інославних, що призводило до нових 
переселень євреїв та представників інших релігій до кордонів римського світу (Литаврин 
2001; Малышевский 1878, 16-18). У Візантії, на відміну від Західної Європи, зберігалася 
величезна єврейська діаспора, а іудейсько-християнська полеміка зрідка призводила до 
репресій, і ще рідше — до реальних погромів (Хазанов 2003). Крім того, відома низка 
візантійських імператорів, які були особливо прихильними до іудеїв (Хазанов 2003). Ніколи 
не обмежували і торгово-промислову діяльність, що призводило до накопичення ними 
великого багатства, а отже і впливовості іудейських общин Візантії (Хазанов 2003). Арабський 
письменник Абуль-Касим Убадаллах ібн-Абдаллах у 60—70 рр. IX ст. згадує купців євреїв-
«раданитів» 3075 , які «говорятъ персидською, румською, арабською, французькою, 

андалузькою і слов’янською; вони подорожують із заходу на схід і зі сходу на захід морем і 
сушею» (Гаркави 1870, 48). 

У Херсонесі іудеї з’явилися близько III—IV ст. (Кизилов 2014). Їхня іудейська община 
тут стала однією з найпотужніших у Візантії. В Херсонесі було свого часу розкопано синагогу, 
яку первісно прийняли за християнський храм. Вона функціонувала між IV і VII ст., коли була 
знищена з невідомих причин, можливо, внаслідок якихось антиіудейських заходів. Проте 
община продовжувала існувати, як і общини у Пантікапеї та Феодосії. У писемних джерелах 
йдеться про існування в цих містах іудейських молитовень (Айбабін 2009, 14-16). 

Представники цієї спільноти й посприяли наверненню частини вищих верств Хазарії 
до іудаїзму (Малышевский 1878, 4). Інтерес хазарських каганів до іудаїзму слід вважати 
наслідком їхнього позиціонування між християнським і мусульманським світом. Ця ідея не 
була оригінальною. Згадаймо, зокрема, спробу св. рівноапостольного кн. Володимира до 
Хрещення провести місцеву реформу «свого» поганства і його вагання між декількома 
релігіями, серед яких був також іудаїзм. Чільники хазар обрали той самий шлях 
«проміжного» рішення. Втім, обидві світові релігії також широко були представлені серед 
населення Хазарії, включно з поганством, яке сповідувало більшість пересічного люду 
(Малышевский 1878, 19-22). Наразі виникнення такого феномену, як іудейська Хазарія став 
можливим саме тому, що прозелітизм ще до того часу не був для місцевих іудеїв чимось 
неприйнятним. Адже у написах перших віків нашої ери з міст Північного Причорномор’я та 
Криму наявні згадки про відпускання на волю євреями своїх рабів-прозелітів за умови 

 

3074 Вищевикладене викликає здивування, оскільки на сьогодні в іудаїзмі відсутній прозелітизм — іудеєм може 
стати тільки той, хто має бодай дещицю єврейської крові. Однак, у минулому зазначеного звичаю могли або 
зовсім не дотримуватися, або вигадувати для того різні оригінальні пояснення. Ми вже торкалися цього питання, 
аналізуючи повідомлення житія прп. Феодосія про його проповідь серед іудеїв (Жиленко 2015, 624-627), і можна 
сказати напевно: в нашій частині Ойкумени прозелитизм в іудейських общинах існував. 
3075 А. Гаркаві припускав, що це слово означає євреїв-раввіністів (Гаркави 1870, 52-54). 
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дотримання ними іудаїзму (Нариси з історії та культури євреїв… 2009, 9-10). Серед написів 
на надгробках вписано, крім єврейських, грецькі і римські імена (Нариси з історії та культури 
євреїв… 2009, 12; Малышевский 1878, 4)3076. Щоправда, акт прийняття іудаїзму хазарами 
іудеї оголосили не проявом прозелітизму: хазарів «зарахували» до т. зв. «втрачених колін 
Ізраїлевих», які нібито прийшли сюди близько 693 р. до н. е.3077 Це мало заспокоїти найбільш 
ортодоксальних талмудистів, до того ж наявність іудейської держави, хоча б і за межами 
Палестини довгі роки була легендарною і надихаючою ідеєю для всієї єврейської діаспори 
(Малышевский 1878, 23-24). 

Оповіді про Іудейське царство у Хазарії ширилися між єврейськими общинами, і в 
цих розповідях велич і могутність царства часом значно перебільшувалися (Малышевский 
1878, 23-24). Це притягувало сюди все більше іудейських переселенців з Візантії та 
завойованих мусульманами територій. Хоча іудеї не становили значного відсотка населення 
країни, та тут з’явилась іудейська еліта — не лише фінансова, але й державна, культурна. 
Можна припустити, що іудейське населення Хазарії складалося з представників різних 
течій — як талмудистів, так, вірогідно, і майбутніх караїмів. І все-таки, іудаїзм не став ні 
єдиною, ні пануючою релігією Хазарії, не він також зміг принести їй необхідної консолідації 
й сприяти її збереженню. Як релігія, доволі замкнута навіть за сприйняття прозелітизму, 
іудаїзм не зумів надати Хазарії необхідного поштовху для подальшого розвитку власної 
самобутньої культури (Малышевский 1878, 25-30). І, нарешті, вплив Хазарії ніяк не досяг того, 
аби припинити утиски єврейського населення у Візантії чи в інших місцях (Малышевский 
1878, 37-38). Але можна припустити, що мешкаючи серед великої кількості кочовиків, 
іудейські купці стали особливими торговими «спеціалістами» і, серед іншого, 
работоргівцями. 

Київ певний час перебував під владою Хазарії, і це, на думку І. Малишевського могло 
зродити у хазарських іудеїв надію на організацію нового Іудейського царства в Русі 
(Малышевский 1878, 44). Цим пояснюється спроба навернути до своєї віри св. Володимира. 
І попри те, що їхні надії не справдилися, значна частина іудеїв продовжила жити у Києві. 
Традиційні контакти між іудейськими общинами сприяли розвитку торгівлі, зокрема, і 
торгівлі Києва зі степом і Північним Причорномор’ям (Малышевский 1878, 42-43). Вірогідно, 
значна роль у цій діяльності відводилась работоргівлі (включаючи і викуп бранців). 

Однак, у Візантії та інших християнських країнах Ойкумени існувало регулярно 
поновлюване обмеження на работоргівлю представників нехристиянських релігій і, 
зокрема, іудеїв. Врешті, їм було заборонено взагалі мати рабів-християн. Головною 
мотивацією цього називали саме схильність іудеїв навертати своїх рабів до іудаїзму 
(Малышевский 1878, 5-7). Та зауважимо: нема жодних доказів, аби такі навернення завжди 
були насильницькими. Можна припустити, що погани, звичні до системи, коли раб набував 
«захисту» божків свого хазяїна, приймали іудаїзм вповні добровільно, поповнюючи 
багатонаціональні іудейські общини. Згідно з іудейськими законами, вони через певний час 
отримували звільнення. Це також могло сприяти добровільному прозелітизму (Кизилов 
2014). Інакше було з християнами, хоча й серед них, звичайно, знаходилися бажаючі набути 
можливого звільнення завдяки зміні релігії. Таку дію у Візантії визнавали злочинною, і 
найперше, до господаря рабів – і іудеїв, і тих, хто продав християн іудею. Оскільки цю 
заборону було внесено не тільки до мирських юридичних текстів, а й до канонічного права, 

 

3076 Втім, слід зазначити, що прозелітизм не є безпосередньо особливістю наших теренів. Він був наявний також 
у Західній Європі, до цього ж, найбільшу кількість звісток про таке отримуємо, зокрема, за період кінця XI ст. 
(Карпов 1997, 11-15). 
3077 Вже у XIX ст. на основі цієї фантастичної історії було засновано не менш фантастичні теорії про походження 
від тих первісних «колін», зокрема, кримських караїмів, які сповідували іудаїзм первісного кшталту, відмінний 
від пізніших талмудистів (Малышевский 1878, 1-4). 
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то після Хрещення перейшла до Київської Русі. Зокрема, згідно з настановами великого 
святителя і просвітителя митрополита Іоанна II (1077—1088) заборонялося продавати 

християн поганам й іудеям: «Прашалъ єси o нэкыихъ, иже купять челядь, створивъшимъ 
обещныхъ молитвъ, ядше с ними, послэди же продавше в поганыя, которую симъ прияти єпитемью. 
И речемъ, якоже речено єсть в законэ: крестьяна человэка ни жидовину, ни єпеимку продати. Иже 
продасть жидомъ, єсть безаконникъ, а не токмо законодавцю, но и Богу претыкаєтьсz. И все внимаи 
о Самъфирэ и о Ананьи образа [и] разумэи: они бо цэну своєго обєщаша Петромъ, верховнимъ 
Апостоломъ, принести Богу, дажь малу часть uдержавше, смерти осужени, uкрадше часть, иже 
обэщаша Богу принести. Купца же, иже знаменавше знаменьє Божиє и молитву иже t нихъ купленьє 
челzди, иже єси псалъ: «знаменавше [и] молитву давше», такоже и поганымъ продавше, не таиноє 
съгрэшеньє, но явлено къ Богу tлученьє крадше и чюже собэ створше, и так оны сz мнить ладно 
со онэма сгрэшати, иже гонивъше нашю вэру и многы t вэры в невэрьство приведше. Имже 
достоить tврещи сего злаго начинания наuченьємь и наказаньємь многымъ; аще не послушаєть, яко 
иноязычникъ и мытарь имэти» (Памятники древнерусского канонического права 1908, 10-12). 

Додаток 4 

Харчові заборони українських православних 
вірних і відсутність поступу в християнізації 

мешканців українських степів 
к відомо, мешканці степів — печеніги, пізніше — половці так і не піддалися 
християнізації. Принаймні, хрещені серед них були рідкістю. Припускають, що 
основною причиною цього стала тотальна ворожнеча степовиків із українцями 
(Инков 2015, 35). Однак, контакти рюриковичів із керівниками половецьких орд 

були досить тісними, включаючи шлюби. Християнізації могла сприяти й велика кількість 
полонених, які перебували серед них. Власне, так сталося і з «господарем» прп. Никона 
Сухого (Инков 2015, 38). І все-таки подібні випадки були дуже поодинокими. 

Зауважимо, що вже в часі перебування половців у складі Кіпчакського каганату вони 
не піддалися поширенню в тій місцевості мусульманства та маніхейства. С. Плєтньова 
вважає причиною такої стійкості достатню пасіонарність їхнього поганства, яке сприяло 
активному рухові цих племен для пошуку нових пасовищ, а також грабунку інших народів 
(Плетнева 2003, 149-150). Можливо, саме реалії кочового і воєнізованого життя (навіть 
незаміжніх дівчат) і сприяло продовженню побутування поганства. Важливою складовою 
цього було поєднання військово-адміністративних і жрецьких функцій, а також сукупність 
традиційних для азійського поганства забобонів. Зокрема, у половецькому суспільстві 
велику роль відігравали також шамани («кам»). 

Так само дуже мало піддавалися половці й християнізації з боку українців, греків, 
угорців та, можливо, інших народів. Деякі люди у тісному контакті приймали християнство, 
що, власне, описано у Патерику. Відомо також про хрещення тільки жінок-половчанок, які 
одружувалися з християнами. Прийняття ж християнства чоловіками (вільними) відоме 
лише у XIII ст. — як на території Київської Русі, так і в Угорщині. Однак, і тоді цей процес 
пов’язують із загрозою перед татарами (Тимар 2021, 17-18). Часом половців згадано у 
літописанні з християнськими іменами. Історії побутування таких імен у високопоставлених 
половців останнім часом було присвячено спеціальну монографію (Литвина, Успенский 
2013). Автори дійшли висновку, що незалежно від існування у середовищі 
високопоставлених половців з християнськими іменами, нема підстав асоціювати це з 
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християнізацією цих осіб, і загалом з християнізацією половців (Литвина, Успенский 2013, 87-
88). Однак, не було в них переважно і ненависті до християн. Зокрема, Ігорю в часі його 
полону ніхто не забороняв мати при собі священника і служити Службу Божу (Голубовский 
1884, 176-177). 

Православні місіонери за княжої доби хрестили (хай, часто-густо, і не до кінця) 
величезну кількість різних народів. То чому ж це не вдалося з половцями, а пізніше — з 
татарами? Можна припустити, що справа тут була не в «пасіонарності» поган. Для розуміння 
цього варто повернутися до XIII ст., коли, попри татарського нашестя, українські степи ще 
називали «Країна половців» (Плано Карпіні згадує про «країну команів» (Путишествия… 
1957, 70). Трохи далі він пише про двох команів, «що були з-поміж татарів» (Путишествия… 
1957, 81). Є всі підстави вважати, що спосіб життя пересічних татар мало відрізнявся від 
життя половців, і що в цей час відбувалась активна асиміляція татарами останніх. А тому і 
для половецького суспільства так само вагомі спостереження Вільгельма де Рубрука, який 
відвідав у той час цю територію, і який був дуже уважний до релігійних питань у відвіданих 
ним місцях. Зокрема, описуючи свій візит до хана Скатаха, він зазначав: «Він також запитав 
у нас, чи хочемо ми пити кумис, тобто кобиляче молоко. Бо християни, які серед них русини, 
греки й алани, хочуть стало дотримуватися свого закону, не п’ють його і навіть не вважають 
себе християнами, коли вип’ють, і їхні священники примиряють їх тоді [з Христом], як ніби 
вони відмовились від християнської віри. Тоді я відповів, що у нас ще є достатньо, що пити, 
а коли це питво закінчиться, нам слід пити те, що він нам дасть» (Путишествия… 1957, 105). І 
далі: «Питали також вони і багато інших християн, руських і угорців, чи можуть вони 
врятуватися, тому що їм доводилося пити кумис і їсти м’ясо тварин, або полеглих, або убитих 
сарацинами та іншими невірними, що навіть самі грецькі й руські священники вважають за 
падло або як ідоложертвене...» (Путишествия… 1957, 106). 

І ще такий, особливо вагомий, сюжет: «У день П’ятидесятниці прийшов до нас якийсь 
сарацин, під час розмови з нами ми почали викладати віру. Чуючи про благодіяння Божі, 
надані людському роду Втіленням і Воскресінням мертвих, і про майбутній Суд, а також про 
те, що обмивання гріхів полягає в хрещенні, він виявив своє бажання хреститися. Коли ми 
стали готуватися до його хрещення, він несподівано сів на свого коня, кажучи, що поїде 
додому і порадиться зі своєю дружиною. На наступний день в розмові з нами він сказав, що 
ніяк не наважується прийняти хрещення, оскільки тоді не зможе пити кумис. Саме християни 
тієї місцевості говорили те, що жоден справжній християнин не має пити його, а без цього 
напою він не може жити в цій пустелі. Я ніяк не міг відвернути його від цієї думки. Звідси 
знайте напевне, що вони дуже далекі від віри через цю думку, яка вже утвердилась серед 
них завдяки руським, кількість яких серед них дуже велика» (Путишествия… 1957, 107). 

Остання інформація має бути розглянута з точки зору харчових заборон, наявних 
протягом XI—XIII ст. в українців. Ми згадували про них, коли описували звинувачення 
прп. Феодосія Печерського католиків (Жиленко 2015, 706-715, Коментар 148). Тому 
обмежимося коротким викладом цього питання. Харчові заборони європейців прийнято 
виводити виключно чи майже виключно з біблійної традиції. Однак, велику роль мали тут і 
давні традиції кожного народу. 

Що стосується біблійних традицій харчових заборон, то вони б не мали впливати на 
християн, оскільки про це переконливо повідомляється у Євангелії: «І Він покликав народ, і 
промовив до нього: Послухайте та зрозумійте! Не те, що входить до уст, людину сквернить, 
але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні Його підійшли й сказали Йому: Чи 
Ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А Він відповів: Усяка рослина, яку 
насадив не Отець Мій Небесний, буде вирвана з коренем. Залиште ви їх: це сліпі поводатарі 
для сліпих. А коли сліпий водить сліпого, обоє до ями впадуть... А Петро відповів і до Нього 
мовив: Поясни нам цю притчу. А Він відказав: Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не 
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розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт, та й назовні виходить? Що ж 
виходить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину. Бо з серця виходять лихі 
думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце 
те, що людину опоганює. А їсти руками невмитими, не опоганює це людини!» (Мт 15:10-20). 
Власне, у християнстві не мало б бути харчових заборон (крім постів)3078. Лишається, втім, 
заборона вживання крові, оскільки воно наявне також у апостольських правилах. Крім того, 
ще від перших християн під забороною була «удавленина» (через наявність у ній крові), 
падло і, головне, «ідоложертвене», тобто вживання м’яса тварин, убитих під час поганських 
жертв: «…Бо зволилось Духові Святому і нам, тягара вже ніякого не накладати на вас, окрім 
цього необхідного: стримуватися від ідольських жертв та крови, і задушенини, та від блуду. 
Оберігаючись від того, ви зробите добре. Бувайте здорові! ...» (Дiян 15:28,29). 

В українському народі наявні стійкі харчові заборони на вживання мертвечини, 
падла, м’яса плазунів і земноводних, дрібних хижаків (вовк, лисиця тощо), комах (Артюх 
2005, 25). Можна припустити, що джерела цих звичаїв повністю чи значною мірою мають 
більш глибоке коріння, ніж християнізація 3079 . На це вказує, зокрема, те, що попри всі 
церковні заборони, у нас так і не виникло справжнього несприйняття їжі із вмістом крові. 

Складніше з кониною. Археологічні дослідження доводять, що ранньослов’янські 
племена, починаючи з зарубинецької культури, вживали конину, свинину і м’ясо рогатої 
худоби, птицю і звірину. Про систематичне вживання конини свідчить також нинішній текст 
«Повісті минулих літ», в якому описано звичаї кн. Святослава Ігоревича. Це свідчить як про 
традиції того часу, так і про те, що вживання такого м’яса не викликало питань у літописців 

XI ст. Водночас вже в Уставі св. Володимира читаємо: «Аще кто что поганое съясть по своей 
воли, или кобылинu. Или меdвэдину, или ино что wтре?ное, митроплиту в8 винэ и в ка€ни» (Щапов 

1976, 89). І вже через одне чи два століття вживання конини стало стійкою харчовою 
забороною (Артюх 2005, 25). Цілком вірогідно, що причини тут полягали не лише у 

 

3078  У різні часи різні секти намагалися наслідувати старозавітні настанови, зокрема, стосовно свинини. Так, 
«нечистість» свинини визнавала частина старообрядців на території Московії (Кабакова 2015, 171-172) 
3079 Церква також порушувала питання вживання у їжу дрібної мисливської здобичі, яку переважно ловили за 
допомогою різноманітних капканів. Причиною цього було ставлення до тварин як до нечистих, так і те, що вони 
задавилися, а, отже, підпадали під категорію «удавленини», харчування якою було заборонено Церквою. Власне, 
тому в Україні вживали тільки зайців, і то під сумнівом. У Московії у старообрядців існує заборона на вживання 
зайчатини (Кабакова 2015, 172-173). Так само не їдять барсуків і білок, хоча в Україні барсуче м’ясо, а особливо 
сало, вважають їстівним і навіть корисним (Кабакова 2015, 173). У Московії зафіксовано випадки невживання 
окремих органів тварин (Кабакова 2015, 174). Для єврейської традиції в Україні характерне невживання разом 
молока і м’яса. Цю заборону перебрали і деякі українці, зокрема, на Поділлі (Кабакова 2015, 173). У харч вживали 
всіх домашніх птахів і їхні яйця, хоча у московських старообрядців також існували заборони з цього приводу 
(Кабакова 2015, 174). Нам особисто ще відомі від старших заборони на вживання курячих лап «бо кури 
загребуть». Що стосується диких птахів, то традиції тут різноманітні (Кабакова 2015, 174-175) і навіть у 
старообрядців не завжди пов’язані не стільки з біблійними харчовими заборонами, як із місцевими традиціями. 
Із риби часом не вживають ті її види, які не мають луски. Тому московіти часом не їдять сома, і навіть налима чи 
стерлядь. До них належать жаби і раки (Кабакова 2015, 175-176). Українці не вживають тільки жаб. Натомість, у 
нас є традиція вживання як сома, так і лина, тобто риб «голих», а також вугрів, яких також іноді не вживають 
через схожість із зміями (Кабакова 2015, 176). 

Біблійні приписи ніяк не регламентують вживання рослинних продуктів. Тому заборони тут характерні 
лише для окремих старообрядських груп, які не їдять «нових» овочів (Кабакова 2015, 177). Відомі також інші 
заборони, але вони характеризуються як старообрядські забобони, не пов’язані з Біблією. Від місцевих традицій 
походить невживання ведмедя на підставі того, що він «був колись людиною» (Кабакова 2015, 177). На такій 
самій підставі в окремих місцевостях не їли журавля, дятла, посмітюху та ін. (Кабакова 2015, 178). Рака, козла, 
зайця не їли, бо вважали їх «чортовим творінням» (Кабакова 2015, 178), що також варто віднести до традиційних 
забобонів.  

Частина заборон випливає з казкових сюжетів, де оповідається про допомогу чи, навпаки, спроби 
певних тварин завадити новонародженому Спасителю (Кабакова 2015, 178-179). Вірогідно, такі казкові сюжети 
з’явилися задовго до прийняття Християнства і пізніше набули християнської атрибутики. 
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церковних правилах. Аби розібратися в тому, згадаймо, що вживання конини аж до XX ст. 
визнавали виключно прерогативою татар (точніше, мусульман), своєрідним доказом їхньої 
нечистоти чи нерозважливості, як от невживання євреями свинини завжди визнавалося 
українцями своєю перевагою над іудеями. Несприйняття українцями своїх головних 
протягом віків ворогів — половців і татар — і призвело до стійкості харчової заборони і навіть 
у появі низки апокрифічних оповідей на цю тему (Артюх 2005, 26). 

Не слід забувати, що у раціоні українців, як народу землеробського, завжди 
переважали зернові, бобові й овочеві, кількість яких в останні два тисячоліття поступово 
збільшувалась. Головним же і ледь не найбільш сакралізованим продуктом був хліб із різних 
видів зерна — печений і варений3080. Постійними стравами були страви з круп — каші, юшки, 
крупники та ін. Крупи додавали також у різні види борщу (вміст їхній суттєво змінювався з 
часом) та у капусняк. Значне місце посідали молочні продукти, а також продукти 
бджільництва. М’ясо й риба у харчуванні середнього українця минувшини було обмежено. 
Поза святами (Різдва та Великодня) вживали переважно сало й солонину, нутряний жир, 
смалець. Заможні варили на неділю та менші свята курятину. Яйця були важливою 
сировиною, тому безпосередньо в харч їх поза Великоднем вживали переважно в особливих 
випадках — для хворих чи породіль. Рибу готували свіжу, а також солили в діжках і в’ялили. 
Наш клімат навряд чи дозволяв регулярне використання мороженої риби. Значну роль у 
харчуванні мали різні види олії, які до появи соняшника давили із конопляного, лляного, 
макового, рижієвого насіння. Тож кочовикам — як половцям, так і татарам, степ не 
пропонував варіантів і відмова від будь-якого м’ясного харчу їм була не властива. Зокрема, 
було відомо, що татари їли навіть падло. У наших умовах хрещення людей, які ведуть 
такий специфічний спосіб існування, здійснюється без вимог щодо змін у харчуванні. 
Вірогідно, за княжої доби, можливі місіонери не були настільки поступливими. Як наслідок, 
християнство було відкинуте більшістю степовиків усіх часів. 

Додаток 5 

Питання про святих з іменем Пимен у 
Печерському патерику 

м’я Пимен було досить популярним у Печерському монастирі XI—XII ст. Тому в 
Патерику неодноразово згадувалися особи з таким ім’ям. Зокрема, святих на ім’я 
Пимен описано і в Посланні свт. Симона, і в Посланні Полікарпа. Свого часу 
О. Шахматов припустив, що ведеться про одну особу. Аби розібратися в цьому 

питанні — спробуємо розглянути переконання О. Шахматова щодо цих житій і згадок інших 
осіб на ім’я Пимен (зауважимо до всього, що більшість із них мають прозвання Пісник)3081. 
І всі вони жили від останніх десятиліть XI до 40-х рр. XII ст. 

Передусім зазначимо, святих з таким іменем, упокоєних у печері. У Ближніх печерах 
відомо два святих Пимени, а у Дальніх — один. 

Про прп. Пимена із Дальніх печер, згідно з давньою монастирською традицією, 

опублікованою іг. Модестом3082, відомо таке: «Прпdбный Пнменъ постникъ мэлъ тую бlагодать, 

 

3080 Найпоширенішим із останнього на сьогодні є вареники і галушки, але в минулому їх видів було набагато 
більше. 
3081 Велика кількість ченців, пострижених з іменем Пимен не є дивним, якщо згадати популярність цього імені в 
історії чернецтва. Відомо про декількох східних святих із цим іменем, особливо вшановуваних монахами. Це, 
зокрема, прп. Пимен Великий і прп. Пимен Палестинський, згаданий у 167 главі «Луга духовного». Вони мають 
один день пам’яті — 27 серпня, і саме до цього дня притягнено пам’ять прп. Пимена Постника, якого пов’язують 
із святим, описаним у посланні свт. Симона. Отже, названа дата ніяк не дотична до печерської традиції чи до 
дати преставлення прпп. Пимена і Кукші. А прізвисько Пісник часто трапляється серед преподобних 
Печерських, і може бути як позитивним прозванням, так і вказівкою на конкретний підвиз зазначеної особи (як 
це було у Греції). Приміром, такий чернець міг не їсти скоромного навіть з огляду на чернечі обмеження. 
3082 Докладніше її опис і перевидання див. (Дива печер Лаврських 2011, 103-104). 

І 
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иже разъ только въ тиждень мало эдалъ, а безпрестанно послушаніе 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». Згідно з висновками антропологів, цей преподобний 

помер у 50—55 років (Дива печер Лаврських 2011, 209). Беручи до уваги його високий для 
того часу зріст (170—175 см) він мав бути досить фізично міцним для тяжкої праці. Більшість 
упокоєних у Дальніх печерах святих жили після XIII ст., тож є всі підстави твердити, що так 
було й з ним. День пам’яті цього святого запроваджено у XIX ст. притягненням до пам’яті 
прп. Пимена Постника із Ближніх печер. Очевидно, що до нашого переліка він не належить. 

Звернемося до святих Пименів із Ближніх печер. Тут упокоєний, зокрема, і Пимен 
Хворий (Багатохворобливий). День пам’яті 7 серпня. Атрибуція мощей описаному в 
Патерику святому є достовірною, оскільки згідно з висновками антропологів, «прп. Пимен 
Многоболящий має виразні дегенеративно-дистрофічні зміни хребта. Розбіжність 
амінокислотних показників, вивчених для визначення давності поховання (в загальній сумі 
амінокислот міститься більший відсотковий вміст аміаку, аніж в інших мощах), виникає 
думка, що вони спричинені важким прижиттєвим функціональним захворюванням» (Дива 
печер Лаврських 2011, 207). Помер святий у віці близько 55 років. 

Ще одого прп. Пимена Постника із Ближніх печер традиційно асоціюють з описаним 
свт. Симоном. Проте не слід забувати про існування у Патерику згадки ще про двох 
Пименів Постників. Перший із них — ігумен Києво-Печерський у 1132—1141 рр. Як 
настоятель Печерської обителі XII ст., ще й святого життя, він мав бути похований у Ближніх 
печерах. Тож є підстави саме його визнавати другим прп. Пименом із Ближніх печер. 

Ще одну особу з таким ім’ям і прозванням згадано Полікарпом в описі зцілення 
свт. Никити Новгородського. Ця подія відбулася після 1079 р., але до преставлення 
прп. Никона (1088). І це, безсумнівно, не прп. Пимен Хворий, оскільки він за станом здоров’я 
не міг ходити. Та й хронологія життя святого не збігається. Так само хронологічно дуже 
маловірогідно, щоб це був майбутній настоятель. Отже, маємо ще одного святого. І 
становище з атрибуцією всіх Пименів до наявних у печерах мощей ще більше ускладнюється. 
У нас нема відповідей на ці питання. 

Однак, повернемося до двох преподобних Пименів, згаданих відповідно у 
Посланнях свт. Симона і Полікарпа. Першого Пимена популяризатори оповідей про 
хрещення в’ятичів, мало знайомі з історією Лаври, вважали його ігуменом Пименом 
Постником, тож преставлення прп. Кукші «відкладалося» до 1141 р. (Попов 1866, 155). Втім, 
з огляду на інші наявні дані, це неможливо. Навряд чи живий був на час преставлення 
прп. Кукші й таємничий прп. Пимен, згаданий у житії прп. Никити. 

Постає закономірне питання: чи може оповідатися в обох Посланнях про одну й ту 
саму особу — прп. Пимена Хворого? Нам не відомо, як сприймали це питання в Україні 
ранньомодернового часу. Paterіkon (Patericon abo żywoty ss. oycow Rieczarskich... 1635, 132-
136, 144) і слов’янський Патерик редакції 1661 р. (Патерик или Отечник Печерский… 1661, 
241об., 223об.-229) не дають однозначної відповіді, не заперечуючи тотожність двох 
Пименів, але й не наголошуючи на ній. Так чи інакше, обидві оповіді не поєднуються. 

Однак, вже у кінці XIX ст. О. Шахматов обґрунтував теорію, що обидва сюжети 
стосуються однієї людини: «Зіставте передбачення майбутньої смерті з Пимен Постником і 
Пименом Багатостраждальним; обидва після цього отримали дар провидіння і зцілюють 
недужих; той і інший входить у церкву перед самою своєю смертю» (Шахматов 1914, 50, 
прим. 15). На думку дослідника, дні пам’яті (які він вважає датами смерті) прп. Пимена 
(7 серпня) і прп. Прохора (10 лютого) були ще в давнину переплутані (Шахматов 1914, 49). 
Так, на його думку, стають зрозумілими й деякі аспекти висвітлення в печерських джерелах 
біографії прп. Прохора Лободника та первісний зміст геть попсованої Мономаховими 
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прибічниками статті 1110 р. (див. Коментар 263). Але, насправді, таке пояснення непотрібне. 
Прп. Пимен Хворий має «оригінальний» день пам’яті 7 серпня, відомий, найперше з 
«Анфологіона» (Дива печер Лаврських 2011, 154). Отже, з певною обережністю можна 

припустити, що він, дійсно, дотичний до біографії святого — дати його преставлення чи 

знайдення мощей. З огляду на наведене в коментарях може йтися про дату знайдення 
мощей. 

Що стосується, пам’яті прп. Кукші і Пимена (тобто, прп. Пимена, згаданого у 
свт. Симона), то, як вже зазначалося, їхня пам’ять 27 серпня 3083  є притягненням до дня 
пам’яті прп. Пимена Великого і, отже, ніяк не пов’язана з біографією будь-кого з них. 

Дні пам’яті навряд чи можуть допомогти нам у підтвердженні теорії О. Шахматова, 
як і відкинути її. Однак, вона виглядає вповні вірогідною, оскільки зв’язок святого з появою 
стовпів є цілком вмотивованим. Гіпотезу О. Шахматова підтверджував також М. Присьолков 
(Приселков 2003, 137-138), однак, останнім часом його заперечив О. Карпов, причому 
головною підставою для його заперечень є неможливість ототожнення прп. Пимена Хворого 
з Пименом Постником, згаданим у житії свт. Никити на підставі постригу першого не раніше 
1091 р. (Карпов б. д., Преподобный Кукша). Цей висновок базується на повідомленні житія, 
що після чудесного постригу прп. Пимена Хворого його волосся було знайдено на гробі 
прп. Феодосія, який з’явився у Великій Церкві 1091 р. Та коли ми не намагтимемося 
ототожнювати прп. Пимена Хворого із згаданим у житії свт. Никити, то помітимо, що 
хронологічний вододіл 1091 р. вповні вкладається у хронологію життя святого. 

Додаток 6 

Купшин монастир у Києві 
 літературі, присвяченій рівноапостольному прп. Кукші, часто згадується 
таємничий київський Купшин монастир. Зважаючи на вагомість цього чинника у 
багатьох історичних і біляісторичних побудовах, маємо за потрібне навести дані 
про нього. 

Цю обитель згадано лише в одній відомій на сьогодні пам’ятці — проложному 
сказанні про перенесення до Києва перста св. Іоанна Предтечі 3084 . Походить оповідь із 
особливої редакції поширеного простого Прологу, характерної для України (О. Лосєва 
величає місце створення його як «на пєріфєрії») (Лосева 2009, 228; Чистякова 2011, 24-25). 
Фрагмент міститься під 7 січня — Собору Св. Іоанна Предтечі і дня перенесення його десниці 
із Антіохії до Константинополя 956 року (Лосева 2009, 228). 

Тут читаємо: 

 

3083 Цей прп. Пимен був згаданий ще в «Правилі», але день пам’яті (27 серпня) ми знаходимо вперше в Патерику 
1661 р. 
3084  Вірогідно, цей перст був частиною десниці Іоанна Предтечі, яка зберігалась у Великому Палаці 
Константинополя, хоча відомий і перст святого, який зберігався у Студійському монастирі (Флоря 1989, 187-188). 
В описі подорожі Новгородоського архієпископа Антонія до Царгорода XII ст. читаємо: «А у Лахерны во 
церковныхъ полатахъ святый Феодоръ Стратилатъ лежитъ, и щитъ и мечь его ту же; надъ нимъ же стоитъ икона 
Іоанна Крестителя, в нейже замчены и запечатаны царьскою печатію власы Іоанна Крестителя; а верхъ святаго 
Іоанна Крестителя главы его и перси и перст его и зуб лежат в Студійском монастири у святаго Феодора…» 
(Савватинов 1872, 111-112). 

Хто й кому саме послав святиню — не відомо. 
Оскільки з десницею св. Іоанна Предтечі пов’язано поняття про вінчання на царство візантійських 

імператорів, то перенесення цього перста до Києва сприймалося як політична подія, і в подальшому його було 
згадано у зв’язку зі спробою прибічників Ізяслава увести висвячення київських митрополитів головою 
св. Климента. 

Б. Флоря вважає, що саме прислання цього пальця лягло в основу легенди про «шапку Мономаха» 
(Флоря 1989, 188). 

В 
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\Арк. 99\ 

Въ то• дн7ь3085, пренесеніе чтcнаго пръста іwанна кртcлz, десаныа 
его руки, в ру t цр7z граd.3086 

Гu7 бu7 нашемu Іс7 Хu7, не токмо гре?скuю стра=µ просвэтившu крщ7еніеұ, и свое имz 
прославившu, і ст7ыа своа uгодники. но и рuскuю землю просвэтившu ст7ымь крщ7еніеұ. і t 
идоӥскіа лесті 

\Арк. 99 зв.\ 

wбратившu. і въ все2 вселене2 прослави ст7ыа своа славzщаа еg. и• многиұ трuдоұ и тръпеніеұ, нбcное 
црcтво полuчиша. и по см7рти аки жиіевuще славими t наc. сего бо іwа= прdтчю ироd uсэче. 
славімо же еҵ тэло его въ градэ севастэ. глава• его и рuка славима и чтима въ цр7иградэ. въ 
рuси• славим чтcны его пръҵ, въ градэ кіевэ. всегда• имz е3го славимо есть. uже бо гв7и бu7 
нашемu посэтившu новаg своеg винограd. землz рuскіz, и• насdаѶ десница его. і свои< изволеніеұ даҵ 
пріити. Чтcныа рuки прdтчевы пръстu, t цр7zграd въ рcu и• принесе= быҵ въ граd великиѶ кіе+, при 
кнѕи влdаѶмерэ мн7омасэ. в лэто ѕ7 ше ҵсотное. И полоне= быҵ въ въ цр7кви ст7го іwа=, на сэтомли, 
u кuпшина монастырz. Славиұ же і бл7годаримъ t вс<э бл7говэрны< кнѕеѶ, і t вс<э хртолюбивы< 
рuски< сн7вь. сего• іwа= прdтчю, тя болши сuща вс<э прркь. чтеұ и славимь чтcныѶ его празdниҲ, тя 
тоѶ споdби1сz пріати за връ< ст7ыѶ агньца бж7іа, въземлющаg грехи всего мира. емu же слава 
(Никольский 1909, 56-57). 

У різних списках проложної статті монастир має назву Купшиного, Кукшиного і 
Купльшиного (Лосева 2009, 227; Флоря 1989, 186). Хоча назва монастиря «Купшин» наявна 
лише у зазначеному тексті, та у Києві того часу відомий Іоаннівський храм, заснований 
1122 р. який, втім, містився на Копиревому кінці, тобто, у гірській частині міста. І це ніяк не 
асоціюється зі згадкою про р. Ситомль3087. Відомо, що вона протікала на «болоні», тобто на 
території нинішньої Оболоні, і була притоком р. Почайни. Назву Ситомль згадано лише у 
«Повісті минулих літ» та Київському літописі, і всього тричі3088. Пізніше такий гідронім на 
Оболоні не відомий. Деякі києвознавці впевнені, що річка протікала неподалік сучасної 

 

3085 Тобто, 7 січня. 
3086 З рукописної Четії Мінеї Київської духовної академії, Почаїв № 103, XVI ст. 334 арк. 
3087  В оригіналі назва пишеться, як Сэтомль, отже, правильна назва Ситомль або Сітомль. Російська назва 

«Сетомль» походить від неправильного прочитання літери «ять», як «є». 
3088 1) Під 6542 (1034) р. в описі переможної битви Ярослава Володимировича з печенігами на цій ріці. Цікаво, що 
битва відбувалась на місці сучасної Софії Київської, а потопилися печеніги у Ситомлі. 

2) Також у статті 1065 р. згадано про знайдення рибалками у Ситомлі мертвої дитини-інваліда. Хто 
написав текст — не відомо, але автор стверджував, що на мертвого дивилися до вечора. Можна припустити, що 
це були дитячі спогади літописця. 

3) Під 1150 р. Ситомль на Оболоні згадано, як місце зустрічі князів із Юрієм Долгоруким. 
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станції метро «Почайна»3089 , тому була ініціатива перейменувати її та деякі навколишні 
топоніми назвою «Ситомль» і похідними від цього слова. Втім, врешті, новою назвою стала 
«Почайна». 

Є також концепція про тотожність рік Ситомля і Сирця. Ця теорія видається цілком 
вірогідною, хоча їй і нема підтвердження. Аби зрозуміти можливі варіанти, варто 
враховувати, якою була Оболонь за княжої доби. Слово «болонь» не є топонімом, точніше, 
первісно це не було топонімом, а лише характеристикою місцевості, як от «беріг», «болото» 
та ін. «Болоньє» (болоня) — розлога рівнина, вкрита травою, велике пасовисько (Тимченко 
1930, 120), навіть стежка через болото. Власне, воно і є однокореневим зі словом «болото» 
(Етимологічний словник… 1982, т. 1, 226). 

Багато століть Поділ і Оболонь розділяла р. Глибочиця, яка нині протікає у трубах під 
вулицями Верхній і Нижній Вал. Втім, перші висилки за Глибочицею відносяться до дуже 
раннього часу. Вірогідно, ще до того, як Поділ остаточно «переступив» через вододіл, тут 
існували різні поселення, але переважно ця місцевість складалась із луків, верболозів, 
струмків, озер і боліт (Закревский 1868, 586-587). 

Протягом тисячі років тут неодноразово перероджувався ландшафт. Навіть Почайна 
за свою історію змінювала річище, поки частину її не було спотворено гідротехнічними 
роботами московської влади у XVIII ст. і вона злилась із Дніпром, а інша — пересохла, 
перетворившись на низку озер, здебільшого знищених злочинними комуністичними 
забудовами і нинішнім будівництвом житломасиву Оболонь (Пономаренко, Різник 2003, 56). 

Хоча в літописах повідомляється, що р. Ситомль була досить великою, та вона могла 
як зникнути, так і змінити назву. Останнє є цілком вірогідним, якщо згадаємо, р. Глибочицю, 
у якої змінювалась назва щонайменше тричі — Глибочиця — Кудрявець —Канава. Тож для 
р. Ситомль така зміна є цілком умотивованою. Її назва походить від кореня, пов’язаного зі 
словом «сито» чи «ситник». Остання — рід рослин родини ситникових, яка часто росте на 
берегах водойм, і стебла якої здавна використовували для плетіння, серед іншого і виробу 
сит. Є припущення, що це слово надзвичайно давнє й існувало вже в часи Трипільської 
культури (Губерначук 2014, 57). Структура слова також є традиційною для утворення 
гідронімів3090. Однак, можна припустити, що вже в часи Київської Русі така назва не була 
очевидною, і пізніше могла змінитися на «Сирець». Остання ще у XVII—XVIII ст. була досить 
великою і повноводною, з безліччю водяних млинів. Етимологія цієї назви споріднена з 
поняттям «сирість», в розумінні вологості. Подібні гідроніми є характерними для України 
(Словник гідронімів… 1979, 502). Отже, річка, що протікала через вологі луки, верболози і 
болота, вповні могла отримати назву Сирець3091. Втім, підтверджень цієї теорії нема. 

Інший погляд на можливе місцезнаходження р. Ситомль, а відтак і Іоаннівського 
храму, запропонував О. Толочко, доводячи, що первісно Щекавицею називалась не нині 
відома під цією назвою гора, що у XVII ст. була відома, як Скавиця (О. Толочко 1997). 
Аргументи автора щодо локалізації Щекавиці на території давньоруського Копиревого кінця 

 

3089 Л. Пономаренко і О. Різник стверджують, що Ситомль (Ситомля) — не річка, а історична місцевість — піщана 
коса між Дніпром і Почайною, поросла травою і чагарником (Пономаренко, Різник 2003, 63). Насправді, в літописі 
чітко зазначено, що це — річка. 
3090 «Річкові назви з тематичним -ля можуть бути іменниками, які утворились від злиття кореневого -л з суфіксом 
-ja (у назвах: Вабля, Грезля, і субстантивованими, а в гідронімії відтак і фемінізованими, прикметниками з 
посесивним суфіксом -ль), за нашим припущенням, у назві Радомля (<Радомль <Радом), Буромля, Бативля (хоч є 
і нефемінізовані: Сітомль)» (З. Франко 1979, 85). 
3091 Сирець — також інша назва синьої польової волошки (Етимологічний словник… 2006, т. 5, 241). 
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є переконливими. Єдине, в чому нема певності, якби в ті часи глибина яру Глибочиці була 
настільки великою, щоб обидві місцевості, які розташовані майже поряд і відділені лише тим 
самим яром, сприймалися, як різні. Втім, таке припущення стане більш вірогідним, якщо 
згадати, що всі прилеглі до схилів частини Київської гори суттєво змінили свою конфігурацію 
за ці століття. До всього, назва «Копиревого кінця» належить до назви частини міської 
забудови Києва, а «могила Олега» і Щекавиця — назви місцевостей. Отже, обидва могли 
пересікатися. Для прикладу: вулиця Володимирська пролягає на Старокиївській горі, але це 
не тотожні поняття. Та ще — Володимирська вулиця закінчується за територією 
Старокиївської гори. То могла бути і залежніть між поняттями Копиревого кінця чи більш 
пізнього топоніму Кудрявця і Щекавиці чи місця Олегової могили. І саме візуальний, але 
чіткий поділ в пізніші часи цієї місцевості глибоким яром міг призвети до зміни назв і 
збереження за частиною гори назви не Щекавиці, а Скавиці. 

Однак, повернемося до локалізації р. Ситомль згідно з побудовами О. Толочка. 
Головним (але не єдиним) доказом в роботі О. Толочка є описи ряду битв середини XII ст. 
Спираючись на них, і переважно на опис розташування військ у битві 1151 р., він робить 
висновок про існування Ситомля поряд із Копиревим кінцем (О. Толочко 1997, 154-157). 

Дуже важливим у цьому контексті є зауваження в описі битви 1151 р., що берендії 
стали «въ огородъ святаго Іоанна». Вірогідно, йдеться про ту саму церкву Іоанна, 
розташовану в Копиревому кінці, будівництво якої було згадано у статті 1121 р. (О. Толочко 
1997, 156). «У Копиревому кінці на ім’я відомо лише дві церкви: Св. Іоанна і Св. Симеона. Але 
із Щекавицею пов’язана (як вказано у статті 1151 р.) лише одна з них — Св. Іоанна. Крім того, 
“Св. Симеон” був монастирем, а з огляду на форму згадки Василя (піп), до виборів на 
архімандрита той мав пресвітерський сан, і отже, його церква була парафіяльною, що дає 
змогу ототожнити її саме зі Св. Іоанном. У такий спосіб здобуваємо ще одне свідчення того, 
що Щекавиця містилася у Копиревому кінці» (О. Толочко 1997, 157). Із усім вищезазначеним, 
О. Толочко звертає увагу і на наведений проложний текст. Церкву Іоанна на Копиревому 
кінці він вважає спеціально побудованою для принесеної з Константинополя святині. Цілком 
вірогідно, що храм можна пов’язати з фундаментами, знайденими у Несторівському 
провулку, однак повної певності тут, звичайно, нема, оскільки згідно з літописним текстом, 
є більш вірогідним, що храм (і монастир) були розташовані поза міськими стінами, неподалік 
від них (О. Толочко 1997, 158). Головним, втім, тут є те, що «унікальне, однак, свідчення того, 
що Св. Іоанн розташовувався “на Ситомлі”, що дає нам змогу зв’язати воєдино цю річечку, 
Олегову Могилу, Щекавицю та церкву в Копиревому кінці» (О. Толочко 1997, 158). 

З огляду на вищесказане про слово «болонь», ці теорія не позбавлена логіки. Отже, 
у Києві, з його великою кількістю рік, крім великого «болоння» могло існувати багато інших, 
в т. ч. «болоння» р. Либеді, до якого, згідно з наведеною вище картою могла належати і 
р. Ситомль. 

Ми не маємо на сьогодні достатньо даних, аби навіть приблизно локалізувати 
«Купшин монастир». І ще менше даних для того, аби якось пов’язати його появу з іменем 
прп. Кукші. 

Додаток 7 

Різні документи, дотичні до історії 
вшанування прп. Кукші у Московії 

№ 1 (Гавриил, еп. Орловский и Севский 1825, 429-443) 
«ПЕРЕПИСКА. 
Отъ Преосвященнаго Гавріила, Епископа Орловскаго и Сѣвскаго — о Тайникѣ, 
найденномъ въ городѣ Мценскѣ. 
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Отъ 2-го Апрѣля 1825. 
М.Г.П.П. ! 
Читая издаваемыя вами Отечественныя Записки, всегда я съ удовольствіемъ 
останавливался на тѣхъ статьяхъ, гдѣ указываете вы на какіе — нибудь 
памятники древности; между тѣмъ и скорбѣлъ, что живу въ такомъ краю, въ 
коемъ ни что не носитъ на себѣ печати протекшихъ столѣтій, а потому и не 
заслуживаетъ преданія чрезъ васъ, м. г., любопытству соотечественниковъ 
нашихъ. Но Всевѣдущій, обличивъ въ томъ мою ошибку, утѣшилъ меня съ тѣмъ 
вмѣстѣ: ибо за нѣсколько недѣль назадъ, въ городѣ Мценскѣ ввѣренныя мнѣ 
паствы, имѣлъ я удовольствіе видѣть тайникъ или потаенный кладезь 
древнѣйшихъ города Мценска обитателей, доселѣ остававшійся въ 
неизвѣстности, но открытый въ половинѣ прошедшаго 1824 года, и теперь 
снова всѣми съ пользою употребляемый; удивлялся изобилію водъ онаго, 
вкушалъ ихъ пріятность, и съ любопытствомъ смотрѣлъ на ожестѣлые и 
почернѣлые дубы, изъ коихъ состоитъ срубъ колодца, при чемъ обращаютъ 
также на себя вниманіе, каменное двадцати-двуфунтовое, въ окружности 13-ти 
вершковъ съ половиною, ядро, и двѣ серебряныя монеты, Русская и Татарская, 
близь колодца въ одно время найденныя. Въ какомъ же мѣстѣ этотъ тайникъ, 
кѣмъ, по какому случаю, и какимъ образомъ открытъ, обстоятельства сіи, 
довольно любопытства достойныя, честь имѣю изложить въ строкахъ 
нижеслѣдующихъ. 
I.) Соборная Николаевская, каменнаго строенія, въ городѣ Мценскѣ, церковь, 
основана на каменной горѣ, обтекаемой съ сѣверо-восточной стороны 
судоходною рѣкою Зушею, съ западной малымъ потокомъ — Нижняя Мецня, 
впадающимъ въ Зушу, отъ котораго, вѣроятно и названіе свое заимствуетъ 
городъ Мценскъ, съ южной тѣмъ же потокомъ, съ рѣкою снова 
соединяющимся, и — Верхняя Мецня — именуемымъ. Высота горы, по 
вѣрному измѣренію, отъ Зуши простирается до 65 аршинъ, столько же отъ 
запада и юга, а крутизна оной почти перпендикулярна. Изъ чего само собою 
явствуетъ, что она почти неприступна; между тѣмъ какъ число 
усердствующихъ къ Николаевскому Собору, ради древняго Чудотворнаго въ 
немъ образа Святителя Николая Чудотворца и Животворящаго креста 
Господня, весьма многочисленно; ибо не только природные жители города 
Мценска и Губерніи Орловской, но и изъ другихъ странъ притекаютъ въ оный 
сонмы поклонниковъ благоговѣйныхъ, особливо въ весеннее время къ 
празднику Угодника Христова, Николая Чудотворца. 
II-е.) По симъ причинамъ во всѣ времена, казалось, необходимымъ облегчить 
восходъ на гору срытіемъ нѣкоторой части ея, и провесть на высоту, ежели не 
обширную дорогу, по крайней мѣрѣ тропу, способнѣйшую къ безопасному 
восхожденію и нисхожденію для всякаго возраста людей. Но недоставало къ 
тому ревности тѣхъ лицъ, отъ коихъ нѣкогда зависѣло устроеніе города 
Мценска, а болѣе представлялось невозможнымъ почти, коснуться Гиганта, 
утвердившагося въ нѣдрахъ земли стопами своими, можетъ быть, съ того 
самаго времени, какъ Всемогущій возгласилъ: “Да соберется вода, яже подъ 
небесемъ, въ собраніе едино, и да явится суша, которую и нарекъ потомъ 
землею”. 
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ІІІ-е.) Впрочемъ ежели съ вѣрою скажетъ кто: двигнися, гора! — и двигнется. 
Подобное сему послѣдовало и здѣсь. Поощряемый Начальствомъ, а болѣе по 
привычкѣ къ дѣятельности, въ воинской еще службѣ пріобрѣтенной, 
движимый собственнымъ своимъ раченіемъ и усердіемъ къ общей пользѣ, 
Г. Штабсъ-Ротмистръ, Мценскій Полиціймейстеръ Иванъ Антоновичь 
Сементовскій рѣшился поколебать твердыню горы и заставить ее, такъ 
сказать, поникнуть хребтомъ. Къ сему многотрудному предпріятію въ 182З году 
и приступилъ онъ. Многіе оному удивлялись, другіе шутили нащетъ его; но 
послѣдствіемъ онъ доказалъ, что неусыпный трудъ все побѣждаетъ, — ибо въ 
прошломъ 1824 году дѣйствительно кончилъ начатое свое дѣло, и со стороны 
потока Нижняя Мецня отъ самой подошвы горы до верьха оной, вдоль по рѣкѣ 
Зушѣ, снявъ значительный слой каменнаго грунта и сдѣлавъ притомъ чрезъ 
протокъ Мецню мостъ, проложилъ на гору и обратно съ оной преудобную и 
обширную дорогу, не только для пѣшеходцевъ, но и для проѣзжающихъ въ 
экипажахъ. Такимъ образомъ превратились: удивленіе въ радость, шутки въ 
благодарность назидателю общаго блага, особливо со стороны духовныхъ 
лицъ, которыхъ обязанность есть ежедневно отправлять въ Соборѣ 
Николаевскомъ Божественное славословіе. 
Между сими-то занятіями Господинъ Полиціймейстеръ Сементовскій 
открылъ и древній тайникъ. Съ горы, прошивъ самой Соборной церкви, внизъ 
до рѣки Зуши, видна не весьма широкая впадина или провалъ, подобный 
оврагу бывающему въ мѣстахъ покатыхъ. Г. Полиціймейстеръ, любопытствуя, 
замѣтилъ въ сторонѣ онаго ключикъ воды, который проникая изъ подъ 
основанія громады, течетъ подъ насыпнымъ берегомъ Зуши, и потомъ каплями 
теряете ся въ глубинѣ сей рѣки. Онъ спустился внизъ, призвалъ рабочаго 
человѣка, и при первомъ удареніи лопаткою ощутилъ дерево, а по устраненій 
набережной земляной и песчаной насыпи, нашелъ, что это дубовый желобъ, 
покрытый такою же толстою доскою, и имѣющій окружность около двухъ 
аршинъ съ половиною; дубъ почернѣлъ и окрѣплъ почти до окаменѣлости. 
Такая новость могла ли не усугубить его любопытства? Въ ту же минуту стали 
копать, по направленію жолоба къ основанію и внутренности горы, не щадя 
трудовъ, ни терпѣнія, и когда прошли около 10 аршинъ, тогда обнаружился 
уголъ деревяннаго дубоваго сруба, въ средину котораго скрылся и 
руководитель къ нему. Говорится: хорошее начало — половина дѣла. Но здѣсь 
было болѣе чѣмъ половина; ибо едва открылся уголъ деревяннаго сруба, какъ 
вдругъ показался и весь потаенный предковъ нашихъ довольно длинный и 
широкій колодецъ. Онъ состоитъ изъ толстыхъ дубовыхъ бревенъ, со многими 
переводами, или перекладами, огражденъ и покрытъ былъ сводомъ, 
построеннымъ изъ камня на известкѣ: (который однако обрушился и массою 
своею подавлялъ благотворный источникъ; равно и путь къ нему, изъ камня 
изсѣченный, былъ непроницаемъ для взора подъ густою глыбою земли, 
насѣянной рукою продолжительнаго времени, и составлялъ ту самую впадину 
или провалъ, о которомъ упомянуто выше). Удивленные и обрадованные 
жители Мценска спѣшили видѣть столь ясные слѣды глубокой отечественной 
старины. Но Иванъ Антоновичь не удовольствовался удовлетвореніемъ 
одному любопытству, а обратилъ плодъ своея дѣятельности во всеобщую 
пользу и употребленіе: ибо разобравъ обрушившійся сводъ, и вынувъ изъ 
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источника дубовый разсыпавшійся срубъ, сдѣлалъ надъ водою изъ камня, въ 
видѣ пещеры новый сводъ; построилъ также новый срубъ съ прочимъ къ тому 
нужнымъ; и такимъ образомъ доставилъ жителямъ Мценска и проѣзжающимъ 
не только удовольствіе взирать на слѣды протекшихъ столѣтій, но и при жаждѣ 
— питіе; при зноѣ — прохладу, тѣмъ вожделеннѣйшую, что любители 
отечественнаго почерпая оную изъ того же самаго источника, черпать могутъ 
много предметовъ для размышленія. 
При разбираніи обрушившагося свода попалась въ руки серебряная монета 
Россійской Державы а въ 50 саженяхъ отъ сего мѣста, на горѣ, подъ довольно 
высокою и обширною насыпью найдено и каменное ядро, съ упомянутою же 
серебряною Татарскою монетою. Новость всегда бываетъ предметомъ общаго 
разговора. Такимъ образомъ появились и записки по разнымъ мѣстамъ и 
рукамъ, отрывками разсѣянныя: изъ коихъ явствуетъ, что на насыпи была 
прежде высокая башня, для предохраненія города отъ непріятельскихъ 
нападеній, въ случаѣ же оныхъ для наблюденія движеній полчищъ 
иноплеменныхъ. На башнѣ состоялъ несмѣнный и неусыпный караулъ, и 
висѣлъ вѣстовый колоколъ пудовъ двадцати вѣсомъ. Дѣйствительно оный 
колоколъ и усмотрѣнъ нынѣ на Соборной Николаевской колокольнѣ, съ 

надписью вокругъ онаго: ЗР̃ПИ 3092  Февраля во в день Великаго Государя, 

казенный вѣстовый колоколъ въ Мценскѣ. 
Николаевскій Мценскій Соборъ самъ по себѣ достоинъ историческаго 
обозрѣнія; ибо будучи довольно огроменъ и обнесенъ каменною съ 
богадѣльнями оградою, въ которой блистаетъ желѣзная, мѣстами 
вызолоченная, рѣшетка, и украшаемый внутрь и внѣ плодами усердія 
гражданъ и иногородныхъ благоговѣйныхъ Божества поклонниковъ, при 
особливомъ стараніи о томъ Протоіерея сего Собора Стефана Оболенскаго, 
стоя на высокой каменной горѣ, владычествуетъ, можно сказать, надъ всѣми 
другими города Мценска великолѣпными церквами и ихъ пажитями. Но не сіе 
въ особенности важно, а болѣе то, что мѣсто, гдѣ возвышается Соборная 
церковь, освящено благодатнымъ присутствіемъ Божіимъ уже за четыре 
столѣтія назадъ, именно около 1415 года по Р. X.; ибо тогда для обращенія въ 
вѣру Христіанскую, и для просвѣщенія Святымъ Евангеліемъ 
идолослужителей, посланъ былъ во Мценскъ отъ Великихъ Князей и 
Преосвященнаго Фотія Пресвитеръ, котораго Апостольство и увѣнчано было 
желаемымъ успѣхомъ. Мецняне, Ходанъ, Юшинка, Зикія съ прочими сперва 
ратовали, какъ говорится въ древнихъ рукописяхъ, на пришедшихъ спасти 
души; но, поражены будучи, за непокорствіе Духу Святому, слѣпотою, тотчасъ 
почувствовали свой грѣхъ, и въ Пятокъ десятый недѣли по Св. Пасхѣ пріяли 
Святое крещеніе, и прозрѣли, будучи орошены струями новаго чудеснаго 
Іордана. Къ сему случаю, обрѣтенъ якобы и животворящій Крестъ Господень, 
изъ камня изсѣченный и образъ Святителя Николая Чудотворца. Во славу 
имени Тріипостаснаго Божества, крестившіеся Мецняне соорудили на томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь Соборъ, церковь, а въ память новосозданія своего о Христѣ 
нарекли ее Пятницкою. Пятницкая церковь при Николаевской Соборной 

 

3092 7188 (1660 года). 
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состоитъ нынѣ придѣльною, а настоящая таковая деревянная, которую 
помнятъ еще нѣкоторые старожилы, лѣтъ за 58 отъ пожара уничтожилась. 
Сообщая вамъ сіи свѣдѣнія, желалъ бы я, м. г., чтобъ вы дали имъ мѣстечко въ 
Отечественныхъ Запискахъ3093: желаю сего потому, что думаю доставить тѣмъ 
пріятность по крайней мѣрѣ обитателямъ края нашего, которымъ покажется 
статья сія уважительною. Притомъ можетъ быть она возбудитъ въ другихъ 
рвеніе, къ открытію и вящшихъ по здѣшнему мѣсту памятниковъ 
отечественной древности. И проч.» 

№ 2 (Разные акты и статьи 1833, № 1) 

«Легенда о крещеніи Мценянъ, въ 1415 году. Въ лѣто отъ сотворенія міра 
6953, а отъ Рождества Христова 14453094, правящу скипетры Великаго Княжества 
Василія Димитріевича, и брата его Андрея Димитріевича, въ предѣленъ и 
градехъ и во всѣхъ весехъ, невѣрующихъ просвѣщаху во Христову вѣру. Во 
градѣ Мценскѣ мнози невѣрующи во Христа Бога нашего; тогда послани 
бывше отъ Князей Великихъ вои, со многимъ воинствомъ, и отъ 
Преосвященнаго Фотія пресвитеръ. Живущіе Мецняне устрашишася, и 
ратоваша на нихъ, и одержимы быта слѣпотою. Ови-же прихождаху и 
увѣщеваху ихъ къ Св. Крещенію. Десятой недѣли по Пасцѣ, въ пятокъ, пріемъ 
Святое Крещеніе Мецняне Ходона, Юшинка и Закій, и прозрѣша, и обрѣшоша 
Крестъ Господень, яко камень изсѣченъ, и образъ Святителя Николая, яко 
воинъ въ руцѣ имуще литый ковчегъ, въ коемъ имать залогъ тѣла и крови 
Господня. Во градѣ вѣроваху и всякихъ недугъ свобождавшеся; окрестъ страны 
живущіе прихождаху, всякія болѣзни свобождахуся, и создавше церковь 
десятыя недѣли пятка». 

№ 3 (Торжество встречи св. иконы с частицей мощей 
священномученика Кукши, просветителя Орловского края 
1905, 934-937) 

1905 року в Орловських єпархіальних відомостях було опубліковано звіт про 
вшанування пам’яті прп. Кукші: 
«Торжество встрѣчи св. иконы съ частицей мощей Священномучиника 
Кукши, просвѣтителя Орловскаго края. 
Въ то время, какъ послѣ крещенія Св. Владиміра, въ 988 году, вѣра Христова 
широкой волной разливалась по многимъ областямъ земли русской, предки 
наши, обитавшіе у берега р. Оки и извѣстные подъ именемъ Вятичей, 
продолжали оставаться грубыми язычниками, идолопоклонниками: глубокая, 
непроглядная тьма язычества царила здѣсь, и отрадные лучи свѣта 
Евангельскаго не доходили еще до насельниковъ Орловскаго края. Правда, въ 
окрестныхъ съ Орловскимъ краемъ областяхъ существовали уже въ то время 
православныя епископскія каѳедры, но по непроходимости тогдашнихъ путей 
сообщенія они не въ состояніи были распространять вѣру Христову въ 
языческой странѣ Вятичей. Впрочемъ, теперь недалеко было уже въ то время, 

 

3093 Съ величайшею благодарностію помѣщаю сіи любопытныя свѣденія въ Отечеств. Запискахъ и покорнѣйше 
благодарю Почтеннѣйшаго Архипастыря за уврашеніе имй моего изданія. Изд. 
3094 Так в оригіналі. Дата від Створення Світу також відповідна 1445 р. 
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когда надъ мрачнымъ горизонтомъ земли Вятичей должна была взойти заря 
Евангельскаго свѣта, когда и въ то этой, по выраженію лѣтописцевъ, «искони 
погибельной странѣ» имѣлъ раздаться мощный голосъ христіанскаго 
проповѣдника. Ту зарю свѣта несъ съ собой дивный проповѣдникъ и 
чудотворецъ Св. Іоаннъ-Кукша, честный инокъ Кіево-Печерской Лавры. Изъ 
какого рода былъ онъ, кто были его родители, въ какое время и вслѣдствіе 
какихъ причинъ оставилъ онъ міръ и поселился въ святой обители Печерской, 
кѣмъ и когда посвященъ въ священническій санъ, равно какъ и многія другія 
обстоятельства его жизни — остаются неизвѣстными. Но, языческое имя 
«Кукша» и самое званіе проповѣдника Вятичей даютъ твердое основаніе 
предполагать, что преподобный Кукша самъ былъ уроженцемъ страны 
Вятичей и святая любовь къ соплеменникамъ вызвала его на 
многострадальный среди нихъ подвигъ. Въ началѣ XII в. онъ оставилъ покой 
иноческаго житія въ Кіево-Печерской Лаврѣ и прибылъ съ словомъ 
благовѣстія вѣры Христовой въ поселенія Орловскаго края; здѣсь то и 
открылись его Апостольскіе подвиги: съ проповѣдью Евангельскаго ученія онъ 
прошелъ до предѣловъ Мценскихъ, гдѣ и закончилась его просвѣтительная 
дѣятельность. По преданію, послѣ многихъ мукъ онъ былъ убитъ здѣсь вмѣстѣ 
съ ученикомъ своимъ Никономъ. Честныя мощи его перенесены были въ 
Кіево-Печерскую Лавру и положены въ Антоніевскихъ пещерахъ, гдѣ и донынѣ 
почиваютъ въ нетлѣніи. 
Уваженіе къ прошедшему есть прекрасный задатокъ для будущаго. И Слово 
Божіе учить объ этомъ, искрижали исторіи подтверждаютъ это. Чтить и 
хранить память своего просвѣтителя внушать каждому изъ насъ голосъ нашего 
нравственнаго чувства, нравственный долгъ нашъ предъ нашимъ Апостоломъ 
просвѣтившимъ насъ свѣтомъ христіанскаго ученія и принявшимъ вѣнецъ 
мученическій. Къ сожалѣнію, память Св. Кукши до настоящаго времени не 
праздновалась въ Орловской епархіи съ достодолжной торжественостью. На 
таковое, столь прискорбное явленіе, обращено вниманіе въ состоявшемся подъ 
предсѣдательствомъ Преосвященнаго Киріона, 21 марта текущаго года, въ 
засѣданіи Орловскаго Церковно-Археологическаго Комитета. Въ этомъ 
засѣданіи Комитетъ единогласно постановилъ: 1) возбудить установленнымъ 
порядкомъ ходатайство о разрѣшеніи торжественнаго празднованія памяти 
Св Кукши; 2) соорудить икону сего святого въ иконописной мастерской Кіево-
Печерской Лавры, и 3) просить Высокопреосвященнаго Флавіана, 
Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, объ отдѣленіи частицы св. мощей 
Св. Кукши для вложенія въ сію икону. 
16 сего августа, въ отвѣть на ходатайство Преосвященнѣйшаго Киріона, 
полученъ указъ Св. Синода о разрѣшеніи Орловскому Епархіальному 
Начальству установить въ Орловской епархіи торжественное празднованіе въ 
честь Св. Кукши, въ день памяти сего святаго — 27 августа. Въ тотъ же день 
поступило отношеніе Духовнаго Собора Кіево-Печерской Лавры съ 
извѣщеніемъ, что по благословенію Первоіерарха Кіевской церкви, 
Высокопреосвященнѣйшаго Флавіана, дарована г. Орлу величайшая для насъ 
святыня, — частица мощей просвѣтителя «нашего края, которая вложена въ 
изготовленную и священную въ Лаврѣ икону. Для полученія сей святыни, по 
распоряженію Его Преосвященства, были командированы въ г. Кіевъ — Членъ 
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Консисторіи, свящ. М. Аѳонскій, Членъ Церковно-Археологическаго 
Комитета, протоіерей И. Ливанскій и Экономъ Архіерейскаго Дома, 
іеромонахъ Тарасій. 
Прибытіе св. иконы въ Орелъ, въ особомъ вагонѣ, предоставленномъ но 
распоряженію г. Министра Путей Сообщенія, послѣдовало 26-го августа, въ 
6 час. вечера. О предстоящемъ торжествѣ населеніе г. Орла было оповѣщено 
еще наканунѣ — путемъ раздачи листковъ соотвѣтствующаго содержанія. 
изданныхъ Церковно-Археологическимъ Комитетомъ, и напечатанія въ 
мѣстныхъ газетахъ церемоніала встрѣчи св. иконы. Къ назначенному времени 
на вокзалѣ собралось множество народа всѣхъ сословій. Сюда же прибыли 
члены Церковно-Археологическаго Комитета, ректоръ семинаріи, 
каѳедральный протоіерей, благочинный церквей г. Орла, о.о. протоіереи 
И. С. Поповъ, И. Ѳ. Рождественскій, А. И. Донорскій, нѣкоторые городскіе 
іереи и діаконы и архіерейскіе пѣвчіе. Въ 6 часовъ на вокзалъ прибылъ 
Преосвященный Владыка и, облачившись, въ сопровожденіи духовенства и съ 
преднесеніемъ хоругвей вышелъ на платформу. Прошло нѣсколько минутъ. 
Вдали послышался шумъ поѣзда, — еще мгновеніе, и предъ платформою 
замелькалъ рядъ вагоновъ почтоваго поѣзда М.-К. ж. д. Въ концѣ этого поѣзда 
находился и тотъ вагонъ 1-го класса, въ которомъ находилась св. икона. 
Пріѣхавшіе пассажиры присоединились к собравшимся на платформѣ 
духовенству и горожанамъ, наперерывъ разбирая листки о подвигѣ св. Кукши, 
которые іраздавались о. ключаремъ каѳедральпаго собора. Такъ какъ поѣздъ 
остановился на второмъ пути, то для удобства выноса св. иконы вагонъ съ св. 
иконою отцѣпили и перевели нa первый путь. Настала минута благоговѣйнаго 
молчанія. 
Взоры всѣхъ устремились на дверцы вагона. Владыка вошелъ туда и 
преклонился предъ св. иконою, которую затѣмъ іереи вынесли изъ вагона на 
платформу. Отсюда, но прочтеніи псалма 142-го и при возглашеніи 
протодіакономъ стиховъ «Богъ Господь и явися намъ», открылся крестный 
холъ въ Троицкій Соборъ Архіерейскаго Дома. 
Это было въ высшей степени торжественная картина. Въ тихій ясный вечеръ, 
при звонѣ колоколовъ всѣхъ городскихъ церквей, въ сопровожденіи 
многочисленныхъ богомольцевъ, крестный ходъ, съ Преосвященнымъ во 
главѣ, сопровождалъ шествіе св. иконы но всему городу отъ вокзала до 
Архіерейскаго Дома. Чѣмъ ближе подходила процессія къ центру города, тѣмъ 
больше и больше присоединилось къ ней народа, и, наконецъ, за св. иконою 
шли уже тысячи молящихся. Изъ находящихся по пути слѣдованія крестнаго 
хода церквей Покровской Черниговскаго полка, Сергіевской кладбищенской, 
Крестовоздвиженской, Покровской, Преображенской, Богоявленской, 
Введенской. Срѣтенской и Каѳедральнаго Собора выходили на встрѣчу 
св. иконѣ крестные ходы съ мѣстночтимыми святынеми, причемъ совершалась 
краткая литія, послѣ чего крестный ходъ возвращался въ свою церковь. 
Крестный ходъ изъ Архіерейскаго Дома встрѣтилъ св. икону у моста, ведущаго 
въ Монастырскую слободу. Отсюда, послѣ краткой литіи, св. икону внесли въ 
Троицкій Соборъ. Здѣсь Архіерейскимъ служеніемъ было совершено 
всенощное бдѣніе. Народа было множество, такъ что многіе стояли даже внѣ 
храма. Всенощное бдѣніе закончилось около и час ночи. 
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На другой день, 27-го, въ томъ же Соборѣ Преосвященнымъ, въ сослуженіи съ 
городскимъ духовенствомъ, была совершена божественная литургія. Прот. 
И. С. Поповъ происнесъ на литургіи слово, посвященное памяти св. Кукши. 
Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ съ многолѣтіемъ. Во всѣхь 
приходскихъ храмахъ г. Орла въ день прибытія св. иконы было совершено 
всенощное бдѣніе, а на другой день — поздняя литургія съ молебномъ св. 
Кукше» (Торжество встречи… 1905, 937-940). 

Додаток 8 

Фантастичне житіє прп. Кукші і «його учня 
Никона», яке побутує нині у РФ3095 

Житие Преподобного священномученика Кукши Печерского, 
просветителя Брянского края и ученика его Преподобного Никона 

(память 27 августа / 9 сентября, в Соборе Брянских Святых) 
вятой Кукша был священноиноком Киево-Печерской Лавры, откуда в 
начале двенадцатого века (в 1115 году) пришел он в землю вятичей — 
язычников для проповеди им Святого Евангелия. Вятичи — наши предки, 
это небольшое славянское племя, обитавшее в древности по берегам рек 
Оки и Десны, в пределах нынешних Брянской, Орловской, Калужской и 

Тульской областей, которые в то время представляли собой непроходимые 
леса и дебри. Поселившись в стране лесной и дикой, наши предки ничем не 
отличались от дикарей. По свидетельству Святого Преподобного Нестора 
Летописца «они живут в лесах как всякий зверь и едят все нечистое», у них 
«браки не бывают, а сходятся между селами на игрища и на всякия бесовския 
песни и тут умыкают себе жен; имели же они и по две, и по три жены». Так 
была жалка жизнь наших предков, пока они оставались во мраке язычества. 
Вятичи, проживавшие в нынешней Центральной части России удаленные от 
тогдашних культурных центров — Киева, Новгорода и прочих городов — 
значительно отставали от других славянских племен в духовной и 
материальной культуре. Но вот и среди них раздался голос Евангельского 
благовестия. 
В Святом сонме праведников и подвижников Киево-Печерской Лавры в 
древности проводил свою подвижническую жизнь блаженный Кукша, 
происходивший из княжеской отрасли вятичей. Ни в житии 
Священномученика, ни в службе ему не упоминается о том, почему он, имея 
христианское имя Иоанн, сохранил языческое имя Кукши. Есть об этом 
несколько предположений, но, во всяком случае, народное имя 
провозвестника христианства не должно нас смущать, так как обычай иметь 
кроме христианского имени еще и народное сохранялся на Руси долгое время 
после принятия ею Православия. 

 

3095  Публікується в оригінальному тексті за сучасною брошурою (Житие Преподобного священномученика 
Кукши… 2013). 
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Подвизаясь в непрестанной молитве, посте и бдении, этот ревнитель веры с 
великой скорбью взирал на то, что его соплеменники коснеют во мраке 
язычества и, быть может, не раз приходило ему на мысль взять на себя подвиг 
Апостольской проповеди среди родного языческого племени. И только 
отдаленность страны вятичей, грубость и жестокость своевольных обитателей 
этой области, тяжесть Апостольского подвига и нежелание расставаться со 
Святой и дорогой обителью Печерской удерживали блаженного Кукшу от 
исполнения его заветной мысли. 
2-го мая 1115 года в Киеве происходило великое торжество, перенесение Святых 
мощей Мучеников князей Бориса и Глеба из старой деревянной церкви в 
новый каменный благолепный храм, заложенный Святославом Ярославичем и 
оконченный сыном его Олегом Святославичем Северским, владетелем 
вятичей, Ко дню этого торжества в Киев кроме Олега прибыл брат его Давид 
Святославич Черниговский и Владыка Феоктист, Епископ Черниговский, 
которые много говорили о необходимости просвещения светом Христовой 
веры доброго, но в то же время дикого племени вятичей. 
Именно теперь Святой Кукша принял решение взять на себя подвиг проповеди 
веры Христовой среди своих соплеменников. Брянский край служил 
передовым постом проповеднической деятельности Святого Кукши и опорой 
для дальнейших успехов веры Христовой в земле вятичей. 
Из летописи известно, что Святой Кукша отправился на проповедь к вятичам 
со своим учеником Никоном по реке Десне, так как в древности лучшими и 
удобнейшими путями сообщения служили реки. Таким образом, с 
достоверностью можно предположить, что первая Евангельская проповедь 
Святого Кукши началась в пределах нынешнего города Брянска. Вот почему 
для брянцев должна быть в особенности достопамятна Равноапостольная 
деятельность Священномученика Кукши. 
Из Печерского Патерика известно, что проповедь Кукши сопровождалась 
великими знамениями и многими чудесами, что привлекало умы и сердца 
наших предков к проповеднику Христианской веры, свидетельствуя о 
Божественном посланничестве угодника Божия. 
Для вятичей, добывавших средства к жизни земледелием, большое значение 
имели благоприятные погодные условия. Известно, что во время проповеди 
Священномученика Кукши, при случившейся долговременной засухе, местные 
ведуны и бабки к своему окончательному посрамлению истощили все 
заклинания и заговоры, чтобы вызвать благодетельный дождь, но дождя все 
не было. И тогда Святой Кукша, помолившись Господу Богу, даровал нашим 
предкам столь понятное знамение всемогущества Божия, как обильный дождь 
на их изсохшие поля. 
Но не всем была по душе деятельность Кукши. Если колдуны и чародеи даже и 
доныне имеют особое значение для некоторых людей, то в древние языческие 
времена они всецело владели душами народа. Понятно, что появление 
проповедников Христианства лишало их былого влияния. Вот почему 
языческие жрецы и поклонники всякого колдовства разжигали в себе чувство 
глубокой ненависти к проповедникам Истины, которые отняли у них народное 
доверие, и многочисленными чудесами, преимущественно же исцелением 
больных, привлекали к себе многих. Ревнителям старины распространение 
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новой веры казалось крушением прежних устоев жизни. А проповедники 
Евангелия являлись в их глазах врагами народа, влекущими его к неизвестному 
и, по их мнению, худшему будущему. Эти ревнители старины и 
идолопоклонничества решили убить Святого Кукшу и его ученика и 
сподвижника инока Никона. 
Священномученик Кукша сознавал, какую ненависть возбуждал он среди 
языческих жрецов, и, конечно, мог предвидеть, что эта ненависть побудит их 
к насилию. 
Поэтому Святой подвижник постом и молитвой готовил себя к мученической 
Христианской кончине. Само собой разумеется, что пламенная любовь к 
людям и ревность к Богу, которая вела его к просвещению во тьме сидящих, 
также понудила его пренебречь опасностями дальнего пути и жизни среди не 
знающих законов людей, которые не вменяли себе во грех грабеж и убийство. 
Так о чудесах и подвигах Святого Кукши в Печерском Патерике 
свидетельствует Святой Симеон, Епископ Владимирский: «Могу ли умолчать, 
говорит он, и о сем Священномученике, черноризце того же Печерского 
монастыря, Кукше, о котором все ведают, как он бесов прогнал, вятичей 
крестил, дождь свел с неба, озеро изсушил и многие чудеса сотворил и, после 
многих мук, усечен был с учеником своим Никоном». Святой Кукша был 
предан мучению и умерщвлен с учеником своим в пределах города Мценска 
(Орловская область). Так закончилась многотрудная и преславная земная 
жизнь просветителей нашего Брянского края — Священномученика Кукши и 
ученика его Никона. Что сделалось с мощами Святого Никона остается 
неизвестным. А тело Святого Кукши, по его завещанию, из Мценска было 
перенесено в город Брянск, а затем по реке Десне доставлено в Киев, где и 
доныне Святые мощи его почивают в нетлении в Ближних пещерах Киево-
Печерской Лавры. 
В 1903 году в Брянск был доставлен образ Святого Кукши с частицей его мощей. 
В настоящее время о местонахождении этой Святыни ничего не известно. 
Решением Священного Синода Русской Православной Церкви, прошедшего в 
4 октября 2012 г. под председательством Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, благословлено открытие мужского монастыря во имя 
святого Кукши в деревне Фроловка Орловской области). 
Члены Синода, рассмотрев прошение Высокопреосвященнейшего 
архиепископа Орловского и Ливенского Антония, приняли также решение о 
назначении иеромонаха Алексия (Заночкина) на должность наместника 
(игумена) этой обители. 

Додаток 9 

Літописні згадки про прп. Николу Святошу 
рп. Николу чотири рази згадано у літописанні — три рази у хронологічних рамках 
«Повісті минулих літ» і один раз — у Київському літописанні XII ст. 

З оповіді попа Василія про осліплення князя 
Василька 

Перші дві згадки належать власне не до тексту «Повісті минулих літ», а до оповіді про 
осліплення Василька, написаної духовником цього князя о. Василієм і вставлено до «Повісті 
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минулих літ» під 1097 р. явно вже після її написання прп. Нестором. Оповідь написано до 
постригу прп. Николи і ці повідомлення не стосуються його чернечого підвизу. Внаслідок 
цього — вони індиферентні щодо оцінки його, і дуже скупі у повідомленнях, оскільки князь 
Святоша ніколи не був чільним гравцем на політичному олімпі, до якого належав від 
народження, але вжитись у який так і не зміг. 

Перша згадка є саме згадкою. Василій акцентує увагу на ще одній зраді 
в. кн. Святополка Ізяславича. Вповні закономірно підозрюваний у співучасті в злочині, для 
історії середньовічної України унікальному своєю жорстокістю й бузувірством, він був 
змушений виступити проти основного винуватця Давида Ігоровича. Однак, перемігши його, 
негайно захотів відібрати володіння осліпленого Василька і брата його Володаря. 

 
Іпатіївський літопис Лаврентіївський літопис 

«Ст7ополкъ же прогнавъ Дв7да. нача дuмати на 
Володарz и на Василка. гл7z яко се есть волость 
Ҷца моеg. и брата. и поиде на нz и се слышавъ. 
Ст7ополк8 и Василко поидоста противu вземше хрестъ 
и Дв7дu рэша на цэлова= пришеӥ еси. и ре? Дв7дъ. 
пришелъ. есмь вама хощю имэти миръ. и любовь. и 
престuпи Ст7ополкъ. надэясz на множество вои. и 
съсъстuпишасz на поли на. жьни. исполчившимъсz 
имъ Ҷбоимъ Василькови же uзвыси хрестъ гл7z. чего 
еси цэловалъ. се яко взzлъ еси. зракъ u ме= Ҷчью 
моею. а се ннэ tяти хощеши дшю мою. ї межї бuди 
нами хрестъ. сии честныи. и поидоша Ҷбои противu 
собэ к воеви. и състuпишасz полци. и мнози чл7вци 
блговэрнии видэша крcтъ надъ Василковымъ вои. 
uзвышьшиисz вельми. брани же велицэ бывши. и 
многымъ падающимъ. t Ҷбою полкu. видэ 
Ст7ополкъ яко люта брань и побэже и прибэже к 
Володимерю и Володарь же и Василко побэдивша 
стаста тu. рекuща доволэеть нама на межи своеи 
стати. и не идоста никамо же. Стополкъ же прибэже 
Володимерю. и с нимь сна его два. и Ст7оша сн7ъ 
Дв7двъ Свzтъславичь и прочая дрuжина» 

(Ипатьевская летопись 1962, 244-245).  

«Ст7ополкъ же прогна Дв7да нача дuмати на 
Володарz. и на Василка глz. яко се єc волость tца 
моѥго [и] брата. и поиде на нz. се слышавъ Володарь 
и Василко. поидоста противu взєұше крcь. ѥгоже бэ 
цэловалъ к нима. на сеұ яко на Дв7да пришелъ єсмъ. 
а с вама хочю имэти миръ и любовь. и пристuпи 
Ст7ополкъ крcтъ. надэясz на мно•ство вои. и 
срэтошасz на поли на Рожни. исполчившиұсz Ҷбоиұ. и 
Василко възвыси крcтъ глz. яко сего ѥси цэловалъ. 
се перьвэє взzлъ ѥси зракъ Ҷчью моєю. а се нынэ 
хощеши взzти дш7ю мою. да бuди межи нами крcтъ 
сь. и поидоша к собэ к воєви и сстuпишасz полци. и 
мнози чл7вци блг7овэрнии видэша крcтъ над 
Василковы вои. възвышьсz велми. брани же велицэ 
бывши. и мнозэмъ падающи< t Ҷбою полкu. и 
видэвъ Ст7ополкъ яко люта брань. и побэже. и 
прибэже Володимерю. Володарь же и Василко 
побэдивша стаста тu [рекuща]. довлѣєҴ наұ на межи 
своєи стати. и не идоста никаможе. Ст7ополкъ же 
прибэже Володимерю. и с нїмь сн7а ѥго. в7. и 
Ярополчича. в7. и Ст7оша сн7ъ Дв7довъ Ст7ославича. и 
прочая дрuжина» (Лаврентьевская летопись 

1962, 270).. 
Згадка тут Святоші епізодична, вона лише свідчить, що він був у часі тієї неправедної 

виправи при Святополкові. Вищенаведені події у деякому скороченні описано у багатьох 
літописних редакціях і кодексах (Владимирский летописец 1965, 55; Никоновская летопись 
1862, 136). Тож згадку про Святошу, як не надто важливу, часто вилучено. 

Із цікавих особливостей можна згадати текст Густинського літопису, де нема згадки 
про Святошу, але є згадка про Святополкового бастарда Мстислава як того, хто замордував 
печерських свмчч. Федора і Василія Мстислава (див. стор. 842). 
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Наступне повідомлення стосується низки прикрих для прп. Николи Святоші подій, які 
сталися по тому, в часі його перебування на столі в Луцьку, який був відданий йому ще 
Любецьким з’їздом. Після того, як печально відомий убивством печерських мчч. Федора і 
Василія незаконнонароджений син Святополка Мстислав був убитий під час оборони 
Володимира від Давида Ігоровича: 

 
Іпатіївський літопис Лаврентіївський літопис 

«Стополкъ же посла Пuтzтu своеg воеводu. 
Пuтzта же пришедъ с вои к ЛuҴцькu. къ Ст7оши 
сн7u Двд7вu. и тu бzхu мuжи Двdви u Ст7ошэ. 
заходилъ бо бэ Ст7оша ротэ. аще поидеть на тz 
Ст7ополкъ. повэмъ ти. и не сътвори сего Ст7оша. но 
изоима мuжэ Двdвы. а самъ поиде на Дв7да. и прииде 
Ст7оша и Пuтzта. авгuc. въ. є7. дн7ь. Двdови 
Ҷблежащю градъ. в полuдн7е а Дв7ди спzщю. и 
нападоша на нэ и начаша сэщи. и горожане скочишаc 
съ града. и почаша сэщэ вои Двд7вы. и побэже 
Давыдъ. и Мьстиславъ сн7вець его Ст7оша и 
Пuтzта. переяста городъ и посадника Ст7ополча 
Василья посадиста и прииде Ст7оша Лuчькu. а 
Пuтzтz Киевu. Дв7дъ же побэже Половцэ. и 
uсрэте и u Бонzкъ Половцэ. и поиде Дв7дъ и 
Бонzкъ. на Ст7ошю. к Лuчькu. и Ҷстuпиша 
Ст7ошю u городи. и створиша. миръ. и изиде Ст7оша 
из города. и прииде къ Ҷц7ю своемu. Чернэговu» 

(Ипатьевская летопись 1962, 247-248).. 

«Ст7ополкъ [же] посла Пuтzтu воєводu своѥго. 
Пuтzта же с вои пришедъ к Лuчьскu. к Ст7оши 
сн7u Дв7двu. и тu бzхu мuжи Дв7дви u Ст7ошэ. 
заходилъ бо бэ ротэ Ст7ша к Двд7ви. аще поидеҴ 
тz Ст7ополкъ то повэмь ти. и не створи сего 
Ст7оша. но изъима мuжи Двд7вы. а саұ приде на 
Двд7а. и приде Ст7ша и Пuтzта. авгuc въ є7. дн7ь. 
Двд7овъұ воємъ Ҷблежащиұ граd. в полuдн7ьє Дв7дови 
спzщю. и нападоша на нь. и почаша сэчи. и 
горожане скочиша з града. и почаша сэчи воэ 
Дв7довы. и побэже Дв7дъ и Мстиславъ сн7овець ѥго. 
Ст7ша же и Пuтzта. прияста граd. и посадиста 
посадника Ст7ополча. Василz. и приде Ст7ша 
Лuчьскu. а Пuтzта Кыєвu. Дв7дъ побэже в 
Половцэ. и uсрэте и Бонzкъ . и поиде Дв7дъ и 
Бонzкъ на Сто7шю к Лuчьскu. и Ҷстuпиша 
Ст7ошю в градэ. и створиша миръ. и изиде Ст7оша 
из града. и приде къ Ҷц7ю своѥмu Черниговu 
(Лаврентьевская летопись 1962, 272).. 

Вищенаведені фрагменти у деякому скороченні подано у багатьох редакціях і 
кодексах. Використав їх також В. Татищев (Татищев 1773, 191). Однак — цікавий нюанс — 
ніде не вказано, що редактор якось асоціює згаданого тут Святошу із святим Николою 
Святошею. Те саме бачимо і в літописі о. Феодосія (Софоновича). 

Інформація про постриг прп. Николи 

ітописне повідомлення про постриг прп. Николи у «Повісті минулих літ» є 
надзвичайно коротким. Нині складно визначити: чи вийшло воно таким з-під 
пера прп. Нестора, чи було пізніше скорочене: так чи інакше, ніякі вказівки 
стосовно останнього нам не відомі. Як не дивно, це повідомлення у літописних 

кодексах різних часів має суттєві текстуальні й хронологічні відмінності. Очевидно, 
первісним (якщо відкинути думку про більш поширену статтю в авторській редакції 
«Повісті») слід вважати повідомлення, яке збереглося у складі Лаврентіївського кодекса під 

1107 р.: «в то же лѣҴ. пострижесz Ст7ославь. сн7ъ Дв7довъ. внuкъ Ст7ославль. мcца. fевраӥ. въ. зi7. дн7ь» 

(Лаврентьевская летопись 1962, 281). На жаль, підтвердження цьому нема, бо в 
Іпатіївському кодексі цей фрагмент спотворено втратами. 
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Зауважимо, що у вищенаведеному тексті нема згадки про чернече ім’я святого — 
«Никола», а також подано повне його ім’я, а не прозвання «Святоша», і згадка про його 
батька та діда.  

Не підлягає сумніву, що це повідомлення (можливо, ще з якимись подробицями у 
наступних статтях) містилося в авторській редакції «Повісті минулих літ». Ю. Лимонов 
проаналізував його подальшу історію, зокрема, у складі т. зв. загальноруських літописів. Це 
дослідження було йому необхідне в контексті виявлення повідомлення в авторській редакції 
«Повісті», збереженого у згаданому свт. Симоном «Літописці старому Ростовському», і 
впливу цього останнього на ростовське літописання (Лимонов 1967, 32). Втім, для нашого 
дослідження ці висновки не мають особливого значення, оскільки 1) і так зрозуміло, що 
«Літописець старий ростовський» був найвірогіднішим джерелом усіх літописних 
запозичень свт. Симона; 2) у подальшому патериковий текст, найвірогідніше, міг бути 
поширений саме з печерського літописання, що мало підґрунтя більш раннього київського 
літописання, яке у скороченні й відобразилося у «загальноруських літописах». 

У пізніших кодексах дату постригу віднесено до різних років — від 1105 до 1108. 
Звідки такі зміни — не ясно, але є всі підстави твердити, що це пов’язано з редагуванням 
змісту. І, на нашу думку, редагування такої другорядної для незнайомого з біографією 
прп. Николи статті є ще одним підтвердженням редагування літопису саме у Києві, оскільки 
у Московії та Новгородській землі святого у пізньосередньовічний час не вшановували — аж 
до кінця XVIII ст. Щоправда, відомо про інтерес до його особи московського царя Івана 
Грозного. У своєму посланні у Кирило-Білозерський монастир від 1573 р. той згадує святого: 
«Како же и великий князь Святоша, преддержавшый великое княжение киевское, и 
пострижеся в Печерстем монастыри и пятьнадесят лет во вратарех бысть, и всем работаше 
знающим его, ими же преже сам владяше. И да толики срамоты Христа ради не отвержеся, 
яко и братиям его негодовати нань. Своей державе того ради укоризну себе вменяху, но 
ниже сами, ниже наречие инеми к нему посылающе, не могоша его отвратити от таковаго 
начинания до дне преставления его, но и по преставлении его от стула древянаго, на нем же 
седяше у врат, беси прогоними бываху»3096 (Послиния Ивана Грозного 1951). Втім, попри 
психопатію цього московського царя, він був дивовижно начитаний на тлі майже 
неграмотних московітів-мирян, тому показником ця згадка бути не може. Можна сказати, 
що у Московії Києво-Печерський патерик був доволі поширеним, особливо у монастирях. 
Але у статті свт. Симона прп. Николу названо за його чернечим іменем тільки в кінці. Тобто, 
припустимо, що будь-хто досить обізнаний із літописною інформацією, міг асоціювати 
Святослава Давидовича і Святошу, а от щодо його чернечого імені — тут набагато складніше. 
Найвірогідніше, правка була зроблена в Києві, і вже звідти перейшла до різних місцевих 
більш чи менш скорочених літописів. 

Якою була оповідь про постриг у пізньому київському літописанні? Можна 
припустити, що певною мірою подібний до нього був саме т. зв. Тверський збірник, де 
знаходимо такий текст: «Святоша. Въ лѣто 6613. Князь Святоша Давыдовичь Святославича 
пострижеся въ чрьнци и нарече(нъ) бысть Николае, Февраля 17, на память великомученика 
Ѳеодора Тирона» (Тверская летопись 1863, 189) 

Як можна простежити, тут є суттєві доповнення. По-перше, з’являється прозвання 
«Святоша» замість «Святослав», по-друге, подано його чернече ім’я — Никола, а по-третє, 

 

3096 Явно варіант оповіді про «кладкы». Звідки взято легендарні подробиці — сказати складно. Втім, вони могли 
бути і результатом власних фантазій Івана. Що стосується властивості цієї реліквії відганяти бісів, то про це 
українська агіографія мовчить. Можна припустити: або це була особиста думка Івана, або ця реліквія мала свою 
історію поза Печерським монастирем. Свого часу, під час пограбування московітами Чернігова, звідти було 
вивезено до Москви всі святині. Можливо, серед них були і «кладки» прп. Николи, або щось інше, що було 
визнано за них. 
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до дати постригу додано пояснення, що сталося це на пам’ять Федора Тирона. Однак, з 
якоїсь підстави дату постригу перенесено з 1106 (6614) р. на 1105 (6613) р.! Навряд чи тут 
йдеться про банальну помилку. Можливо, у редактора були якісь свої резони? Звернімося 
до дня тижня, на який припадало 17 лютого 1106 р. Це була субота. Ніхто ніколи не довів 
остаточно, що постриг за княжої доби відбувався тільки у неділю. Однак, і субота тоді не 
була «другим вихідним». Будь-які визначальні події у суботу могли тлумачити як 
«жидівство». Складно стверджувати, чи міг відбуватися постриг у такий день. Але 
визначеності в цьому питанні, знову ж таки нема. З іншого боку, 1107 р. 17 лютого припадає 
на неділю, тому деякі дослідники датують постриг прп. Николи саме цим роком. 

Чи могли бути подібні обчислення в основі перенесення дати постригу у пізньому 
українському літописанні? Навряд. Радше, тут може бути інша підстава. Давно відомо, що 
польські пізньосередньовічні та ранньомодернові історики мали суттєві проблеми з 
переведенням дати «від створення світу» на дату від Р. Х. Відомі такі проблеми і в 
українських пам’ятках. Власне, можна припустити, що в Україні датування «від створення 
світу» втратило практичне значення ще в середньовіччі, чим і викликане бажання 
переводити дати. З іншого боку, митрополичі літописці прекрасно знали, що на території 
колишнього Залісся датування від Р. Х. не використовували. Тому називали, як це характерно 
і для ранньомодернової літератури, обидві дати. У подібних обчисленнях виникали 
непорозуміння, а у створенні коротких літописних вибірок на території Московії та 
Новгородсько-Псковської землі могли виникати додаткові помилки. 

Та як би там не було, датування постригу прп. Николи має хронологічну 
розбіжність в межах 1105—1108 рр. 

Під 1105 р. поміщено постриг прп. Николи у манускриптах, пов’язаних з 
вищезазначеним текстом Тверського збірника. Проте у них інформацію подано у скороченні. 
Між собою вони ідентичні: «В лѣто 613, Пострижеся Святоша в черньцы, февраля 17, и бысть 
имя его Никола» (Летописный свод 1497 1963, 25; Летописный свод 1518 1963, 180; 
Львовская летопись 1910, 102). Виняток має лише Холмогорський літопис, де замість 
«Никола» помилково написано «Никон» (Холмогорская летопись 1977, 40). 

Частина пізніх варіантів статті датуються 1106 р. На нашу думку, вони споріднені із 
Хлєбніковським літописом, і мають результати долучення до пізнього українського 
літописання на певному етапі літописів Іпатіївської групи. У Хлєбніковському літописі стаття 

прочитується, як: «Въ тоже лэто пострижеся Святославъ, сынъ Давыдовъ, внuҲ стославль никола. 
мцcа февраӥ. въ зi7» 3097  Тут до первинного тексту додано лише чернече ім’я святого. Ім’я 

Святослав не змінено на Святошу. Однак, ідеться саме про літопис Іпатіївської групи, а не про 
його вплив на певний етап київського літописання. Бо в інших схожих варіантах статті під цим 
роком тексти мають більшу варіабельність, порівняно з вищенаведеними під 1105 р., і не в 
усіх фігурує прозвання Святоша та чернече ім’я святого: 

«В семь же лѣте пострижеся князь Святоша сынъ Давыдовъ, внук Святославль, 
Никола, мѣсяца, февраля 17 день» (Владимирский летописец 1965, 56). 

«Пострижеся Святоша, сынъ Давидовъ, а внук Святославль, февраля 17» 
(Новгородская Карамзинская летопись 2002, 99). 

«В се жъ лето пострижеся Святоша, сынъ Давыдовъ Святославича. Февраля 17, 
нареченъ бысть Николаи» (Московский летописный свод 1949, 389). 

«Того же лѣта пострижеся князь Святоша, сынъ Давыдовъ, внукъ Святославль, в 
бысть имя ему во иноческомъ чину Никола, мѣсяца Февраля в 17 день» (Никоновская 
летопись 1862). 

 

3097 Публікується за: URL: hudce7.harvard.edu/~ostrowski/pvl/index.html. The Pověst' vremennykh lět. An Interlinear 
Collation and Paradosis. Complied and edited by Donald Ostrowski, Associate editor David J. Birnbaum, Senior 
Consultant Horace G. Lant. http. 
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«Въ се же лѣто пострижеся Святоша, сынъ Давыдовъ Святославича, Февраля 17, и 
нареченъ бысть Никола» (Летопись по Воскресенскому списку 1856, 20). 

«Того же лета пострижеся Святослав, рекше Святоша, сын Давыдов, внук 
Святославичь» (Холмогорская летопись 1977, 40). 

В останньому — у Холмогорському літописі знаходимо два повідомлення про 
постриг, під різними датами (див. ще один варіант вище). Це ще раз доводить, що ця стаття 
містилася у різних джерелах під різними датами і з відмінним текстом. 

Щоб потрапити до вищенаведених кодексів, першооснову цитованих фрагментів 
мало бути створено до кінця XV ст. або й раніше. Цілком можливо також, що вона 
стосувалася до редагування давнього печерського літопису «Нестора», оскільки у його 
скороченій і редагованій версії — Густинському літописі — знаходимо схоже повідомлення 
під тим самим роком: «Въ то ж лѣто февруария 17 пострижеся Святоша Давыдович, внукъ 
Святославль, а правнукъ Ярославль» (Густынская летопись 2003, 72). 

Цілком вірогідно, що саме варіант Густинського літопису, а не Хлєбніковського, був 
першоосновою вищенаведених повідомлень під 1106 р., однак, ми утримаємося від 
кардинальних висновків, бо не маємо змоги простежити як повне й доконче дерево перебігу 
київського літописання, включаючи «Нестор», так і етапи впливу на нього літописів 
Іпатіївської групи. 

Окрему редакцію, можливо, найбільш споріднену з варіантом 1106 р. становлять 
статті, датовані 1107 р.: 

«В лѣто 6615. Пострижеся Святоша, сынъ Давыдовъ, а внук Святославль» 
(Никаноровская летопись 2007, 140). 

«В лѣто 6615. Пострижеся Святоша, сынъ Давыдовъ, а внук Святославль» 
(Вологодско-Пермская летопись 1959, 47). 

«Пострижеся Святоша, сынъ Давыдовъ, а вноукъ Святославль февраля 17» 
(Софийская первая летопись 1994, 57). 

Тут, як можна простежити, присутнє прозвання «Святоша», але відсутнє ім’я 
«Никола». Можна припустити, що ця редакція не належить до київських, і була створена на 
новгородському ґрунті. Вірогідно, звідти його взято і до білоруського «літопису Авраамки», 
яке характеризується значним новгородським впливом. Втім, тут статтю датовано 1108 р.: 
«В лѣто 6616. Пострижеся Святоша, сынъ Давыдовъ, внукъ Святославль» (Летопись 
Авраамки 1889, 43). 

Отже, стаття про постриг прп. Николи у різних літописах характеризується більшою 
варіабельністю, ніж можна було б чекати від такого короткого і малозначущого для 
загального викладу літопису фрагмента. А тому, хоча ми не можемо по-справжньому 
вивчити давність і перебіг правок у ній, та їхня наявність свідчить про існування у Києві, а 
почасти і за його межами, великого інтересу до особи прп. Николи, а також про ранній 
початок його вшанування у Києві. Про останнє свідчить також наявність імені Святослава 
Давидовича саме у формі «Святоша» у переліку князів Воскресенського літопису (Летопись 
по Воскресенскому списку 1856, 232). 

Діяльність прп. Николи як дипломата 

станнє літописне повідомлення про прп. Николу знаходимо лише у Київському 
літописному зведенні, наявному в Іпатіївському літописі під 6650 (1142) р.:  

«в то же времz идuщю Ростиславu. съ Смоленьскимъ полкомъ. къ зzти своемu 
Киевu. и слышавъ Ҷже билисz Wлговичи u Переяславлz. съ стрьемъ его с 

Вzчеславомъ. и съ братомъ его Изzславомъ. и поиде на волость ихъ. и взz Ҷколо Гомия. 
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волость ихъ всю. Изzславъ же слышавъ. Ҷже братъ его воюеть волость ихъ. и ѣха ис 
Переяславлz в борзѣ. в землю Черниговьскuю. и повоева Ҷколо Десны села ихъ. и Ҷколо 
Чернигова. и тако повоевавъ волость ихъ. възратисz въ свояси съ чcтью великою. Игорь же 
сдuмавъ. с братьею своею хотzче мьстити себе. и ѣхаша к Переяславлю дрuгое и сташа u 
Переяславлz. и бившесz три дн7и и не uспѣвше ничто же воротишасz въ свояси. и посла по 
нихъ Всеволодъ брата своего Ст7ошю. река имъ братья моя. возмите u мене с любовию что 
вы даю. Городечь Рогачевъ. Берестии Дорогичинъ. Клическъ. рекъ имъ боле не воюетесz съ 
Мьстиславичи. и Ҷни сташа на воли его. и позва ѣ к собѣ Киевu. и приѣхаша к немu вси 
на едино мѣсто» (Ипатьевская летопись 1962). 

Додаток 10 

Чернігівська пам’ятка «Слово про князів» 

Знайдення і публікація пам’ятки 

лово про князів» вперше виявив і опублікував М. Погодін у журналі 
«Москвитянин» за 1843 р. (ч. VI). Нам не вдалося ознайомитися з цим виданням, 
але пізніше інформацію про відкриття було перевидано цим автором у своїй 
книзі «Исследования, замечания и лекции о русской истории» (Погодин 1856). 

Там він називає його серед знайдених ним давніх духовних слів (Погодин 1856, 393) і подає 
текст, опублікований раніше у «Москвитянині» (Погодин 1856, 406-408). Він зазначив, що 
цей текст, зокрема, став основою оповіді про Давида Святославича у Степенній книзі 
(Погодин 1856, 408). 

1893 р. Х. Лопарєв здійснив першу і останню на сьогодні досить поширену публікацію 
пам’ятки за декількома редакціями (Лопарев 1894). Пізніше тільки перший текст із його 
публікації взято до видання «Памятники литературы Древней Руси». Останню публікацію 
повторено у низці популярних видань. Отже, всі варіанти твору на сьогодні почасти не 
відомі навіть дослідникам. Тож, повторимо у цьому додатку видання Х. Лопарєва майже 
повністю. Лише останній текст із Степенної книги замінено на взятий із сучасного її видання. 

Щодо першості якоїсь із редакцій Х. Лопарєв  не висловився однозначно, проте 
зазначав, що перший текст відрізняється від другого і третього відсутністю передмови. 
Водночас він схиляється до думки, що давнішими є варіанти з передмовою, хоча текст 
першого твору (крім відсутності передмови) був ближчим до авторського. Другий текст 
«зберігаючи часто старі форми і слова… віддалився від основи і став втрачати характер слова, 
що звернене до князів: слово «князи» заміняється тут словом «братие», погани (половці) 
словами «злые люди», та й заголовок перероблено на «Похвалу и мучение» (Лопарев 1894, 
3-4). У третьому тексті маємо низку невиправданих редакторських змін, які свідчать про 
пізню переробку, хоча він більш зберіг ознаку проповіді (Лопарев 1894, 4). 

До думки про близькість до первісного варіанту першого тексту долучився і 
П. Голубовський (Голубовский 1899, 502-504), однак, він припускав, що всі три редакції 
походять від спільного першоджерела, яке не збереглося. Так, перший текст він розглядає, 
як «Слово» на пам’ять свв. Бориса і Гліба, створене на основі первинної проповіді 
(Голубовский 1899, 507). Другу і третю редакцію він розглядає, відповідно, як повчання 
князям і повчання християнам про миролюбство (Голубовский 1899, 505-506). 

С 



 

 

959 
 

Четвертий текст — із Степенної книги — це написана на основі того самого матеріалу 
біографічна замітка про князя Давида Святославича, за якою подано житіє прп. Николи 
Святоші. 

Спрямування і датування твору 

азагал, «Слово про князів» є текстом (точніше, різними редакціями тексту), 
створеними на основі проповіді, виголошеної на день пам’яті свв. Бориса і 
Гліба — 2 травня (Голубовский 1899, 492; Лопарев 1894, 4) і, безперечно, у 
Чернігові (див. прим. 3104). 

Однак, специфіка викладу полягає в тому, що хоча в заголовку всіх варіантів твору 
(крім Степенної книги) згадано свв. Бориса і Гліба, та саме питання міжкнязівських творів 
посідає у ньому чільне місце (Голубовский 1899, 492). Твір «подає потужно сказану 
проповідь проти князів, які не хочуть коритися старшим. Головний мотив проповіді — це 
вимога припинення княжих міжусобиць, загроза відлученням за них від Царства Божого. 
Автор так починає, так і закінчує» (Голубовский 1899, 492). Це вповні правильно, але 
Х. Лопарєв зазначив особливості пам’ятки: автор напучує аудиторію не богословськими 
роздумами, а оповіддю про одного князя, причому подає сюжет, невідомий у літописанні. 
Він відмічає аналог подібного твору серед візантійської спадщини. Це проповідь 
архієпископа тавроменійського Феофана Керамевса в неділю Православ’я (Лопарев 1894, 7-
8). 

Є. Голубинський вважав, що твір не був проповіддю, безпосередньо виголошеною у 
церкві, оскільки «викривати князів в обличчя і з безцеремонною різкістю навряд чи зважився 
б якийсь проповідник» (Голубинский 1900, т. 1, 824, Прим. 1). Однак, цей висновок базується 
на старомосковських традиціях «холопства», українські ж звичаї таке допускали, хоча, 
звичайно, проповідь мала бути виголошена людиною непересічною — чи в духовному, чи в 
церковно-адміністративному розумінні. 

М. Погодін датував написання «Слово про князів» останньою чвертю XII чи першою 
чвертю XIII ст. (Погодин 1856, 408), а Є. Голубинський — другою половиною XII ст. 
(Голубинский 1900, т. 1, 824). Х. Лопарєв обмежувався поняттям «домонгольський період» 
(Лопарев 1894, 4-7). П. Голубовський доклав зусиль, щоб звузити цей період, дослідивши 
особливо вагомі міжусобиці на чернігівській землі у другій половині XII ст., якими він вважав 
боротьбу між чернігівським князем Святославом Всеволодовичем і його братом Олегом 
Святославичем, князем Новгород-Сіверським (Голубовский 1899, 500-507). 

Точність і вірогідність даних у тексті 

 межах нашого дослідження, головними є не стільки художня якість твору чи його 
редакцій, і навіть не історія виголошення проповіді, а історичні підвалини тексту, 
зокрема, подана тут інформація про чернігівського князя Давида Святославича — 
про його праведність у житті й стосунках з іншими можновладцями та чудеса в 

час його преставлення, серед очевидців яких згадано й колишнього архімандрита Києво-
Печерського, на той час чернігівського єпископа Феоктиста. П. Голубовський про цей опис 
зауважує: «Характеристика жива, як могла бути подана лише сучасником князя, або ж за 
життя тих осіб, які знали князя особисто. Це підтверджує жвавість характеристики: вона не 
розпливчаста, не витіювата, не хвалебна, а навпаки, стиснута, уривчаста: так говорить 
людина, яка згадує свої особисті враження» (Голубовский 1899, 493-494). Однак, супутна, так 
би мовити, інформація про Давида Святославича(† 1123), батька прп. Николи і його сім’ю, є 
доволі неточною. Так він названий старшим сином Святослава Ярославича, коли він був 
третім і мав старших братів Гліба († 1078) і Романа († 1079). Згідно зі словом — Давид 
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прожив 90 років, а правив у Чернігові 73 роки, що не може бути правдивим, оскільки його 
батько народився 1027 р. Не правдивим є й те, що князь не брав участі у бойових діях, а це 
не той час абсолютно нереально та й суперечить літописним даним. Легендарною є також 
наявність у Давида титулу великого князя — «въ Черниговѣ болшемъ княженіи». Що ж до 
синів Давида, то їх у нього було не троє, а п’ятеро. Ці невідповідності Х. Лопарєв не зміг 
пояснити (Лопарев 1894, 9-13). П. Голубовський пояснював це написанням твору через 
певний час після преставлення згаданих там людей (Голубовский 1899, 496). 

Наразі чіткий і яскравий опис чуда з не надто точними іншими повідомленнями 
передбачає наявність у творі якогось першоджерела. П. Голубовський припускав, що це був 
місцевий чернігівський літопис. Втім, він не заперечує й існування цієї інформації у вигляді 
окремого літературного твору, що, на його думку, було б ще однією вказівкою на розквіт 
чернігівської літератури того часу, що, з іншого боку, свідчить про велику вірогідність 
існування чернігівського літописання (Голубовский 1899, 508-510). З цим можна погодитися 
з певною поправкою: йтися може про місцевий князівський літопис, запроваджений вже 
самим Давидом, оскільки до нього не потрапила інформація про братів Давида, і навіть 
частина інформації про дітей. Водночас яскравий опис чудесної події майже спростовує 
випадковий запис лише цієї події — його було зроблено професійним книжником. Втім, все 
це лишається у межах можливих припущень. Значно більш доказовими є дослідження тексту 
«Слова про князів». 

Описане у творі чудо і головні його герої 

ентральним сюжетом твору є опис чуда, яке відбулося в час преставлення 
Давида Святославича і за участі свт. Феоктиста, єпископа Чернігівського. 

Батько прп. Николи Давид Святославич був сином Святослава 
Ярославича і внуком Ярослава Володимировича. В. Татищев повідомляв, що, 

посівши 1073 р. великокнязівський стіл, Святослав «брату Всеволоду далъ Черниговъ со 
всею областію; сына Бориса посадилъ въ Вышградѣ, Глѣба въ Переяславли, Давида въ 
Новѣградѣ, а Олга въ Ростовъ» (Татищев 1773, 127). Попри недовіру дослідників до цього 
повідомлення, підтвердженого т. зв. «загальноруськими» літописами, В. Коваленко вважає 
це повідомлення вповні вірогідним. Після цього Давид Святославич посідав ряд князівських 
столів великих міст, і тільки за рішенням Любецького з’їзду отримав батьківський 

Чернігівський стіл, від якого Святополк Ізяславич і Володимир Мономах усунули його 
неспокійного брата Олега (Коваленко 2013, 106-107). Тут він перебував до останніх днів 
життя 1123 р. 

На перший погляд, біографія Давида Святославича мало чим відрізняється від 
більшості представників його родини у той час. Проте інформація із «Слова про князів» дає 
змогу стверджувати, що він відрізнявся від своїх буйних родичів хоча б певною побожністю 
і особистою порядністю. Про його дружину Феодосію, матір прп. Николи, нам нічого не 
відомо. Є припущення, що вона походила з Візантії (Коваленко 2013, 105). 

Попри його імідж людини, яка в тих складних умовах прагнула зберегти совість 
чистою, інформації про канонізацію князя Давида, наразі, нема (Святі, прославлені… 2013). 
Втім, є припущення про його вшанування у Чернігові XII ст. (Коваленко 2014, 82; Чугаева 
2014; Коваленко 2015), хоча початковим джерелом для такої думки є саме коментоване нині 
«Слово», бо інших доказів, наразі, нема. 

Свт. Феоктист, вірогідно, близько 1103 р. був обраний на настоятеля Печерської 
обителі. Вперше його ім’я згадано у літописі під 1108 р. Він перший з-поміж печерських 
настоятелів, до якого в джерелах застосовано титул архімандрита, що свідчить про 
ставропігію його монастиря. Але дійсною патріаршою ставропігією Печерський монастир 
став значно пізніше. Вірогідно, в цей час могло йтися виключно про якісь тимчасові заходи 
щодо надання монастирю незалежності, пов’язані з особливою прихильністю князя 
Святополка Ізяславича. 
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12 січня 1112 р. Феоктиста висвячено на єпископа Чернігівського (Лаврентьевская 
летопись 1962, 289). Вже будучи єпископом, разом із своїм наступником Прохором 1 травня 
1115 р. брав участь у перенесенні мощей свв. Бориса і Гліба. Помер у Чернігові 6 серпня 
1123 р. (Лаврентьевская летопись 1962, 293). 

Що стосується питання про вшанування єпископа Феоктиста Чернігівського на 
нинішньому етапі, то до офіційного переліку канонізованих в Україні святих його не вписано 
(Святі, прославлені… 2013). Однак, в окремому популярному виданні, присвяченому 
чернігівським святим, зазначено як святих і князя Давида, (Демиденко, Казновецкий 2007, 
32) і єпископа Феоктиста (Демиденко, Казновецкий 2007, 32). Цьому явно посприяла низка 
робіт В. Коваленка (Коваленко 2015; Коваленко 2011-а; Коваленко 2014). 

Отже, на сьогодні приналежність згаданих осіб до святих є спірною, однак 
канонізація їх обох у Чернігівській землі XII ст. вельми вірогідною, як і наявність їхніх житій, 
хоча б і коротких. Можливо, саме звідти взято опис чуда до «Слова про князів». Однак, слід 
не забувати, що це лише припущення. 

I 

Неd иi7 по всэхъ ст7ыхъ. Слово w нҲzзья6хъ3098 
лышите, кнzзи противzщесz старэи3шеи3 братьи3 и3 рать възdвижѫще и 3 поганыя 6 на свою 3 
браҴаю возводzще, не w4бличилъ ти є 3сть Бъ7 на страшнэмъ судищи. Како ст7ыи3 Бо1рисъ 
и3 Глэбъ претерпэста брату своє3му не токмо tятиє6 власти, но tятиє3 живота. Вы 
же до слова братu стерпэти не можете и3 за малу w4би1дu враж8дu смр7тонос8нuю3 
възdвижете, помощь приє3млете t поганыхъ на свою3 браҴю3. Нэколи чzющимь 

и3зраи3льтzномъ рати халдэи3скыя3 на I4е3рлcмъ, послаша къ фараw4нu Е6гuпеть помощи 
просzще, да быша халд8ёи3 не плэнили И3е3рлcма, Бъ7 посла пророка къ i4зрльтzномъ, глz7: 
«понеже не uповасте на Ба7 съѕdавшего вы2, но2 надежю в8сю2 возложив8ше на егuптzны, хал8дэя 
же tвожdѫ t васъ, но2 t е 3гuптzны, плэнени бuдете; на них8 же uповаете, t тэхъ 
погыбнути вы2 велю»3099, якоже и3 быc. Аплcu Павлu гл7щѫ: «браҴя 3, тако ли не и 3мате вэры 
межю собою3 и3 могuща вы2 родити яко преd невэрныя3 грzдете на сuдъ собэ»3100. І4 є3vgалистu 
І4w=аµ гл7ющѫ: «а 3ще кто гл 7ить, яко Ба 7 люблю, а 3 брата своє 3го ненавижю, ложь є c»3101. Сам8 же 
Гь7 рече: «w4 семъ знають вси, яко мои3 є3сте uченици, а3ще любовь и3мате межdю собою6»3102. 
Познаи3те, кнzзи, свое3 величест+о и свою честь. К8н7зz дэда и3мать ст7го Володимера, приведше 
къ Бu7 тысzща тысzщами и3 т8мы т8мами дш7ь праведны<, какu браҴю6 и 3мате сиа3 великыя 3 
чюдотворца Бориса и 3 Глэба. Сима поревнuи3те, сею3 w4бра€ и3мэи6те, сима накажетесz. Аще ли 
сотона коли вражду в8вер8жеть межdѫ братьє 3ю3, да помzнеть сею3 ст7ою3, како см7рть uлюбита па? 

 

3098  Опубліковано Х. Лопарєвим за рукописом XV ст., відомого під № 1024 Погодінського давньосховища 
(Лопарев 1894, 1-2). 
3099 Прим. Х. Лопарєва: «Розповідаються події, викладені в Ісайї XXXI. 1-3, але цих слів у пророцтві нема». 
3100 Прим. Х. Лопарєва: «Текст св. Павлу не належить». 
3101 Прим. Х. Лопарєва: Ін 4:20. 
3102 Прим. Х. Лопарєва: Ін 14:35. 
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прi4яти3, нежели враждu удержати; и3 то кто претерьпить и3 миръ преже начнеть, то2 сима t 
Ба7 рав8нu мъзdu прии3меть. 

Скажю же вы2 прит8чю w4 семъ не в чюже странэ бывшю3103. Двdъ Ст7ославичъ, а3 Ст7ославъ Я4рославичь, 
ст7го Бориса и3 Глэба братъ, тотъ Двdъ ни с кэмъ не и3мэа3ше вражdы; аще кто на нь рать възвdигнеть, 
w4н8 же покорение3мъ свои3мъ рать uста1влzше. Княжаше в Чернигове въ бол8шемъ кнzженьи3, понеже бо 
старии3 братьи3 свое3и3. А3ще кто кривдu створzше к8 немu t бра1тьи3, w4н8 же все на собэ притираше; кому 
ли2 крcтъ цэловаше, в8 весь животь свои3 не стuпаше; аще кто к8 немu не и3справлzше цэлованиа3, w4н8 
же є3динако и3справлzше; никого приw4бидэ, ни зла створи. Братья же є3го, видzще тако сuща, вси 
слuшахuть є3го яко tц7а и3 покорz3ютсz є3му1, яко гнcу. В8 велi4цэ тишинэ быc кнzжениє3 є3го. Е3гdа 
же и3зволи бъ7 поя3ти дшѫ є3го t тэла, и3 болэв8шѫ є3му недол8го, позна є3пcпъ Fектистъ, яко uже 
кн7зь преставитисz хощеть, повэлэ пэти канuнъ кртcу, є3диною рас8сэдесz верхъ теремцю, и в8си 
uжасошасz, и3 в8летэ голuбь бэлъ, и3 сэде є3мu на грuдехъ; и3 кнzзь дш7u и3спuсти, голубь же 
невидимъ быc, и3 наполнисz храмъ бл7гыа3 вонz. И3 несоша кнzзz въ Сп7съ ст7ыи3 долго по вечернэ. 
Пришедши звэзда ста наd кртcомъ. Tтолэ несоша и3 въ цр7ьквь Бориса и3 Глэба съзаdнuю t него. 
Звэзdа же t Сп7са престuпи наd мученическuю цр7квь. Пэвшѫ є3ппcu наd кнzземъ, гробъ не докончzнъ 
быc. Епcпu рек8шѫ: «се2 uже сл7нце заходить; заuтра похоронимъ и5. Всэмъ сэдzщимъ наd кнzземъ, 
шедъше въ цр7квь, повэдаша є3пcпу: «сл7нце не заходить, но2 во є3диномъ мэстэ стои3ть». Е3пcпъ же 
uдививсz и3 похвали Ба7. Дондеже камень сровнаша и3 кнzзz вложиша въ грабъ, тогда сл=це заи3деть. 

Разuмэи3те, чzдо, како Бг7ъ прославлzє3тъ своа3 uгод8ники и3 ходzщая3 в повелэнии3хъ є3го и3 сдэ 
таковыми чюдесы: аг8гелъ я3виc въ голuбинэ w4бразэ, бл7гоуханиє3 t тэла явиc звэзdа, с нбcи пришеdши, 
наd тэломъ ста, сл7нце заи3ти не смэа3ше повелэниє3мъ Влdчьнимъ, дондеже въ гробъ тэла ст7оє3 вложено 
быc, какu славу приє3млеть на нбcи. Ре? ть ли кто2, яко жены нн7э (sic!) и3мэ, но2 и3 дэти3 имэа3ше. 
Прпdбныи3 Никола Ст7оша є3го сн7ъ бэ и3 и3на два2 сн7а3104. И3ли речеть кто, яко домu не и3мэ, того рdаѶ 
заповэдь Гнcю и3с8правити возможе, многажdы бо слышахъ нэкыя3 невэгла1сы гл7юща: «съ женою3 и3 съ 
чzды свои3ми не можеұ сптcисz. Се бо кнzзь не є3динъ домъ и3мэа3ше, но 2 многи, кн7зь всеи3 земли 
черниговьскои3; заповэдь ВлаdчѶню исправивъ в семъ животэ свое3мъ, ни с кэмъ вражdы и3мэ. Постыдится 
враждuющи на браҴю3 свою и3 на є3диновэрникы своя3, въстрепещете, въсплачете преd Бг7оұ, пакы славы 
tпадає3те за є3дино злопомнениє3. Но2 не даи3 же вы Гьc, се2 слышавшимъ, tпасти славы с8 сима 
стрcтрпцема, є3ю3 же днеc u3биє3нна3 празdнує3мъ, є3ю3 же чюдеса предъ w4чима вашима преdлежитъ. Сею3 
прославимъ и3 сею3 възвеличимъ, сима въспои3мъ. ПрdиѶ, Дв7де, и3 р8ци: «радuи3тесz, праведнии3 w4 Гcэ»3105. 
Воспои3, Соломане: «праведници в8 вэкы живuть и t Гаc мъзdа и3хъ»3106. Се бо саұ Бь7 прославлzє3ть 

 

3103  Ця фраза свідчить, що текст має безпосередню належність до Чернігівщини, і первісний текст проповіді 
виголошено саме тут (Лопарев 1894, 4-7). 
3104  П. Голубовський звернув увагу на те, що у більш первісній версії імен синів Давида Святославича (крім 
прп. Николи) не згадано. У більш пізньому варіанті (текст III) їх вписано (див. стор. 423). 
3105 Прим. Х. Лопарєва: Пс 32:1. 
3106 Прим. Х. Лопарєва: Пісн 5:16. 
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сею3 ст7ою, глz: «праведници просвэтzтсz яко сл=це въ славэ Tца и3хъ»3107. «и3дэже и3дэже (sic!) 
бuдu А3зъ, и3 ти2 бuдuть съ Мною»3108. Г8дэ Хс7 съ Tц7емъ на пртcлэ, и3 си ст7ая3 u пртcла съ 
а3рхагглы безъ спрестани (sic!) пою3ть пcэ а3гг7льскuю3: ст7ъ Tц7ь, ст7ъ Сн7ъ и прcтыи3 Дх7ъ въ є3диномъ 
бжcтвэ въ бесконечныя3 вэкы: 

II 

Похвала и3 мuчені3ѥ ст7ыхъ мученикъ Бориса и3 Глэба. Блcви w?:3109 
лышасте, братие3, что гл7ть Гь7 въ ст7мъ є3vgалии3: «Мнози прии3дµть t востокъ и3 западъ, сэвера 
и3 морz и3 възлzгuть въ црcтвии3 съ Авраа3момъ, Исаа3комъ, Иа3ковомъ въ славэ Њц7а 
нбcнаго»3110. И пакы рече Гь7: «Мнози бuдuть послэднии3 первии3, а3 первии3 послэднии3»3111. И се 
мнози бэша в первомъ законэ u3годивше Бв7и, и3 тэ прославлени бысть Гм7ъ, мнози же въ 
кторомъ законэ мч7нци я3вишасz, чюдеса сътвориша, силы великыи3 и по смерти показаша. 

Разuмэи3те же, братиє3, како сиz3 храбраz6 Хв7а мuченика3 Бориса и3 Глэба к послэднемъ родэ 
w3брэтошасz, многи стрcти поdя3ли, и3 многа чюдеса Бъ7іми показа в Рuстьстэи6 земли, и3 донынэ 
и3сцелениє3 недuжнымъ подає3та. Сима бо и3сполнисz слово Гм7ъ реченоє3: «Вэрuя3 в Мz. силы велики 
сътворити покажеть и3 болша сихъ чюдеса сътворить, я3ко же и3 Аѕъ сътворихъ»3112. Разuмэи6те, 
братиє3, что гл7ть Гь7 и3 какu славu подаває3ть рабомъ свои3мъ на земли в родэ чл7вчьстэ и3 каковu 
же чcть дарuє3ть на нб7си преd а6гг7лы Бж7іи. Сия3 бо ст7ая6 сн7а бэста любима w3ц7u своє3мu равно а3пcломъ 
кнzзю Владимерu, самодержьцу земли Рuсьскыz6. Сия3 же ст7ии6 Борисъ и3 Глэбъ не въскотэста 
власти и3 славы2 сея3 мимотекущиz6, рuки поdнzти на брата своє3го на w3кая3ннаго Ст7ополка. Сия3 же 
ст7ии3 два2 брата съвершиста заповэдь Бж7ию3. Въсхотэв же w3каа2нный братъ и3хъ Ст7ополкъ tя3ти 
власть и3хъ и3 житие3 и6хъ скончати, w3ни же того не tвергошасz, є3динъ u6бо копие3мъ в ребра прободенъ 
быc, дрuгий же ножемъ закланъ бысть я3ко а3гнець непороченъ. Тэ же два2 ст7ыя3 не токмо житие3мъ 
непорочнымъ послэдоваста Гu7 Бu7 свое3мµ, но правдою3, чтcтою3 и3 любовию3, кротостию3 и3 смирениє3мъ и3 
терпэниє3мъ; ни на когожdо вражды и3мэя3, но и3 смр7тию3 чаши Гн7z не tвергостесz; и3 даровавъ и3мъ 
и3мz вышьше и3менъ въ всеи3 поdнбнcои3. Слышите, братиє3, како поdя волю дэи3ствu[z]и3 w3кая3нныи3 
Ст7ополкъ, враждu и3мэ, противzшесz своє3и3 брати старэи3шеи3, рать възводzше поганыхъ на свою3 
братию3; сия3 же ст7ыz вражды не и3мэста, въ скороминuю3щемъ семъ житіи всz та претерпэша и3 
вэнець t Ха7 прия3ша. Внемлэте себэ, братиz3, не w3бличить ли насъ Бъ7 на страшномъ сuдэ сима 
ст7ыма? удищи. Како претерпэста братu свое3мu власти tя3тиє3, но и живота? Мы же и3 до слова не 

 

3107 Прим. Х. Лопарєва: Мт 3:43. 
3108 Прим. Х. Лопарєва: Ін 18:24. 
3109 Опубліковано Х. Лопарєвим за рукописом середини XV ст. Погодінського давньосховища № 833 (Лопарев 
1894, 2). 
3110 Прим. Х. Лопарєва: Лк 13:29; Мт 8:11. 
3111 Прим. Х. Лопарєва: Мт 19:30. 
3112 Прим. Х. Лопарєва: Ін 14:12. 
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можемъ стерпэти, а зъ малu w3бидu враждu см7ртоноснuю3 възdвижемъ и3 помощь приємлюще t злыхъ 
чл7вкъ на свою3 братию3. Скажu же вамъ притчю сию3. Нэкогда чаю3щимъ и3зр7льтzномъ рати халдэи3скиz6 
на И3є3рcлмъ, и3 послаша къ фараw3нu въ Егv2петьскый помощи просzще, дабы халдэи не плэнили 
И3е3рcлма; и3 посла Бъ7 пр7рка ко и3з7льтzномъ, глz7: «понеже не u6повасте на Ба7 създавшаго выи#, но 
надеже всю възложисте на є3гv2птzны, Азъ же халдэя3нинъ tвожu t васъ но t є3гиптzнъ плэнени 
бuдете, на нихже u6повасте, t тэхъ и3 погибнuти выи3», я6коже и бысть. Апcлu же Павлu гл7ющu: 
«Братиє3, тако ли вэрна межu собою2 могuща вы рассuдити, за то имате и3ти на сuдъ преди 
невэрныхъ». І3w2а6нu є3vgалистu Иоанну гл7щu: «А3ще кто гл7ть, я3ко Ба7 люблю, а3 брата своє3го 
ненавижu, ложь єсть». И3 пакы Гь7 рече: «Аще любовь и3мате межu собою3 и3 w3 семъ бо вси познаю3ть 
я3ко Мои6 u6ченици есть». И се же познаи3те, братиє3, како кнzзи подъя3ли смирениє6 и3 терпэниє3, и6 
вражды не и3мэли ни на кого же, а3 тако и3мэя6 свое3 величество и3 свою3 чтcь. Какова и3мэи3те ст7го 
кнzзz Владимера, множество людии3 приведеша къ Бu7, тысzща тысzщами, тмы тмами праведныхъ 
дш7ь; како ли сию3 ст7ую кнzзию3 и3мате великuю3 чюдотворцу Бориса и Глэба. Сима поревнуйте, сихъ 
w3браз прии3мэте, сима накажетесz. Аще сатана в8вержеть враждu между братиє3ю3 и3 дрuзи, и3 вы2 
помzнете сию3 ст7ою3 Бориса и3 Глэба, я3ко паче см7рть възлюбиста прия3ти, нежели враждu деръжати. 
И3 пакость кто дэе3ть, дия3волµ u3годиє3 творить, а3 кто претерпить, то с8 сима ст7ыма мч7нкома t 
Ба7 равнu мъздu прии3меть; w3ни же кровь свою3 прилия3ста, сей же премногиє6 бdэы равно t Ба7 вэнець 
прии3меть и3 почасть t Ба7. 

Братиє3, w3 семъ скажu вы притчю. Не в чюжеі странэ бысть кнzзь Дв7дъ сн7ъ Ст7ославль, а3 внuкъ 
Ярославль, а3 братъ ст7ою3 Бориса и3 Глэба. Тои3 же Дв7дъ ни с кимже вражды и3мэя3ше; а3ще кто на 
него рать възвdвигнеҴ, w3нже свои3мъ смирениє3мъ и6 пожерение3мъ3113 рать u3толить. Житиє3 же є3го в 
Черниговэ болшемъ кнzжения3 же є3го лэтъ o7 и3 г7, и3 тои3 бэ кнzзь старэи3шии3 въ братіи своє3и3. 
Аще которыи6 братъ кривинu к немu творzа3ше, w3н же все на себэ полагаше, и3ли кто мр7тва3114 
цэловаше и3ли коли самъ тои3 целоваше, никакоже престuпивъ весь живот свои6; а3ще кто к немu не 
и3справлzше цэлованиz6, w3нъ же w3динако u6правлzя вражды не и3мэя3ше, а самъ нина кого же не 
враждова, никого же преw2бидэ, никомµ же зла сътвори, но все бл7гоu6годно живzше. Братия3 же є3го 
видzще бл7годuшноє3 є3го терпэниє6 и3 вси слuшахuть є3го я3ко w3ц7а, и покорzхuтсz є3мu, я3ко гcнu. 
И бысть въ велицэ тишинэ кнzжениє3 є3го за бл7говэрноє3 є3го житиє3. И є3гда же и3зволи Бъ7 взzти 
дш7u є3го t тэла, и не в долзэ быc болэзнь є3го. Епcпъ же Феw3ктистъ u6разuмэ, яко• кнzзь 
преставитисz и3 повелэ пэти канw3нъ. И внезаа3пu разстuписz верхъ храминэ, и3деже кнzзь лежить, 
и тu u6жасошасz вси людиє6, и влетэ голuбь бэлъ, и3 сэде кнzзю на чтcныя6 є3го пер6си, и3 сzгнu 
носомъ въ u6ста; кнzзь же дш7u и3спuсти, и3 голuбь невидимъ бысть, и3 наполнисz храмина 
бл7гоu6ханиz6. Њни же скuтавше чтcноє3 тэло є3го и3 несоша въ цр7квь Сп7са. Се же бысть: по вечерни 

 

3113 Прим. Х. Лопарєва: покорениє6мъ ? 
3114 Явна помилка. Х. Лопарєв вповні вмотивовано стверджував, що тут мало бути «крестъ». 
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я3висz звэзда наd ст7ымъ Сп7сомъ. Њни же несоша тэло кнzже tтолэ и положиша въ цр7кви ст7го 
Бориса и Глэба, t негоже и3 създана бысть. И се звэзда престuпи и3 ста наd ст7ымъ Борисом и 
Глэбомъ. Епcпu же пэвшu наdгробнuю3 пэснь наd кнzѕемъ, и3 є3ппъ же сэде и3 рече: «гробъ не кончанъ, 
а3 сл7нце заи6деть; заu6тра похранимъ тэло ст7го Дв7да». И всэмъ сэдzщимъ наd кнzземъ, и3 вшеdше 
людиє6 въ цр7квь, гл7юще є3пcпu: «не заи3деть сл7нце, но стои6ть въ є3диномъ мэстэ»; є6пcпъ же, u6дививсz, 
похвали Ба7. Њни же сравнавше камень и вложиша кнzзz въ грабъ. И тогда сл7нце заи3де. 

Разuмэи3те же, братия6, како Бъ7 прославлzеҴ Своz6 u3годники, ходzщая6 в заповэдехъ Его, и не и3мэя6 вражды ни на ково 
же. Зде такыми чюдесы прославиша: агг7лъ въ голuбинэ w6бразэ я3висz, и3 бл7гоu6ханиz и3сполнисz храмина t тэла є3го, и 
звэзда приде с нб7си, сиа наd тэломъ є3го, и3 слн7це Бж7ии6мъ повелеэниє3мъ заи3ти, дондеже тэло ст7оє3 въ гробъ вложено бысть. 
И пакы2 какu ли славu2 u3годници на небеси прии3мuть. Аще речеть, я3ко жене и3мэю3, но дэти, како сп7сусz? Ибо прпdбный Николаи3 
сн7ъ є3го Ст7оша и3 и1на два2 сн7а3115, то вси Бu7 u6годиша. Или кто речеть: домu не и3мэю3, и3 не имамъ что въздати Бu7, и не 
вэмъ чимъ спcтисz;  то вражды не и3мэи6, а въ скuдости слезы t срdца къ Бu7 пролэи3: сп7сешисz. Се же u3вэсте, братиє3, я3ко и3 
се2 кнzзь Дв7дъ не током є3динъ домъ и3мэя, но все кнzжениє3 Черниговьскоє3 съдержа, а3 заповэдь Гн7ю и3справивъ в семъ животэ 
свое3мъ, ни с кэм же вражды не и3мэя6, ни зла помнz. Њ, чл7вци, постыдитесz, враждuю3ще на свою3 братию3 или на дрuзи 
є3диновэрныz3; покаи3тесz и3 плачи3тесz къ Бu7 t таковыхъ грэсе<, и размышлzи3те себэ: таковыи3 славы и3 чтcи хощете лишитисz 
за є3дино злопомнэниє6 и3 вражьдu. Но сиє3 слышавше, u6клонитисz бы t вражды и t злопомнениz3, а не лишити бы сz славы 
Бж7ия6, и с сима стрcтотерпцема вэчныхъ бл7гъ u3лuчити. И ст7ыхъ сихъ мч7нкъ чюдеса лежать преd w3чима нашима. Сею3 прославимъ, 
сею възвеличимъ, и3 сима пэснь воспоє3мъ. Прии3ди, Дв7де, и3 рци: «раdµитесz праведнии3 [о] Ги7». Въспою, Соломане: «првdници въ 
вэкы живuть и3 t Га7 мъзда и3мъ є3сть». Се бо ст7ою3 самъ Гь7 просвэтzтсz я3ко сл7нце въ славэ Гн7и». Гь7 рече: «Идеже Азъ 
бuдu, и3 тэ бuдuҴ со Мною3» — и3дэже Хс7 съ Њц7мъ на прcтлэ. А сиz3 ст7ая6 u6 прcтла, и3 херuвимы и6 серафимы, со а6пcлы и 
мч7нки и ст7ли наслажаю3щесz свэта бжcтвенаго, бес престани пою3ще пэснь а3гг7льскµю3: ст7ъ Њц7ь, ст7ъ Сн7ъ, ст7ъ Дх7ъ въ є3диномъ 
бжcтвэ въ бесконечныz3 вэки. Аминь. 

III 

Мцcа ма1и3я2 въ в7 дн7ь Сло1во похва1лное2 на пренесе1іе ст7ы< стрcтоте1рпецъ бори1са і3 
глѣ1ба. Да и3 про1чіи не в8раждю3т8 на бра1тію2 свою2. блcви tч7е3116 

лы1шасте бра1тіе что6 гл7етъ гь7 въ бжcтвенемъ е3vgа1ліи мно1зіи пріи1дутъ t востоҲ и3 за1падъ. и сэвера и3 мо1рz. i3 
въз8лzгу1тъ в8 црcтвіи со а3враа1моұ, i3 и3саа1коұ, i3 и3я4ковомъ в8 славэ tц7а и4хъ. i3 па1ки рече2, мно1зіи бу1дутъ послѣ1дніи 
пе1рвіи, i3 пе1рвіи послѣ1дніи. а4ще бы1ша мнозіи в8 пе1рвомъ зако1нэ u3годи1ша бг7у. но6 не си1цэ просла1влени бы1ша гдcемъ. 
мно1зі и3же бы1ша i3 в8 но1вэм зако1нэ мчн7цы z3ви1шасz, i3 чюдеса2 сотвори1ша. и3 си1лы велики1ія2 по см7рти показа1ша. 

но6 сія2 вели1кая3 хра1браz2 хcва бори1съ и1 глѣ1бъ. в8 послѣ1дній роd w3брэто1шасz. мно1зіи с8трада1лцы премину1ша. i3 мно1ги 

 

3115 Див. прим. 3105. 
3116  Опубліковано Х. Лопарєвим за збірником Товариства любителів давньої писменості № F. CLXXXIX, що 
датується XVII ст. (Лопарев 1894, 3). 
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чюдеса2 и4ми бг7ъ показа2 в8 земли2 ру1стей. и3 до нн7э цэлбы2 неду1жнымъ подаю4тъ. о3 сих8 бо и3спо1лнисz слово гдcемъ 
рече1нное2. вѣ1руzи2 в мz6 си1лы вели1ки сотворіҴ. и3 чюдеса2 боӥша пока1жетъ, z4же а4зъ творю2. разумѣ1йте бра1тіе что2 гь7. 
бо1лша мене2 чюдеса2 сотвори1тъ. какӅ2 сла1ву подава1етъ рабо1мъ сво4мъ на земли2, i3 ка1ковӅ2 чcть да1рӅе3тъ на1 нб7си преd а4гг7лы 
бж7іи3ми. а4ще бо2 сіи сн7а бѣ1с8та любима tцӅ2 свое3мӅ2, вели1кому самоде1р8жцу землz2 ру1скіz, ст7о1му i3 ра1вно а3п8лоұ цр7ю2 
в8лади1мирµ. но6 не восхотѣ1ста в8ла1сти ми1мо теку1щіz. ни6 поdz4ти руки2 на бра1та сво6его2. по1 заповэди. восхотѣ1в8шу же 
бра1ту живоҴ е3ю2 tz4ти, i3 того2 не tреко1стасz. о4въ копіе1мъ прободе= бысть. се1й же ножеұ за1кланъ бысть. не токмо 
житіе1мъ непоро1чнымъ. пра1вдою2 i3 чистотою. любо1вію i3 кро1тосьтію2. терпэніе3мъ и3 смире1ніе3мъ послѣ1доваста гв7и съвое3мӅ2. 
но6 см7ртію ча1ши гн7z не tреко1стасz. тѣ1мъ i3 бг7ъ превознесе2 z4. i3 дарова2 и4мz вы1ше и3ме1нъ по всей поdнcбне2. слышите 
кн7зи проти1вzщеи3сz бра1тіи старѣ1и3ше i3 раҴ воз8дви1жуще. и3 пога1ныz на свою2 бра1тію возводz1ще. не о3бличитъ ли насъ 
бг7ъ на с8траш8нѣұ судҗ си1ма ст7ы1ма. како претерпѣ1ста бра1ту свое3мӅ2. не то1к8мо tz4тие вла1сти, но6 и3 живота2 tz4тіе. 
вы6 же и3 до слова бра1ту не можете стерпѣ1ти. i3 за ма1лую2 о3би1ду враждӅ2 сме1р8тную2 воз8дви1жете, и3 по1мощъ пріе4млете 
t поганы< на бра1тію свою2. я4коже i3ногда2 нѣ1коли чаю3щиұ i3 и3зр7льтzномъ ра1ти халдѣ1йскіz на i3е3росалиұ. посла1ша к8 
фарао4ну во е3ги1пеҴ по1мощи просz1ще. да бы1ша хал8дєй не плэни1ли i3е3росали1ма. бг7ъ посла2 прbрка ко i3и3зрльтzноұ гл7z: 
понеже не u3пова3сте на1 бг7а соз8да1вшаго вы2. но6 наде1жду свою2 возложи1сте на е3ги1птяны2. халдѣ1z2 t ва1съ tвожу. t 
е3ги1птz= плэне1ни бу1дете, на ни1хже, u3пова1сте. t тѣ1хъ поги1б8нути вы6 велю2. я4ко же i3 бы1сҴь. а3пcлу де па1влӅ3 гл7ющу. 
та1ко ли2 не и4мате вѣ1рна межи2 собо1ю, и могу1ща вы2 раз8судҴиѶ. я4ко преd невѣ1рныz2 грzдете2 на сӅd. е3vаgли1сту гл7ющу i3оа7н=у. 
аще кто6 гл7еть я4ко бг7а люб8лю2. а3 бра1та свое3го ненави1жу л8жа2 є4сть. самъ же рече2 гь7. о3 семъ позна1ю8ть вси6 я4ко мои2 е3сте2 
u3чн7цы. а4ще любо1вь и4мате межи2 собо1ю‘. позна1и3те кн7зи свое2 вели1чес8тво, и3 свою2 чcть. како1го1 дэда i4мате ст7а1го в8ладимира. 
привеdша к8 бг7у ты1суща ты1сущамі и3 т8мы2 тма1ми дш7ъ првdныхъ. ка1ко ли бра1тію и4мате сіz2 вели1каz2 чюдотво1рца 
бори1са i3 глэба. си1ма порев8ну1йте. а4ще ли8 сотона2 в8вержетъ вражду межи2 братіе3ю2. да помzни1ть сію ст7у1ю3. я4ко смерть 
возлюбита. не1жели2 в8раждӅ2 дер8жа1ти. i3 когда2 кто2 стерпи1тъ и3 миръ пре1же на1чнетъ. то и3 с8 си1ма мч7нкома ра1вну м8зду 
t бг7а пріи4метъ. о3ни2 кро1вь свою2 проліz4ста. се1й же себе2 премо1гъ, ра1вно t га7 вэнча1е3тсz. 

Скажу1 же вы1 при1тчю о3 сеұ. не в чюжеи4 с8транҗ бы1вшу. дв7дъ свzтосла1вичь. а3 свzтославъ 
я3росла1вичь. ст7ы1хъ бори1са и3 глѣ1ба бра1та. то1и3 u3бо дв7дъ ни6 с кѣұ не имѣ1z3ше вражды2. а4ще 
кто2 хотz1ше на него2 рать воз8двигнути. o= же покоре1ніемъ, и3 с8миреніе3м8 ра1ть u3став8лz1ше. 
кн7жа1ше же в8 черни1говэ в8 бол8шеұ кн7же1ніи. жи1въ лѣҴ ч7 а3 кнzже1ніz2 е3го2 oг7. лѣ1та. то1й бэ кнz€ 
старэи3и6шіи в3 бра1тіи свое4и. а4ще кто2 к немӅ2 пра1вду творz1ше. о4нъ же все2 на себе2 полага1ше. и3 
кому1 ли крcтъ цэловаше, во ве1сь живо1ть свой не престӅ3па1ше. никого1 же не пре6оби1дэ ни ѕла2 
сотворi2. бра1тіz же2 е3го2 ви1дzще такова2 су1ща. вси6 слу1шаху а4ко tц7а. i3 в8 вели1цэй тишинэ быc 
кн7же1ніе е3го2. е3гда же i3зво1ли бг7ъ поz4ти дш7у е3го t тэла. болѣ1в8шу е3мӅ2 не мно1го, вре1мz. 
поз8на2 е3пкcпъ феок8ти1стъ, я4ко u4же кн7зь преста3витисz хо1щеҴ. повелҗ пѣ1ти кано1нъ крcту, i3 се2 
е3ди1ною в8неза1пу расз8сѣ1десz ве1рхъ теремцӅ2. i3 вси2 u3жасошасz. I3 влетҗ го1лубъ бѣ1лъ, i3 сѣ1де на 
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груд<э кн7зю. и3 сz1к8ну но1соұ во u3ста2 е3го2. i3 въ то1мъ чс7э кн7зь дш7у и3с8пустi. го1лӅ3бь же неви1димъ 
бы1сть. i3 напо1лнися хра1мина бл7гоu3ха1ніz. i3 несо1ша кн7зя въ церковь ст7аго сп7са. i3 тогда по 
вече1рни пришеdши з8вэз8да2 ста2 наd цр7ковію2. и3 tто1лэ несо1ша е3го2 въ цр7ковь ст7ы1хъ мч7нкъ бори1са 
и3 глѣ1ба соз8дан8ную2 t него2. з8вэзда же преступи2 t сп7са. и3 ст7а на мч7нку цр7квь. пѣ1в8шу же 
е3пcкпу наd кн7земъ, а3 гро1бъ не доко1нчянъ бы1сть. е3пcк8пу же ре1к8шу. се6 u4же сл7нце захо1дить, 
заu4тра погребе1мъ е3го2. i3 в8сѣұ сэдzщиұ наd кн7зеұ. в8шеdшіи3 же въ цр7ковь повэдаста е3пcкпу, сл7нце 
не за1и3детъ. но6 во е3ди1ноұ мэсте стои4тъ. є3пcкпъ же2 u3дивi1сz и3 похвали2 б7га. до1ндеже ка1мень 
сравнzша, i3 кнзz в8ложи1ша во1 гробъ. тогда2 и3 сл7нце за1и3де. 

Разумѣ1и3те u4бо ча1да ка1ко бг7ъ прос8лав8лzетъ своz2 u3го1дники. ходz1щаz в8 за1поведехъ е3го2. 
з8дҗ таки1ми чюдесы2 u3диви2 а4гг7еӥ я3ви1сz в8 голуби1нэ о4бразэ, и3 бл7гu3ханіе t тэла я3ви1сz. 
Каку1 ли сла1ву пріи4метъ на нб7си. речеҴ ли кто6 я4ко жены не i3мѣ1z. но6 и3 дѣ1ти i3мѣ1z6ше. и4бо 
преподо1бныи2 нико1ла свzтоша2 сн7ъ е3го бѣ2, i3 и4на два2 сн7а бҗ. i3зzсла1въ i3 в8лади1миръ3117. и3ли2 
рече1ть кто2 я4ко до1му не i3мҗ того2 ра1ди заповdэ гн7ю и3с8пра1вити воз8мо1же. но6 поне1же во в8се1мъ 
животҗ свое4мъ ні с8 кѣ1мъ вражды i3мэz. постыди1тесz враждующей на бра1тію свою3. i3 на 
е3ди1новѣ1рныӢ своz2. вос8трепе1щите и3 вос8пла1читесz преd гcдемъ. Каковы2 сла1вы лиши1тисz хо1щете, 
за є3ди1но ѕло2помнѣ1ніе. но6 не да1ждь вы2 гь7 се6 слы1шавшим8 лиши1тисz сла1вы гн7z. но6 съ си1ми 
стрcтотерпьцома, е3ю4же днеc u3біе1ніе пра3з8днуе3м8 сподо1битисz. сію2 просла1вiұ. си1ма пѣ1снь воспои4мъ. 
пріиди2 дв7де и2 рцы2. радуи3тесz пра3ведніи о4 гд7э. воспои3 соло1манэ. пра1ведницы во1 вэки живӅҴ, 
i3 t гдcа м8зда2 и4мъ. се бо2 са1мъ прослав8лz1е3тъ сію2 ст7у1ю гл7z. пра1ведницы просвэтz1тсz я4ко 
сл7нце, в8 сла1вэ tц7а и4хъ. и3дѣ1же бу1ду а4з8 и3 тіи бу1дутъ со мно1ю. i3дэже х7съ со tц7е1мъ на 
прcто1лэ. и3 сіи ст7іи бори1съ i глѣ1бъ, со а3рхагг7елы и3 серафи1мы. со а3постолы и3 мч7нки, i3 со ст7ли. 
наслажа1ю3щесz свѣ1та бж7е1с8твенаго. бес8преста1ни пою4тъ пѣ1снь а3гг7елскую. ст7ъ tцъ. ст7ъ сн7ъ. ст7ъ 
прcтыѶ дх7ъ. во е3дi1номъ бжcтвҗ, в8 бесконе1чныz вѣ1ки а3ми=. 

IV 

О блаженомъ князѣ Давыдѣ Свѣтославиче, внукѣ  
Ярослава Владимерича, чюдесныя повѣсти3118 

его же великаго князя Свѣтослава Ярославича сынъ, блаженный Давидъ, 
господьствуя въ Черниговѣ, и ни къ кому же не имѣяше вражды. Аще ли 
кто на него и подвизашеся бранію, онъ же своимъ покореніемъ брань 
утолеваше: и аще кто и лукавноваше къ нему отъ братіи, онъ же на себѣ 
претерпеваніе. Егда ли кому чьто словомъ завѣщаше, или честнымъ 

 

3117 Див. Прим. 3105. 
3118 Наведено за більш новим виданням Степенної книги (Книга Степенная… 1908, 179-180), ніж скористався 
Х. Лопарєв. 

С 



 

 

968 
 

крестомъ о чемъ увѣряшеся, и того во вся дни живота своего не пременяше; 
или кто къ нему не исполняше правды, онъ же вся сія собою исправляше, и 
самъ никого же не обидѣ и никому же зла не сотвори. Чюдо. Братія же его, 
видяще его такова правдива суща, и вси послушаху его, яко отьца, и 
повиновахуся ему, яко господину. И тако пребысть господьствуя въ велицей 
тишинѣ. Егда же изволи Богъ взяти душу его отъ тѣла, и болѣвшу не долго, и 
тогда бяше у него Черниговскій епископъ Феоктистъ и позна, яко уже князь 
преставити хощетъ и повелѣ пѣти канунъ кресту. Чюдо. И видѣша, яко 
разсѣдеся верхъ теремьца, и вси ужасошася. И влѣтѣ голубь бѣлъ и сѣде у князя 
на персехъ, и абіе князь испусти душу; голубь же невидимъ бысть. И наполнися 
храмъ благовонія, и несоша князя въ церковь Преображенія Христова. Чюдо. 
По вечерни явися звѣзда и ста надъ крестомъ церкви, и оттоле несоша его въ 
церковь святыхъ мученикъ, Бориса и Глѣба, иже отъ него созданную. Звѣзда 
же преступи отъ церкви Спасовы надъ мученическую церковь. Епископу же 
пѣвшу надъ княземъ, гробъ же еще не додѣланъ бысть. Чюдо. Епископъ же 
рече: «Се уже солнце заходитъ. Заутра погребемъ его». Нѣцыи же, вшедше въ 
церковь, повѣдаша епископу, яко солнце не заходитъ, но во единомъ мѣсте 
стоитъ. Епископъ же удивися и похвали Бога. Чюдо. Егда же камень сравнаша 
и князя вложиша во гробъ, и тогда солнце зайде. Разумѣйте, братіе, како здѣ 
прославляетъ Богъ угодники своя таковыми чюдесы ходящая въ повелѣпіихъ 
его, яко аггела своего посла Богъ въ голубинѣ образѣ, святое же тѣло угодника 
Своего благовоніемъ обогати, звездѣ повелѣ надъ тѣломъ его стояти и 
преходити солнцу же заповѣда не зайти, доньдеже святое тѣло во гробъ 
положено бысть. Аще здѣ сице прославляетъ Богъ святыя Своя, кольми паче 
на небеси неизреченную славу воспріемлютъ отъ Него. Мнози невѣгласи 
глаголютъ: «Не имѣя жены и кромѣ міра пребывая, заповеди Господня 
исправити можетъ. А з женою и съ чады живуще не можемъ спастися». Сей же 
князь, иже бѣ четвертый отъ святого Владимера, не въ міре ли пребывая, не въ 
сей ли земли Черниговстей господьствуя, иже тогда бяше большее княженіе 
кромѣ Кіева? И како заповѣдь — Владычию исправити во всемъ? не имѣя ли, 
жены, не чада ли породи? како спасеся и каковѣй славе сподобленъ бысть отъ 
Бога, его же чада преподобный Никола Свѣтоша и ина два сына. 

Додаток 11 

Прп. Никола Святоша і Феодосій Грек 
о нашого часу дійшов текст, відомий, як переклад «Епістолії папи Лева на єресь 
Євтихія», тобто, антимонофізитського твору римського папи Лева I Великого3119. 
Переклад і його актуальність на той час на наших теренах — питання, яке вимагає 

 

3119 Посилання на цей текст поширене у різних дослідженнях з історії літератури, але є неправильними. Зазвичай 
посилання формулюється приблизно так: «Бодянский О. Славянорусские сочинения в пергаменном сборнике 
И. Н. Царского // ЧОИДР. 1848. Год. 3, № 7. XV—XXII. 1-20». Однак, такого видання не існує. ЧОИДР виходили з 
розбивкою за роками видання, але вони не збігалися з календарними. Третій рік видання виходив із червня 1847 
по травень 1848 р. і входило до нього всього 9 книг. Наступний — четвертий рік видання містив лише одну книгу, 
яка побачила світ у червні 1848 р. Річ у тім, що ЧОИДР того часу було виданням радше українофільським і 
антистаромосковським. Саме тут було започатковано постійну публікацію пам’яток української літератури та 
історіографії. Відтак, у червневій книзі за 1848 р. О. Бодянскьий помістив записки Дж. Флетчера про Московію, 
які містили вповні об’єктивний погляд на її устрій другої половини XVI ст. Це спричинило дуже різку реакцію з 
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додаткового дослідження. У цьому разі для нас важливі передмова і післямова до пам’ятки, 
де згадано прп. Николу Святошу. 

У передмові автор перекладу, що називає себе Феодосієм, звертається до людини, 
на ім’я Никола, підтверджує свою освіченість певним «резюме»3120. Він вперше, хоча і цілком 
прогнозовано, беручи до уваги пряму вказівку в тексті, пов’язав переклад із прп. Николою 
Святошею, в якому вбачав замовника перекладу (Бодянский 1848, XVIII-XIX). О. Бодянський 
пов’язував із його замовленням повідомлення Патерика про книги прп. Николи, подаровані 
ним Печерському монастирю (Бодянский 1848, XIX). Приписку в кінці «Христолюбивому и 
Благородному Святоши вѣчная пам’ять» він пояснював тим, що на час завершення 
перекладу святий вже преставився (Бодянский 1848, XXI). А. Лященко, втім, відкидав цей 
висновок (Лященко 1900, 9). 

О. Бодянський ще не мав на меті ідентифікувати перекладача Феодосія, як якусь 
відому в історії особу (Бодянский 1848, XXI). А. Лященко натомість дійшов висновку, що 
Феодосій був греком, і навчався у Візантії (Лященко 1900, 4-5), зокрема, зважаючи на стиль 
його перекладу (Лященко 1900, 5). Він приписує цьому автору рід текстів, хоча й визнає, що 
єдиний твір, який точно належить йому — це переклад епістолії (Лященко 1900, 3-4). 

Є. Голубинський припускав, що Феодосій був кліриком, або чиновником при 
митрополії, жив у Русі давно і був греком (Голубинский 1900, 859). 

Дещо пізніше перекладача Феодосія стали беззаперечно асоціювати з 
архімандритом Києво-Печерським Феодосієм Греком (Лященко 1900, 9-10). У літописанні 
цього настоятеля згадано двічі: в Іпатіївському літописі — як учасника посольства до 
Чернігова 1148 р. (Ипатьевская летопись 1962, 365-366). У Лаврентіївському літописі під 
1156 р. розповідається про преставлення настоятеля (Лаврентьевская летопись 1962, 347). 
Ми не в змозі з певністю твердити, хто вперше пов’язав автора перекладу і цього 
архімандрита. Однак, вже у роботі О. Шахматова «Киево-Печерский патерик и Печерская 
летопись» знаходимо цю теорію в повному її розвитку. На слушну думку дослідника, 
Феодосія Грека було обрано на Печерське настоятельство близько 1142 р. і був на цій посаді 
до останніх днів життя (Шахматов 1897, 35-36). А щоб бути обраним, Феодосій мав бути 
пострижеником Печерського монастиря, чи довго мешкати тут. Нам відомо, що у XI ст. в 
монастирі мешкало щонайменше кілька греків. Тож А. Лященко доречно зазначав, що 
Феодосій тривалий час жив у Києві (Лященко 1900, 11). 

Є всі підстави вважати, що в которах, пов’язаних із спробою поставлення на 
митрополію Клима Смолятича, архімандрит Феодосій Грек підтримав лаврського 
постриженика Нифонта Новгородського, та й чи могла бути у нього, книжника, із знанням 
канонічного права, інша реакція на неканонічну дію? Водночас, кількість вчених у Києві того 
часу була невеликою, і це пояснює зауваження Лященка близькість початку послання Клима 
до пресвітера Фоми і початку Епістолії (Лященко 1900, 10). 

 

боку царя Миколи I. ЧОИДР були закриті, а О. Бодянського звільнили з Московського університету. Видання 
журналу поновилося 1858 р., коли О. Бодянський знову став секратарем спільноти. 

Ми проглянули журнал № 7 за третій рік видання. По-перше, на титулі вказано 1847-й, а не 1848-й рік. 
А по-друге, у цьому томі вищезгаданої роботи О. Бодянського немає. 

Можна припустити, що незначна кількість дослідників, які все-таки бачили публікацію, користувалась, 
як і ми, окремим відбитком роботи, на титульному листі якої, дійсно, вказано 1848 р., але посилання оформляли 
за баченими у своїх попередників. І так вже ледь не 200 років. 
3120 Серед іншого він згадує, що у молоді літа був знайомий із творами Гомера і риторів. О. Бодянський був 
зачудований цим повідомленням, яке визнавав доказом існування у нас в ті часи класичної освіти (Бодянский 
1848, XVII—XVIII). 
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Говорячи про Феодосія, автора XII ст., варто згадати про визначну особистість з цим 
іменем, про якого йдеться у пам’ятці канонічного права того часу, «Запитаннях» Кирика. 
Деякі з його запитань адресовано святителю Новгородському Нифонту, постриженику 
Печерського монастиря, так що посилання тут на монаха нашої обителі є цілком зрозумілим. 
Зазвичай дослідники наводять з цього «Запитання» лише окремі слова і фрази й так 
доводять чи докладають зусиль довести тут цитування прп. Феодосія Печерського чи 

печерського архімандрита Феодосія II. Наведемо це «Запитання» повністю: Прашахъ: 
достои3ть ли дати томu причащаниє3, а3же въ великыи3 постъ съвкuплzє3тьсz съ женою3 своє3ю? — 
Разгнэвасz: ци u4чите рече, въздержатисz въ говэниє3 t женъ? Грэхъ вы въ томь! — Рэхъ: 
напсано, владыко; є3сть бо въ uставэ въ бэлечьскомь, я3ко добро є3сть блюстисz, я3ко Христовъ постъ 
є3сть. Аще не могuть, а3 преднюю3 недэлю3 и3 послэднюю3. И Феодосъ, рече, u4 митрополита слышавъ, 
напсалъ. — Такожс не ни напсавъ, рече, ни митрополитъ, ни Феодосъ, развэ недэлz празьдникъ; а3 
праздноє недэли вси дниє3, а3кы дныє3 недэлz. Аще ли створить тако, запрети є3мu пакы творити. 
А хотzче комu причащатисz въ недэлю, то въ сuботu и3змытися рано, и3 пакы къ женэ въ 
понедэлникъ на вечеръ» (Русская историческая библиотека 1880, 37-38). 

Загальний зміст статті абсолютно зрозумілий: святитель заперечує послаблення для 
мирян заборони шлюбних стосунків у Великий піст і зауважує, що ніхто, а також і «Федос» 
нічого такого не говорив. Тут — зрозуміло. Але в тексті є певна доволі темна «фраза»: 

«Такожс не ни напсавъ, рече, ни митрополитъ, ни Феодосъ, развэ недэлz празьдникъ; а3 праздноє 
недэли вси дниє3, а3кы дныє3 недэлz». Спроба перекладу тут натикається на великі проблеми. 

Ніби говориться щось таке: «Хіба неділя — свято? А не працюють у всі недільні, якщо день 
неділя». Втім, ми не певні в точності такого перекладу. Можна припустити, що Кирик, як 
новгородець, не зовсім розумів свт. Нифонта, українця, і заплутався у визначенні слова 
«неділя» — як дня тижня, і як назви самого тижня. Власне, це не має особливого значення 
для нашого викладу. Головне, що цей фрагмент не може бути вказівкою на використання 
одного з послань прп. Феодосія, т. зв. «Запитання князя Ізяслава», оскільки зміст того твору 
не стосується питання дотримання Великого посту. Є. Голубинський і А. Лященко 
припускали, що тут ідеться про якийсь твір канонічного спрямування, написаний Феодосієм 
Греком (Голубинский 1900, 860; Лященко 1900, 11-12). Само собою це цілком можливо, та 
однозначної вказівки на це у тексті Кирика не простежується. Наразі він говорить лише про 
чутки, що митрополит чи Федос усно вважав послаблення заборони шлюбних стосунків у 
Великий піст можливим, що заперечував свт. Нифонт. Посилання на якийсь писаний текст 
тут не спостерігається. 

Найвірогідніше, «Федос» згаданий у запитанні, дійсно, був тим перекладачем 
Епістолії, оскільки навряд чи в один час могло існувати два таких достойних книжника з 
одним іменем3121. Інша справа — чи йдеться про настоятеля Печерського монастиря. Втім, 
ми не бачимо й підстав заперечувати таку можливість. 

Крім вищезазначеного тексту, з Феодосієм Греком пов’язують також текст, відомий 
як «Слово писано святымъ Ѳеодосіемъ мнихомъ». Серед іншого, цей твір приписують 
прп. Феодосію Печерському. Однак, твір є компілятивним і надписується в різних списках як 
іменем св. Пагкратія, так і прп. Феодосія. О. Шахматов посилається на один із списків твору 
«въ сборникѣ Новг. Соф. библ. XV в. № 578» (де поміщена особлива редакція Патерика) це 

 

3121 Наразі Чаговець стверджував, що в Запитаннях Кирика згадано прп. Феодосія (Чаговец 1901, 200-201). Однак, 
на той час прп. Феодосія мали б називати святим, та цього не знаходимо у тексті. 
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слово: «Поученіе святаго Панкратія о крещеніи обѣда и питія, въ первую недѣлю поста 
св. Апостолъ, списано Ѳеодосиемъ худымъ мнихомъ»… Непросто сумніватися в тому, що під 
св. Панкратієм слід розуміти князя Святошу..., а під Феодосієм мнихом — Феодосія Грека 
(Шахматов 1897, 35-36). Такого самого висновку дотримується і А. Лященко (Лященко 1900, 
7). Ми вже аналізували цей текст у контексті пошуку творів прп. Феодосія Печерського і 
дійшли висновку, що, оскільки він є компілятивним, то неправомірно й порушувати питання 
про авторство. 

Досліджуючи тексти, присвячені святому рівноапостольному князю Володимиру, 
Є. Голубинскьий припустив, що саме Феодосій Грек був автором оповіді про обрання Віри і 
Хрещення св. Володимира, яка лягла в основу літописної (Голубинский 1900, 860) 3122 . 
Докладний розгляд цього питання передбачав би ґрунтовне дослідження, присвячене не 
лише сучасним поглядам на тексти, пов’язані зі св. рівноапостольним князем Володимиром, 
але й історіографію питання. Однак, в цьому, проблеми немає. Річ у тім, що, як зазначав ще 
О. Соболевський (Соболевский 1888, 12), жодного реального зв’язку між 
Володимирівськими текстами і якимись особами з ім’ям «Феодосій» наразі не існує. 
Єдиною згадкою в такому контексті імені «Феодосій» є приписка імені редактора чи 
переписувача на агіографічних текстах, які О. Соболевський ідентифікує як «виписку із 
Початкового літопису». Проте йдеться зовсім про інший текст, який зазначений 
Є. Голубинським (Соболевский 1888, 12). 

Свого часу, розглядаючи творчість прп. Феодосія Печерського, ми торкалися 
обставин, за яких деякі дослідники приписували його послання «Про латинян» до 
католицької пропаганди, а відтак і «Запитанні князя Ізяслава». Навряд чи потрібно додавати 
щось до тих висновків. Послання було написано прп. Феодосієм Печерським, адресоване 
князю Ізяславу Ярославичу, і Феодосій Грек не має до них ніякого стосунку. 

Все  вищезазначене  свідчить,  що не  лише  більшість творів, 
приписуваних Феодосію Греку ,  не мають нічого спільного з ним,  та навіть і  
сама тотожність Феодосія -перекладача й  архімандрита Феодосія Грека є  
вірогідністю,  а не аксіомою.  

М.  Присьолков у своїй теорі ї  тотальної  ворожнечі  вітчизняного і 
грецького духовенства  відкинув всі  застереження,  апріорі  вважаючи всі  
згадки про книжника на ім’я Феодосій як такі ,  що належать  одній  людині  —  
архімандриту  Києво-Печерському  Феодосі ю  I I  Греку.  А  відтак,  зважаючи на  
національність  останнього ,  зробив його головним персонажем у доказах  
якогось особливого грецького засилля,  а ,  отже ,  і  приниження Печерської  
обителі  в часі  його управління обителлю (Приселков  2003,  198-199) .  Пізніше 
«антинаціональна діяльність» арх імандрита Феодосія буцімто призвела до 
того,  що його особу постаралися  викреслити з  і сторі ї  і  його твори приписати 
прп.  Феодосію Печерському.  Зокрема,  і  у  розповіді  свт.  Нифонта,  який бач ив  
у видінні  прп.  Феодосія,  також,  на  думку  автора ,  первісно був Феодосій  Грек 
(Приселков  2003,  200-202) .  Навряд чи все  це  варто всерйоз аналізувати.  

 

3122 Порівн. аналогічний висновок у роботі А. Лященко (Лященко 1900, 27-31). 
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Фрагменти Послання папи Лева I на єресь Євтихія, 

в яких описуються обставини перекладу3123: 

1 (Бодянский 1848, Є-Д) 

Понеже твое3 бл7городное3 бо7любие3. по uвьрзениеұ ре ?ния къ хcµ разгараясz. не всхотэ о 4ц7ь свои< 
свэтыи 3 власти tцвитающия, якоже рэша книгы. но мр7ии3нµ бл7гµю и3 боgхвалнµю часть и3збра, 
яже не tи3метьc t тебе. и3 того цэща. на прdэнzя спэя па? и3 паче. не тако и3н<э вещехъ 
прілежа, якоже ползµющи<. себэ же i3 и3нэмъ понµжае3ши наше неключимьство начати. и3 свершити 
дэло драго, и3 и3зzщно. и3 е3ще и3 выше мое3го видэния. вэдэ бо гcи мои3 вэдэ. я3ко 
uчившим8сz t младъ ноготъ w4мирьскии3мъ и3 риторьскыи3мъ кнігамъ, таково е3сть дэло, е33же 
t рима твое3я вэры раd кнамъ пріиде. и3сполнь дх7а ст7го и3 прэмµдрости. бо7мµдрая си и3 
догматьская е3пистолия. е3го же раd и3 столпъ правовэрия. t ст7го i3 вселеньского четверта3го сбора 
наре?на е3сть. а3кы uяшнzющи бжcтво же и3 въплощение3. и3м8 же разньствить o4бещьствµя. и3м8 же 
е3диньствµ е3сть бжcтво члвчcтвµ, и члвчcтво бж7ствµ. є3го же нэции3 недuмэваю3ще. и3нако 
и3згл7вше погибоша. w4ни бо, є3же є3сть є3утіхии3. о4 нем8 же намъ слово. а3з8же свэдыи3 мое3го 
uчения3 немощь. и3 недостизая высости гл7ъ. и3 къ величьствµ разµма недоuмэвая, бояжесz 
и3 злаго прэслушания и3 t о4боюдµ тэсно и3мэя. о4ба? съ вздыханиєұ и3 страхоұ начахъ, вышнzя 
мое 3го uма вещи. е3же t грьчьскаго словэнскы прэложити. Вэдэ же гиc мои 3 киръ николае 3. 
Яко никакоже достои 3но твое3го чаяния прэложение3. мое3я же силы не хµжє6. оба? ни сµть 
мое3я мысли дэа3ниа3, нъ твое3я. о4чисти3, теп7лыя вэры плодове. призываю же рабъ твои3 и3нокыи3 
феwdсии3, мое3го патриа3рха мл7твы. и3 наd симъ, сµропустнаго кондака разµмъ, и3 ваше боgлюбие3 на 
помощь. всэх же прощения просz мое3и3 грµбости. и3деи3 безъмлъвия неи3мыи3 на ясность, 
прэuдобреномµ сему коварьствµ. молю же бо да не зазороұ будеть неuмэние3 наше нъ 
прощение 3мь напісаное3: 

2 (Бодянский 1848, К) 

Е4µальскыя же раd заповэди. сие3 посланiе3 а3ки талантъ тръжникоұ. намъ прэдавшемµ. 
христолюбивомµ. и 3 бо7родномµ. ст7оши. вэчная памzт. Люd вэчная памҴ. 

 

3123  Збірник, який містить цей текст, є доволі відомим кодексом, оскільки тут також знаходимо твори 
митрополита Іларіона (Бодянский 1848, IV). На сьогодні існує лише одне видання Епістолії, тому ми розуміємо 
необхідність повної публікації твору. Епістолію вставлено до тексту про четвертий Халкідонський собор, тому 
О. Бодянський опублікував і його (Бодянский 1848, XV-XVI). 

Епістолія є доволі розлогою і, головне, вимагає додаткового коментування змісту, та це виходить за 
межі нашого дослідження. Тому ми публікуємо лише два фрагменти, які стосуються прп. Николи. 
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Додаток 12 

Артефакти свт. Никити 
 мощами свт. Никити було знайдено велику кількість добре збереженого одягу. 
Його було знято і він став окремою святинею Новгорода. 

Все облачення складається з фелона, єпитрахилі, поручів, палиці, 
штофник коричневого кольору, гарусного пояса, омофора із білого люстрину і 

синьої гродетурової шапочки. 
Ці артефакти було опубліковано у 1-му розділі 13-томного видання «Древности 

Российского государства» 1849—1853 рр. і у «Трудах» 15-го Археологічного з’їзду 
(Н. Покровский 1914). Нижче подаємо їх опис і зображення за вищеозначеними виданнями. 

Митра. Шапочка синього кольору із гродетура — щільної шовкової тканини, назва 
якої походить від м. Тура, де її вперше стали виробляти. На шапочці є окантовка з хутра 

горностая. На ній вишито золотом хрести і серафими, зі словами: «Сэрафимь» (Древности 

Российского государства 1849, 149). 
Така шапочка схожа на давнє лаврське чернече вбрання, і слугувала на той час 

митрою. На думку Є. Голубинського, такими богослужбовими шапочками, власне, 
користувалися у Московії до XVI ст. (Голубинский 1901—1904, ч. 2, 234-235). Аналогічною з 
цією митрою шапочка прп. Іоанна 
Багатостраждального. На слушну думку 
О. Дмитрієвського, такі шапочки були 
місцевого походження, в чому полягає і 
їхня схожість із князівськими шапками 
(Дмитриевский 1914, 222). 

Микола Покровський подав 
докладний опис цієї митри: «Шапочка 
має вигляд скуфії, зшитої із чотирьох 
трикутних відрізків; шовкова, темно-
синього кольору, мала горностаєве 
обрамлення, від якого збереглися лише 
фрагменти; зсередини підшита блідо-
голубою узорчатою шовковою матерією. Ззовні прикрашена чотирма золотошитими 
зображеннями шестикрилих серафиів і херувимів. Ангельські чини зображено однаковими, 
але є єдина відмінність, вірогідно, в тому, що на крилах херувимів вміщено крапки, які 
позначають цей чин “багатоокими”. Між фігурами ангельських чинів поміщено чотиконечні 

хрести; під фігурами чинів підписи Хэровимъ, Сэраfимъ. Внизу бордюр із хрестиків, 

складених із чотирьох кругів. Як хрестики, так і підписи вишито золотом. Тканина і шиття — 
прекрасні: збереженість головної частини нормальна. Проте шрифт написів дещо 
відрізняється від шрифту рукописів XI—XII ст., 
але його відхилення можна пояснити тим, що це 
не звичайне письмо, а вишивка на тканині… До 
останнього часу ніхто не заперечував 
автентичності цієї шапочки, хоча ми не могли не 
бачити слідів деякої модернізації, неминучої, 
зважаючи на ті умови, у яких вона зберігалась 
впродовж 800 років» (Н. Покровский 1914, 109). 

На XV Археологічному з’їзді було 
виголошено також дослідження митри 
свт. Никити О. Дмитрієвського (Дмитриевский 1914). Автор припускав, що шапка з’явилась 
вже після відкриття мощей святителя (Дмитриевский 1914, 216). 
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Микола Покровський заперечив цей висновок і слушно назвав його 

необґрунтованим 3124 . Натомість, він навів висновок іншого визначного вченого — 
І. Шляпкіна, висловлений ним у листі до Петровського. На основі палеографічного 
дослідження вишитих написів, той вважав, що особливості дійсно вказують на XIV—XV ст., 
але це може бути як результатом поновлень, так і особливістю відтворення літер у вишивках. 
Микола Покровський схилявся до останнього (Н. Покровский 1914, 110), і на підставі 
власного дослідження вважав шапочку автентичною святинею святителя (Н. Покровский 
1914, 114). 

Нині ця шапочка зберігається у Новгородському музеї-заповіднику (НГМ КП 3763 ГК 
4189713). 

 

3124 Можна припустити, що підставою для недовіри О. Дмитрієвського було унікальне збереження одягу поряд із 
мощами. Зокрема, в Києві тканини зберігалися лише фрагментарно. Однак, у закритих склепах часом 
створюється специфічний мікроклімат, і така збереженість є цілком вірогідною. 
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Фелон свт. Никити. Описаний Миколою Покровським так: «изъ прекрасной 
шелковой матеріи свѣтло-кофейпаго цвѣта съ выпуклымъ рисункомъ. Рисунокъ орнамеита 
крупный съ кругами и разводами, вазами, фигурами въ видѣ сердца и др. Оплечье изъ 
другого матеріала съ другимъ рисункомъ: сѣрыя полоски по зеленому фону. Фелонь ветхая, 
поврежденная. Чрезвычайно сложный и широко разработанный рисунокъ матеріи, по 
своему характеру, не имѣетъ аналогій въ однородныхъ памятникахъ отдаленной русской 
старины» (Н. Покровский 1914, 114). 

 
Фелон свт. Никити преосв. Макарій описує так: «Із наявних у Новгороді 

святительських фелонів перше місце за давністю має риза святителя Никити (1097—1108), 
яка зберігається в ризниці Софійського собору. У цій самій ризі святителя було поховано 
1108 року; а 1558 року, під час відкриття мощей його, вона була знайдена нетлінною, і з тих 
пір давня святиня зберігається у соборній ризниці. Про цю ризу відомо, що її разом із шапкою 
Іоанна Златоуста у рік відкриття мощей св. Никити (1558) возили до государя в Москву, і 
звідтіля повернули, вірогідно, разом із новгородськими іконами 1572 року. Ризу святителя 
пошито з давнього темно-коричневого травчастого штофа; опліччя її із дрібно-смугастої 
зеленої шовкової тканини, схожої на атлас; наподольник із зеленої тафти; хрест і зоря 
невеликі крашенинні; підкладка під всім фелоном крашенинна цегляним кольором. 
Передня і задня частини його рівні; спереду пришиті ґудзички для підняття фелона, а ззаду 
петлі для приєднання до нього омофора» (Макарий, архим. 1860, ч. 2, 321). 

Довжина фелона — 150 см, що дає змогу припустити: свт. Никита був для свого часу 
високого зросту, не менше 170 см. 

Нині фелон зберігається у Новгородському музеї-заповіднику (НГМ КП 2117 ГК 
4188158). 

Посох, приписуваний свт. Никиті. «Вірогідно, на ознаменування Животворної Трійці, 
цей посох складено із трьох паличок деревника з кістяними різблении яблуками чи 
шишками; роги чи поперечини його, і під ними перше поле обкладені моржовою кісткою, з 

якої вирізано різних святих. Зображення деяких із них випали; але з 
написів зрозуміло, що на поперечині були лики святителя з 
Богородицею і Предтечою, архангелів Гавриїла і Михаїла, апостолів 
Петра і Павла, Вселенських святителів, далі на першому полі 
мосовського свт. Петра і ростовського Леонтія, благовірних князів, 
Володимира першого в зубчатій короні, Бориса і Гліба, у князівських 
шапках, з хрестами в руках, прпп. Феодосія і Антонія Печерських, Сергія 
Радонезького, св. Євфимія, св. Онуфрія і Макарія Єгипетського та ін.» 
(Древности Российского государства 1849, 157). 

Зрозуміло, що вибір святих, які жили набагато пізніше часу 
життя святителя, відкидають можливість приналежності посоха йому. 
Втім, була висловлена думка, що посох зберігався у Новгородській 
Софії і пізніше використовувався якимось з новгородських владик, що 
і був замовником декору (Древности Российского государства 1849, 
157-158). 

Микола Покровський підтримував цей висновок, припускаючи, 
що переробку було зроблено через те, що ручка в процесі 
використання зламалася (Н. Покровский 1914, 122-123). 
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Крім вищезазначених святинь у склепі святителя знайдено залізні вериги вагою 

20 фунтів, а також поручі та омофор. 
Крім того, існує залізна лампада — фундуш новгродців в часі знайдення мощей з 

написом: «Свэча Великого Новгорода всэхъ православныхъ 
хрестьzнъ, поставлена новомӅ чӅдотворцӅ Никитэ в лэто ¤Зx7ѕ?, 
А3прэлz въ л7 день, при А3рхіепіскопэ Пименэ» (Древности 

Российского государства 1849, 149). 

Додаток 13 

До історії медицини в давній 
Україні 

о нашого часу дійшов дуже незначний об’єм 
інформації про українську медицину княжої доби, 
і Печерський патерик є для неї головним, а у деяких аспектах — і єдиним 
джерелом її вивчення. Тож необхідно долучити коментарі історико-медичного 

змісту до будь-якої роботи з печерської агіографії. Також було б доцільно скористатися 
дослідженнями фахівців, які вже існують. Однак, на жаль, у невеликої кількості наукових 
праць, які було написано з кінця XIX ст., переважає неприємна тенденція, яку сучасний 
дослідник окреслює так: «модель розвитку давньоруської медицини в цих роботах 
вибудовується перенесенням сучасного уявлення про медичну справу на давньоруські 
реалії, базуючись на лаконічних писемних свідченнях» (Хамайко 2015, 101-102). Додамо 
деяке уточнення: йдеться навіть не про сучасні реалії, а про реалії медицини кінця XIX ст., а 
потім і першої половини XX ст. з її антихристиянською спрямованістю і безапеляційністю в 
перевагах навіть найдикіших «наукових» практик над традиційними (народними) засобами 
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лікування. Крім того, неодноразово робилися спроби виокремити лікування від соціальної 
допомоги, а це для середньовіччя неприпустимо. 

Нині виникла нагальна необхідність нового ґрунтовного дослідження історії 
української медицини3125. Ми не претендуємо на вичерпне дослідження, і не лише тому, що 
ця тема виходить за межі змісту нашої роботи, а й переважно тому, що питання історії 
медицини вимагають численних засадничих визначень, долучитися до яких може тільки 
спеціаліст у спеціалізованій монографії. Тож коротко окреслимо ті обставини, які склались в 
Україні з медициною у XI—XII ст., спираючись передусім на наявні першоджерела і їх 
вивчення на сьогодні. 

Короткий огляд бібліографії 

снову джерельної бази, що й до сьогодні залучають у вивченні історії української 
медицини закладено в роботах вчених ще царської доби Л. Змєєва (Змеев 1896) 
і М. Загоскіна (Загоскин 1891). Ще одну фундаментальну з точки зору 
першоджерел роботу написав вже після жовтневого перевороту 

М. Богоявленський (Богоявленский 1960). 
Переважно на джерелах, розглянутих у цих публікаціях і на наявних там висновках й 

донині базуються всі дослідження історії української медицини. Автори загальних оглядів і 
підручників часто використовують їх навіть без посилань, вже не кажучи про перевірку3126. 
Тому, попри те, що наше дослідження є далеким від історії медицини, для розуміння багатьох 
нюансів нинішнього тому Антології (як і попередніх) ми приділимо цій темі більше уваги (і не лише 
монастирській медицині). 

В. Отамановський — найвизначніший історик давньої 
медицини України 

країна має свою власну історіографію середньовічної та, головно, пізньосередньовічньої 
й ранньомодернової історії медицини, і тут визначальними є роботи українського 
дослідника В. Отамановського. Найвідомішою його опублікованою роботою є 
монографія із назвою, яка більше пасує пропагандистській брошурці, ніж науковій 

роботі: «Борьба медицины с религией в Древней Руси» (Отамановский 1965). А проте це дуже цікава 

 

3125 Про необхідінсть такого дослідження і його складність В. Отамановський писав ще 1930 р. (Отамановський 
1930, 322). 
3126 Особливо позбавлені нових фактів підручники, хоча й не тільки. Часом деякі з них нагадують гру в «зіпсований 
телефон» (Заблудовский та ін. 1981, 72). Наприклад, читаємо про «давньоруські» травники XVI—XVII ст. (Драч, 
Н. Борисенко 2018, 191). Цей період в Україні «давньоруським» не називають. Це означає бездумне запозичення 
з московської літератури. Так само бездумним запозиченням є залучення муромської пам’ятки «Повісті про 
Петра і Февронію» (Драч, Н. Борисенко 2018, 197), яка не стосується до України, і загалом є доволі сумнівною, 
оскільки описане там «лікування» Февронії явно навіть не про народну медицину, а про волхвування (Медведь 
2013, 180). 

Знаходимо у подібних роботах також згадки такого кшталту: «Досягнення медицини цього часу були 
викладені в писемних пам'ятках: рукописах, лікарських довідниках (підручниках), «Шестодневі Івана 
Болгарського» (1263), «Фізіолозі», «Ізборнику Святослава» та ін. У XI ст. написано збірник законів князя Ярослава 
Мудрого «Руська правда», згідно з яким церкви мали будувати лікарні та лазні, надавати безкоштовну медичну 
допомогу» (Колесникова, та ін. 2014, 91) Можна зробити висновок з цього тексту, що автори навіть не бачили 
згадуваних ними пам’яток. Навіть у надзвичайно обізнаної у своїй темі З. Болтарович знаходимо ту саму згадку 
про Февронію, і міфічний «лікувальний центр», збудований у Переяславі свт. Єфремом (Болтарович 1990, 15). 
Про останнє, зокрема, див. у нашому дослідженні про будівництво свт. Єфремом у Переяславі (Жиленко 2019, 
461-462). Теорію про існування у Переяславі медичного центру висловив Л. Змєєв на підставі тексту 
Никонівського літопису (Змеев 1896, 113-115). Тобто, подібний заклад там вповні міг бути, але повідомлення 
Никонівського літопису, звідки взято цю інформацію, помилково вважали за лікарню терми, які, дійсно, існували 
і розкопані археологами у Переяславі. На сьогодні атрибуція є однозначною, тому повідомлення Никонівського 
літопису давно знецінено. До всього, що дехто з дослідників ставив оповідь Никонівського літопису під питання 
і раніше (Богоявленский 1960, 161-162; Отамановский 1965, 5), що не заважає тиражувати цю теорію й досі. 
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робота, і щоб розібратися в ній та інших роботах цього автора, нам доведеться звернутися до його 
біографії. 

Валентин Дмитрович Отамановський — один із тих українців першої половини XX ст., 
надзвичайно щедро обдарованих Богом і з величезним науковим потенціалом, чия наукова 
кар’єра була брутально знищена безбожною владою. Він — один із засновників Української 
Центральної Ради, громадсько-політичний діяч, унікально обдарований вчений — 
краєзнавець і пам’яткознавець, фахівець з історії та права українських міст середньовіччя, 
історії медицини й аптечної справи, історик науки, бібліограф, видавець, перекладач і 
знавець багатьох мов, письменник, педагог, організатор науки, просвітянин та освітянин 
(Пономаренко, Тумак 2016). Народився 14 лютого (за ст. ст.) 1893 р. 1912 р. закінчив 5-ту 
Київську гімназію із золотою медаллю і вступив на юридичний факультет Київського 
університету. 1913 р. перевівся до Київського політехнічного інституту. Тут він увійшов до 
складу напівлегальної студентської організації «Українська громада». З 1914 р. став членом 
таємної організації «Братство самостійників». «Братство» працювало переважно серед 
молоді, поширюючи націоналістичні ідеї. В. Отамановський, захоплюючись старою 
українською культурою, навіть опанував той стиль письма, яким володіли українці доби 
гетьманів. Вже під час війни «самостійники» почали видавати нелегальний друкований 
орган — «Вільна думка»» (Робак, Савчук 2013, 23). Врешті, діяльність В. Отамановського 
привернула увагу поліції, і він був змушений перервати навчання, вступивши до громадської 
організації сприяння армії «Союз міст», та відбути на Південно-Західний фронт (Кот 1991, 
134). 

Після Лютневої революції Валентин Дмитрович долучився до активної політичної 
діяльності. Був депутатом Центральної Ради (Робак, Савчук 2013, 18-19). Брав участь у битві 
під Крутами (Робак, Савчук 2013). Однак і в цей час не залишав культурологічну роботу, 
зокрема, в українофільському видавництві «Вернигора». Це видавництво в першій половині 
1917 р. під його орудою випустило велику кількість листівок з портретами гетьманів і 
антиросійськими написами та патріотичними цитатами. Також «Вернигора» видало низку 
брошур націоналістичного змісту (Робак, Савчук 2013). 

За гетьманату В. Отамановський переїхав до Відня, де навчався у Віденському 
університеті. Щоб мати змогу платити за навчання (3—4 тис. крон) та якось заробити на 
прожиття, за підтримки віденських професорів українського походження Валентин 
Дмитрович влаштувався працювати відповідальним коректором Київського педагогічного 
видавництва «Українська школа», яке у найбільшій Віденській друкарні Адольфа 
Гольцгаузена друкувало масовими тиражами підручники та посібники (Кот 1991, 134). Також 
заробляв перекладами з французької на українську художньої літератури (Воловик, 
Григорчук 2002, 110). 

В. Отамановський мав особливі здібності до вивчення мов. На кінець життя володів 
чотирнадцятьма мовами і, серед іншого, латиною, що стала в подальшому його головним 
фахом (Робак 2012, 134; Робак, Савчук 2013, 115). 

1920 р., через тяжку хворобу батька, В. Отамановський повернувся до України й 
оселився з родиною у Вінниці. Тут він займався створенням із націоналізованих поміщицьких 
бібліотек та інших книгозбірень (Робак Савчук 2013, 33-34) Центральної наукової книгозбірні 
Поділля, зробив її філією Всенародної бібліотеки ВУАН (Робак, Савчук 2013, 34), докладав 
зусиль зібрати літературу про Поділля, видану різними мовами. Спочатку працював 
завідувачем українського відділу, а з 1923 р. став директором Філії (Робак,Савчук 2013, 34). 
У квітні 1924 р. при ній було відкрито Кабінет вивчення Поділля, що мав на меті систематичне 
вивчення краю та поширення знань з його історії, культури, природи, народного 
господарства (Кот 1991, 135). До роботи у Кабінеті було залучено близько 30 вчених. Від 
1925 р. й до арешту 1929 р. В. Отамановський очолював науково-координаційну діяльність 
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Кабінету та працював над історією Вінниці XIV—XVIII ст. (Воловик, Григорчук 2002, 110-111; 
Пономаренко, Тумак 2016; Кот 1991, 135-137). 

26 серпня 1929 р. В. Отамановського разом із братом Михайлом було заарештовано 
за звинуваченням у членстві «Спілки визволення України» (Робак, Савчук 2013, 69). 
Досліднику «пощастило» — він вижив. Проте відбувши п’ятилітній термін, знову був 
засуджений у липні 1934 р. — до заслання у Татарстан. Там не відразу знайшов роботу за 
спеціальністю та, врешті, працював у науковій бібліотеці Казанського університету (Воловик, 
Григорчук 2002, 112; Кот 1991, 136-140). Дослідники припускають, що його архів у Вінниці 
чомусь не було конфісковано, тому він зміг отримати його і продовжити попередню наукову 
роботу (Воловик, Григорчук 2002, 112). Дослідники зауважували маловивченість біографії 
В. Отамановського після арешту. (Робак 2012, 133; Робак, Савчук 2013, 6-7). Це викликає 
жаль, оскільки саме в цей час дослідник повернувся до медичної тематики. Він викладав 
латину у трьох Казанських вишах одночасно. А 1944 р. МОЗ РРФСР відрядив його на 
1944/1945 навчальний рік у м. Краснодар на посаду завідувача кафедри латинської мови 
Кубанського медичного інституту для зміцнення кадрового складу після реевакуації, це дало 
йому можливість скласти іспити за повний курс Краснодарського педагогічного інституту зі 
спеціальності «історія» і 1945 р. отримати офіційний радянський диплом історика. А вже 
1946 р. захистити у Московському університеті дисертацію за темою: «Винница как тип 
украинского города Южного Правобережья ХІV—ХVІІ вв.» Так, вчений ніби повернувся до 
історико-юридичних студій. Втім, він продовжував викладати латину. 1947 р. вчена рада 
Кримського медичного інституту обрала В. Отамановського за конкурсом завідувачем 
кафедри іноземних мов, і він перебрався у Сімферополь. Того ж року отримав учене звання 
доцента (Робак, Савчук 2013, 79-80). 

З 1949 по 1958 р. він жив у Саратові, де працював на посадах, пов’язаних із 
викладанням латини у вишах. Нарешті, 1956 р. В. Отамановський захистив у 
Ленінградському університеті докторську дисертацію на тему «Города Правобережной 
Украины под владычеством шляхетской Польши от середины XVII до конца XVIII в.: 
Проблема возникновения и развития украинского феодального города», загальним обсягом 
50 друкованих аркушів (Робак, Савчук 2013, 86; Воловик, Григорчук 2002, 112-113). 

З 1958 р. професор В. Отамановський жив і працював у Харкові, викладав латину в 
місцевому медичному інституті. Тут він продовжив вивчати історію медицини, до якої мав 
інтерес ще з молодих років (Робак, Савчук 2013, 122). 

У кінці 50-х рр. історики Вінничини дізналися, що автор відомих їм робіт ще живий. 
Вони звернулися до нього стосовно написання розділу історії Вінниці. На той час 
В. Отамановський працював завідувачем кафедри латини Харківського медичного інституту. 
Він спершу відмовився брати участь у цій роботі, мотивуючи це зайнятістю написанням 
монографії “Історія медицини в Україні” й слабким здоров’ям (гіпертонія). Однак, після 
наполягань все ж погодився й став автором розділу книги про Вінницю. Монографія вийшла 
друком у 1964 р. (Воловик, Григорчук 2002, 108-109). 

Помер вчений 10 березня 1964 р. Посмертно реабілітований 11 серпня 1989 р. 
Його кандидатську дисертацію було знайдено у московському архіві і видано під 

назвою «Вінниця в ХIV—ХVII століттях». 

Як зазначалося вище, В. Отамановський долучився до історії української медицини з 
молодих років. 1930 р. (вже після його арешту?) було опубліковано його статтю «До історії 
медицини та аптечної справи у Вінниці і Вінницькому повіті другої половини XVIII ст.» 
(Отамановський 1930). Стаття містить багатий унікальний матеріал3127. 

 

3127 Тут він пише: «Працюючи 1924—1928 рр. в архівосховищах над обиранням матеріалів до більшої розвідки: 
(«Вінницька міщанська громада від XV до кінця XVIII ст.», автор принагідно занотовував найважливіші та 
найцікавіші епізоди, що стосувалися до культурної історії Вінниці та Вінницького повіту. Оці невеликі знадоби є 
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Зміст статті не має прямого стосунку до нашої теми, але є показовим для пролиття 
світла на погляди дослідника, зокрема, на народну медицину. Говорячи про незадовільний 
стан охорони здоров’я у Вінниці описуваного часу, він, зокрема, згадує згубну діяльність 
міщанина-знахаря Заїки під час пошесті у Вінниці восени 1770 р.: «Район практики знахаря 
був досить значний, бо у вересні того року запросили його для боротьби з пошестю, за 
постановою міського уряду, мешканці містечка Браїлова (25 клм. од Вінниці). Методи 
локалізації пошесті, що їх застосовував цей знахар, були досить оригінальні: Заїка викопував 
з могил труни жертв пошесті та закопував їх біля меж сусідніх сіл, промовляючи: «Нехай отак 
пошесть відокремиться, знесилиться, піде геть». Але, звичайно, наслідком отаких заходів 
було ще більше поширення пошесті, як це занотував тогочасний літописець-калуцин» 
(Отамановський 1930, 323). У не менш чорних фарбах він змальовує декількох вповні 
самозваних докторів і провізорів того часу і, ще більше — практикуючих цирульників 
(Отамановський 1930, 325-328). Дійсно, перелік «документів», представлених ними під час 
перевірки 1790 р. (Отамановський 1930, 328-330) вражають своєю «доказовістю». Звичайно, 
серед них не було людей із медичною освітою. Вірогідно, більшість із них таки були 
шарлатанами. Але оскільки «наукова» професійна медицина того часу надзвичайно часто не 
сприяла одужанню, то цілком можливо, що звертатися до народного лікаря чи ось такого 
аптекаря з великим досвідом було навіть кращою ідеєю. 

Що ж стосується монастирської медицини, яку, за даними самого автора було 
широко представлено, зокрема, при католицьких обителях Вінниці (Отамановський 1930, 
335), то автор зазначає, що шпиталь при кляшторі домініканців, який існував як на церковні 
кошти, так і на приватні пожертви, побутував не тільки за Речі Посполитої, а й навіть після 
російської окупації Брацлавщини (1793), при чому «містячись в одній із нечисленних 
тогочасних міських кам’яниць, отже в однім із найкращих тодішніх приміщень», що свідчить 
про його значення в історії міста. В. Отамановський не висловлювався про цей заклад 
негативно, але з іншого боку, і не подавав жодних додаткових даних про нього, що, втім, 
могло витікати як із можливих атеїстичних поглядів автора, з цензури атеїстичної влади, чи з 
огляду на відсутність даних. Відтак, можемо говорити лише про відсутність у автора 
спеціального атеїстичного апломбу, що важливо для наших наступних студій. 

Так чи інакше, дослідження «До історії медицини та аптечної справи у Вінниці й 
Вінницькому повіті у другій половині ХVІІІ ст.» вповні варте тієї позитивної оцінки, яку вона 
отримала в дослідженнях, присвячених В. Отамановському (Робак, Савчук 2013, 63). 

В останнє десятиліття свого життя, після захисту докторської дисертації 
В. Отамановський повернувся до свого давнього зацікавлення історією медицини і 
аптекарської справи в Україні. Зокрема, він опублікував статтю «Реформы в Речи 
Посполитой, направленные на создание государственной системы здравоохранения, и их 
значение для Правобережной Украины» (Отамановский 1959), яка фактично продовжила 
його публікацію 1930 р. Її зміст не торкається нашого дослідження, отже, нас цікавить лише 
загальне ставлення дослідника до народної і «наукової» медицини. Зі статті зрозуміло, що 
так само, як і інші історики медицини того часу, автор не вважав за лікарів не лише народних 
цілителів, але навіть і «цирульників», діяльність яких контролювалась цехами навіть краще, 
ніж тодішніх «наукових» лікарів. Цей погляд явно був традиційний для В. Отамановського. 

 

те, що міг дати для історії медицини та аптечної справи у Вінницькому повіті перегляд сотень актових книг з 
багатьма тисячами актів. Наслідки наших архівальних студій, давши лише матеріяли з другої половини XVIII ст., 
виразно свідчать, що спеціальні розшукування джерел в архівосховищах для майбутнього дослідника історії 
медицини та аптечної справи в Україні будуть не легкими. Опубліковуючи ці знадоби, автор жадає так хоч трохи 
допомогти отому майбутньому дослідникові. Є оця невелика розвідка й прояв тої великої шани, що її віддає 
Поділля своєму видатному співгромадянину — неб. академікові Т. Яновському» (Отамановский 1965, 322). 
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Вже у 60-х рр. В. Отамановський опублікував дослідження про аптечну справу в 
Україні (Отамановський 1960; Отамановський 1963). 

Тут знаходимо деякі уваги і до досліджуваного нами періоду, які ми розглянемо 
принагідно до теми. Для нас важливо, що автор не виявляв особливого негативу до цехової 
медицини, але майже не поминав традиційну для Києва й інших міст із великою кількістю 
монастирів, монастирську медицину з її притулками, місцевим створенням ліків на основі 
зібраних чи вирощених на лікарських грядках рослин. Він не поминав навіть лаврський 
шпиталь, а лише про цехову медицину і вважав вповні переконливим звертання Патрика 
Гордона 15.V.1684 р. до Москви з проханням прислати професійного лікаря (хоча там у той 
час професійних лікарів взагалі переважно не було) (Отамановський 1960, 67). Безумовно, 
В. Отамановський про це знав, але не міг написати без ризику піддатися новим 
репресіям3128. Про монастирські лікарні й аптеки він писав тільки принагідно до католицьких 
кляшторів (як от у Перемишлі, Галичі, Львові та ін.) (Отамановський 1963, 49), і тут він навіть 
зауважив деякі позитивні особливості (безоплатність) тих католицьких організацій 
(Отамановський 1963, 55). Про православні медичні структури не сказано й того. Втім, можна 
припустити, що в процесі чергового витку гонінь проти Православної Церкви та релігії 
загалом, інформацію про це було вилучено під час редагування статей в журналах. У всякому 
разі, ніякого особового негативу проти релігійних медичних організацій тут нема. 

Ще одна невелика робота (вийшла окремою книгою) цього періоду мала назву 
«Отечественные лекари-новаторы второй половины XVIII в., создавшие более 
прогрессивное направление в лечении чумы, и роль их как зачинателей рациональной 
терапии», побачила світ 1958 р. Тут ідеться про локальну історію — розробку лікарями-
українцями нового способу лікування чуми. В. Отамановський тут яскраво описав, як 
поширена у середовищі професійних лікарів у Європі метода лікування чуми суттєво сприяла 
смертності від неї. І лише висновки українських лікарів протягом епідемії 70-х рр. XVIII ст. 
припинили використання усталених практик (Отамановский 1958). 

Отже, у статтях, які передували посмертному виходу книги В. Отамановського, нема 
визначальних негативів, які є особливостями цієї книги: невмотивованої антирелігійної 
риторики, коли монастирська медицина апріорі ототожнювалась із якимось шаманством; 
надання лазні занадто високого статусу, майже лікувального закладу, на рівні, який не 
можна засвоїти навіть античним лазням, і дещо інше, про що ми звернемося принагідно до 
викладу матеріалу. 

Статті з медичної тематики, опубліковані В. Отамановським протягом 50—60 рр., 
були частиною майбутньої великої монографії. У книзі І. Робака і З. Савчук про неї сказано 
так: «Останні роки життя, працюючи у Харківському медичному інституті, В. Отамановський 
присвятив великій синтетичній праці “Історія медицини на Україні”. На початку 60-х рр. він 
розповів одному з авторів цього доробку, що закінчив кількарічну роботу над її рукописом 
обсягом 40 друкованих аркушів і нині “пробиває” його до друку. При цьому додав, що 
планується його поїздка до Варшави, де має відбутися міжнародний конгрес істориків 
медицини. Але якщо на той час не видадуть друком підготовленої монографії, він 

 

3128 Стаття містить, зрозуміло, значні ідеологічні «поплавки», якими є не тільки цитати В. Ульянова, а й закиди про 
позитивний вплив Московії на розвиток медицини в Україні (де вона розвивалась об’єктивно краще і стабільніше 
(Отамановський 1963, 50-51). Але це було для публікації того часу неминучим. 
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відмовиться від участі в конгресі. “Всі приїдуть туди з останніми своїми працями, — 
пояснював Валентин Дмитрович, — а я не збираюсь перед колегами червоніти з порожніми 
руками”. Та монографія так і не побачила світу. Вже після смерті дослідника була 
опублікована одна з останніх великих його праць медичної тематики…» (Робак, Савчук 2013, 
98). У тій роботі читаємо: «В. П. Воловик і П. С. Григорчук у своїх спогадах стверджували, що 
останні роки життя, працюючи в Харківському медичному інституті, В. Д. Отамановський 
присвятив монографії «История медицины на Украине» і закінчив її рукопис. Проте факти 
говорять про інше. Зокрема, в архіві ХНМУ зберігся лист тодішнього проректора вишу з 
наукової роботи начальникові Головного аптечного управління МОЗ УРСР, написаний 
13 березня 1964 р., тобто одразу після смерті Валентина Дмитровича. У ньому йдеться про 
видання монографії «Аптечное дело на Украине в XIV — начале XIX вв.» Вона мала обсяг 6 
друкованих аркушів і 1963 р. була рекомендована до друку Держмедвидавом. Але світу так 
і не побачила (Робак, Савчук 2013, 148). 

Безумовно, це питання вимагає ще суттєвого дослідження, а за можливості 
необхідне і видання збережених пам’яток творчості В. Отамановського, які можуть збагатити 
історіографію історії медицини в Україні. Нам же вдалося розшукати у Харкові і 
ознайомитися із частиною роботи, датованої 1952 р., написаної дослідником ще у Саратові. 
Рукопис має назву: «Медицинское прошлое южного Правобережья Украины XVIII века. 
Материалы по истории русской и украинской медицины. Историко-медицинское 
исследование». В літературі, присвяченій творчості В. Отамановського, можна знайти згадку, 
що цю роботу було опубліковано. Адже монографія «була подана на обговорення 
теоретичної конференції відділу історії медицини Інституту організації охорони здоров’я й 
історії медицини імені М. О. Семашка при Академії медичних наук СРСР», і там її назвали 
«оригинальной и актуальной научной работой» (Робак, Савчук 2013, 109-111). Однак, нам не 
вдалося знайти цього тексту опублікованим. 

Як вказує вже назва, ця робота не дотична до нашої теми, але варто зазначити в ній 
ті самі особливості, які притаманні його вищезгаданим статтям, і які не відповідають 
висновкам у друкованій книзі В. Отамановського. Ба, більше, торкаючись лікарської 
практики у Вінниці у другій половині XVIII ст., він відзначав, що «Як доводить широка 
лікувальна практика знахарів і знахарок у Вінниці навіть у другій половині ХVIII ст., коли в 
місті було вже досить практикуючих лікарів, лікувальну допомогу населенню південного 
Правобережжя (Брацлавщини) мали надавати в кінці ХVII — першій чверті ХVIII ст. в селах 
виключно знахарі, а в містах — цирульники і знахарі». Автор не виявляв тут особливого 
негативу до цирульників та народних цілителів. Він лише констатує конкуренцію їхню із 
«справжніми лікарями», при чому, не тільки у Вінниці, але й у Києві, де здавна існував цех 
цирульників. Цирульники, як він відзначав, переважно лікували рани і робили 
кровопускання (Отамановский 1952, 11-13), що було характерно для всієї тогочасної 
європейської медицини. І зважаючи на всезагальне здійснення медичної допомоги на 
Правобережжі, саме цирульниками і знахарями (Отамановский 1952, 14) — особливо 
негативне ставлення автора до цього явища могло б означати лише наявність певного 
ідеологічного «поплавка». І тут ми цього не бачимо. 

Ми мали нагоду ознайомитися лише з початковою частиною роботи, де є невеликі 
згадки про більш давній період історії медицини. Тому наводимо висновок про загальний 
зміст твору з публікації І. Робака і З. Савчук: «У тексті праці, як було властиво 
В. Отамановському, цитується багато джерел XVIII ст. латинською, французькою, польською 
і німецькою мовами. Здебільшого ці джерела Київського центрального архіву давніх актів 
було знищено внаслідок пожежі під час боїв за Київ у 1943 році. Безумовно, ця обставина 
значно підвищує цінність монографії (Робак, Савчук 2013, 109-111). 
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Виклавши все вищенаведене, можемо повертатися до єдиної великої опублікованої 
роботи В. Отамановського «Борьба медицины с религией в Древней Руси» (Отамановский 
1965). Вже сама одіозна назва книги відштовхувала дослідників, тому на неї посилаються 
менше, ніж на інші визначальні роботи з історії медицини. Однак, є всі підстави вважати, що 
шановний український дослідник у цьому не винен. Публікація вийшла, коли вже не стало 
автора, під редакцією одіозного комуністичного діяча медицини проф. М. І. Барсукова і 
доцента І. О. Устинова. Є всі підстави твердити, що книгу було заново написано цими 
особами на основі матеріалів В. Отамановського3129. 

Це пояснює суперечності не тільки назви, але й змісту роботи. Адже поза сумнівом, 
її можна назвати найзмістовнішим і найкращим монографічним дослідженням із давньої 
історії східнослов’янської медицини, написаним у XX ст. Варто подивитися на рівень 
володіння джерелами, до якого не наближався жоден історик медицини, із тих, що нам 
доводилося прочитати. Книга, втім, справляє трохи дивне враження, оскільки в ній 
надзвичайно глибоке володіння першоджерелами поєднується не лише з 
вульгарноатеїстичними висновками (що було б зрозуміло, беручи до уваги час видання), а 
з висновками, часом абсолютно антилогічними і не пов’язаними із загальним викладом 
матеріалу. Особливо простежується це у частині, де йдеться про роль релігії в історії 
медицини. Бо, приміром, в роботі міститься вповні обґрунтоване відкинення можливості 
вивчення історії медицини слов’ян на основі знань про скіфську медицину (Отамановский 
1965, 15-16) на підставі нетотожності слов’ян і скіфів. Сьогодні ми не висловилися б так 
однозначно. Безперечно, всі народи в межах Європи, як мінімум, ще з часів кам’яного віку 
мали активний обмін товарами та ідеями, і цей обмін навряд чи не поширювався на 
інформацію про лікарські (і їстівні) рослини, різні інші засоби лікування. Однак, для того часу 
такий висновок був вельми вагомим — автор зробив «заміну» в традиційній схемі історії 
«русской медицины» скіфів на антів (Отамановский 1965, 17). Остання назва, згадана у 
Прокопія Кесарійського та візантійських істориків, нині пов’язується з т. зв. археологічною 
Пеньківською культурою VI—VII ст. Наразі наявність серед предків українців археологічних 
культур, які явно не належали до московітів, завжди замовчувалося московськими 
пропагандистами, а тому згадка в цей час і в названому виданні антів пов’язана радше з тим, 
що «редактори», які готували роботу до видання після смерті автора, не розбиралися в 
археології і пропустили «крамольну» для радянської ідеології думку. 

Отже, є підстави твердити, що в оригіналі книга містила значно більше справжньої 
науки, ніж її лишилося у виданні. На жаль, не завжди можна відрізнити той оригінал і 
привнесення. Ми переглянули ряд публікацій, пов’язаних із М. І. Барсуковим, але його 
«дослідження» складаються переважно з цитат «класиків марксизму-ленінізму», текстів 
постанов та іншого комуністичного офіціозу. Водночас, не потребує додаткового 
підтвердження його ворожості до народних лікарів і навіть фельдшерів, які практикували 
окремо. І, так само, увага до лазень, передусім, загальних. Останнє втім, було вповні 
вмотивовано, зважаючи на ті жахливі умови життя, які встановилися у містах внаслідок війни 
та інших заходів режиму3130. 

Як простежується, знову ж таки, із вищезазначеного, В. Отамановський не був 
особливо релігійною людиною (чи із зрозумілих причин не афішував цього), і дійсно, 
висвітлював негативну роль «неофіційних», так би мовити, лікарів і аптекарів. Тому, як нам 
здається, очистка праці В. Отамановського від комуністичних правок вимагає окремої 
кропіткої роботи. Сподіваємось, що така робота буде проведена. Наше завдання — описати 

 

3129  У літературі зазначається, що робота обговорювалась на спільному засіданні кафедр суспільних наук 
Харківського медінституту 13 березня 1961 р., але ніде не сказано, що це була саме та робота, яка побачила світ 
1965 р. (Робак, Савчук 2013, 136-139). 
3130 Порівн. у його писаннях (М. Барсуков 1951, 269). 
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проблему, що сприятиме коментуванню висновків В. Отамановського, оскільки вони дуже 
важливі для нашого дослідження. Адже до його володіння джерелами не наближався 
жоден історик медицини, принаймні із тих, з якими нам довелося ознайомитися. 

Зауважимо, що книга В. Отамановського отримала дві публічні рецензії, опубліковані 
в журналі «Советское здравоохранение» за 1966 р. Це є цікавим доповненням до наших 
коментарів, оскільки, як це не дивно для того часу, є доволі об’єктивними. Зокрема, перший 
рецензент Б. Петров зазначав, що «в основу рецензованої роботи покладено численні і 
різноманітні джерела. Це підвищує цінність монографії і дає змогу на одне й те саме питання 
пролити світло з різних позицій, дати критичне визначення того чи іншого факту. Позитивним 
є також розбір питань, висвітлених В. Отамановським, яких зазвичай не торкалися в 
історичній та історико-медичній літературі, однак, разом з тим є питання, з яких, навпаки, 
літератури дуже багато» (Б. Петров 1966, 72). Далі автор рецензії відмічає якість роботи, хоча 
й те, що не з усіма висновками можна погодитися. Всім професійним історикам відомо, що 
подібне формування будь-якої рецензії є традиційним, і хоч якийсь недолік там має бути 
вказано. З іншого боку, за комуністичної влади подібні рецензії дуже часто використовували 
для шельмування авторів. Але тут ми цього не простежуємо. Зокрема, автор зауважує, що 
походження давніх слов’ян не від скіфів, не дозволяє однозначно твердити про відсутність 
впливів їхньої культури і, зокрема, медицини, не мали впливу на слов’ян (Б. Петров 1966, 
73). Це, як ми вказували вище, є вповні об’єктивний висновок. 

Ще один нюанс стосується нашої теми. «Неправильним трактуванням» той же автор 
називає й інсинуації проти монастирської медицини: «Автор без жодних підстав 
протиставляє монастирську медицину народній, наполягаючи на тому, що монастирські 
лікарі використовували лише містичні способи лікування і не застосовували ні ліків, ні іншого 
раціонального лікування. Натяжки і одностороннє використання джерел, з яких автор бере 
лише те, що підкріплює його погляди і спростовує все, що їм суперечить, створить лише 
видимість аргументації. Звичайно, поряд з релігійними маніпуляціями в монастирях 
надавалась і раціональна медична допомога. Це відомо з історії російських монастирів. 
В. Отамановський поєднує дві різні речі — погляди церкви на походження хвороб та їх 
лікування і реально існуючу (нехай примітивну) медичну допомогу, яку надавали у 
монастирях» (Б. Петров 1966, 73-74). Ми навмисно навели цю велику цитату, аби стало 
зрозуміло: якщо не зважати на комуністичну риторику, рецензент не сказав нічого такого, 
чого б ми не сказали нині. І переважно виділив те, що, на нашу думку, було введено до тексту 
редакторами. 

Другу редакцію підписано В. Грицкевичем і Г. Довгяло. Після обов’язкових 
проатеїстичних «поплавків» вони позначають фактично ті самі недоліки: відкинення ролі 
монастирської медицини (Грицкевич, Довгяло 1966, 74-75), вплив скіфів на медицину 
слов’ян (Грицкевич, Довгяло 1966, 75-76). 

Ще одна рецензія відомого українського дослідника С. Верхратського, опублікована 
у праці І. Робака і З. Савчук: «Робота проф. В. Д. Отамановського оригінальна за задумом і 
насичена за своїм змістом. Автор скрупульозно вивчив відповідну літературу й архівні 
джерела, які дали змогу йому дати читачам більш певне уявлення про взаємини в давній 
Русі між молодою, ще не глибоко вкоріненою в народі, християнською релігією, народною 
медициною і ремісничою медициною, яка зароджувалась» (Робак, Савчук 2013, 136-139). 
Автори публікації, у зв’язку з цим вважають вищенаведені рецензії в «Советском 
здравоохранении» замовними. Однак, йдеться про рецензії на різні тексти, оскільки автор 
рецензії писав ще за життя В. Отамановського. Про це свідчить і рецензія С. Верхратського, 
який навряд би обійшов дійсні недоліки, наявні в друкованому тексті. 
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Організація і побутування охорони здоров’я в Україні 
впродовж X—XII ст. 

ище ми виклали наші погляди на фактично єдину в українській історіографії 
роботу з історії вітчизняної медицини В. Отамановського, яку, як ми 
припускаємо, було суттєво перлюстровано після його смерті і видано вже в 
такому вигляді. Тому це дослідження є вагомим, але ми не в змозі скористатися 

нею для безпосереднього коментування фрагментів Патерика, пов’язаних із лікуванням. І, 
оскільки альтернативи поки не маємо, створили власний короткий огляд, який аж ніяк не 
може замінити спеціалізоване дослідження, але доповнить попередні розробки. 

Зокрема, ми вважаємо в основному (лишень в основному!) правильним поділ 
організаційного устрою медичної допомоги того часу на народну медицину, монастирську 
і міську (ремісничу). Такий поділ дає змогу зручніше розглядати порушену тему, до того ж, 
що такий поділ визнається і у сучасній історіографії (Новіков 2012, 74; Верхратський, 
Заблудовський 1991, 194). 

Однак, вже в процесі розгляду ми відзначимо деякі нюанси, які здаються нам у цій 
структурі не доконче відповідними. 

Народна традиція лı́карства в Україні за княжої доби 

ку б форму організації чи здійснення середньовічного лІкарства ми не 
досліджували, та народна медицина завжди буде тією базою, з якої маємо 
виходити. По-перше, давність такої традиції — колосальна, вона сягає тих часів, 
коли homo ще й не були sapiens. По-друге, аж до кінця XIX ст. народна медицина 

була єдиним засобом лікування для мільйонів наших співвітчизників та інших європейців. 
А, по-третє, нинішній рівень медицини, як і її майбуття, були б неможливими без засвоєння 
давньої лікарської традиції. 

Найбільш повним дослідженням, присвяченим народній медицині українців є 
монографія З. Болтарович (Болтарович 1990). Наразі воно належить до сучасності, чи, у 
всякому разі, до останніх століть історії України. Оскілки маємо справу з явищем глибоко 
традиційним, застосування цього й інших досліджень є правомірним, хоча і не без 
застережень. 

Народна медицина не завжди потребує лікаря-професіонала. Лікарське мистецтво в 
селянському середовищі поєднувалося з роботою в сільському господарстві і передавалося, 
переважно, у межах однієї сім’ї 3131 . Займалися лікарством як чоловіки, так і жінки 
(Отамановский 1965, 43). Здебільшого вони були, так би мовити, вузькоспеціалізовані 
(Отамановский 1965, 43-44). Однак, існували і професійні народні лікарі. «Окрему категорію 
народних лікарів становили сільські акушерки (“баба”, “баба-повитуха”, “пупорізка”, “баба-
бранка” — в українців; “пуповніца”, “баба-пуповязница”, “баба-прьіродуха” — у білорусів; 
“бабка-повитуха”— у росіян). Вони не лише приймали пологи; ці сільські гінекологи і 
педіатри давали раду при жіночих захворюваннях, лікували різноманітні дитячі недуги. І 
користувались при цьому як раціональними, так і магічними засобам» (Болтарович 1990, 42). 
«Варте ствердження те, що саме серед них були справжні народні цілителі, які застосовували 
раціональні засоби» (Болтарович 1990, 53). Ще один із перших істориків медицини в 
Російській імперії Л. Змєєв, поділяв народну медицину на два «напрями»: «прогресивніше 

 

3131 Власне, способи лікування найбільш поширених, нетяжких хвороб і травм були відомі більшості дорослих, 
хоча, вірогідно, переважно це стосувалося жінок, зайнятих домашніми справами. «Зрозуміло, що арсенал ліків, 
застосовуваних широким загалом, включав традиційні «домашні засоби», які завжди були під рукою — в полі, 
на городі біля хати, в домашньому господарстві (городні, садові, технічні культури, дикоростучі трави, тваринні 
продукти, мінерали та ін.)» (Болтарович 1990, 38-39). 
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вдівство (знахарство), яке хоч і містило елементи містики, однак ґрунтувалося на 
застосуванні народних лікарських засобів, народних прийомів лікування і рукодійства; 
волхвування (шаманство), засноване на поганській медичній демонології, на вірі в силу 
заклинань, замовлянь і амулетів» (Змеев 1896, 62-111). Навіть у нігілістичних роботах про 
народну медицину XIX—XX ст. знаходимо позитивні висновки щодо першої (Отамановский 
1965, 19-20; Загоскин 1891, 6; Верхратський 1929, 129). 

Безумовно, і в той час, і пізніше, серед народних цілителів побутували сатанинські 
течії, відьомство та ін. Як відомо, здебільшого відьмами були жінки. С. Смірнов свого часу 
написав цікаву роботу з промовистою назвою «Бабы богомерзскія», де він аналізує роль 
жінок у підтриманні пережитків поганства і відівства, зокрема (Смирнов 1909). Робота 
проблематична, що властиво для російських, де змішують релігійні обставини на території 
України і майбутньої Московії, але деякі нюанси цікаві. Він зазначив, що свого часу жінки 
відіграли визначальну роль у становленні раннього християнства (Смирнов 1909, 217-219). 
Проте у Київській Русі ми бачимо протилежну ситуацію — попри існування великої кількості 
святих і побожних жінок, значна їхня частина ще довше за чоловіків чіплялися за поганство 
(Смирнов 1909, 219-220). Це, зі свого боку, викликало насторожене ставлення Церкви до 
жінок із народу (Смирнов 1909, 221). Автор пояснює такий стан меншою освіченістю і 
соціальною роллю жінки у суспільстві, а також тим, що саме вони куховарили і виконували 
інші домашні роботи, що невіддільно від домашньої медицини та пережитків давніх 
вірувань (Смирнов 1909, 237-243). 

Навіть на межі XIX—XX ст. «етнографи зафіксували широку сферу побутування 
загальнонародного переконання про істотну різницю між чарівником і знахарем. Діяльність 
першого пов’язана із зв’язком з нечистою силою і спрямована на спричинення зла, наслання 
недуг, лиха. Усі найважчі захворювання і серед них психічні, у народній уяві дуже часто — 
справа рук чарівника… Знахар, навпаки, не знався з нечистим, не запродував йому своєї 
душі, а одержував свої знання від Бога, використовував свою надприродну силу з доброю 
метою. «Що чарівник зіпсує, знахар направить», — говорить українське прислів’я… Разом з 
тим маємо численні матеріали, які свідчать про те, що в народній уяві функції знахаря і 
чарівника досить часто не розрізняли, поєднували» (Болтарович 1990, 43). 

Безумовно, навіть вповні об’єктивне вживання цілющих трав зродило величезну 
кількість різних легенд і забобонів (Левицкий 1909, 149-150), але це не заважало тогочасним 
лікарським методам бути більш чи менше ефективними. Крім того, не всі забобони є 
безпредметними3132. Приміром, поширена практика збирання трав відповідно до певних 
календарних дат (в наш час — церковного календаря) (Болтарович 1990, 39-40, 69-70) 
цілком може мати в основі вповні раціональне знання про час, коли вони особливо цілющі. 

У Європі з XVIII ст. було прийнято визнавати, що професійними лікарями були 
поганські жерці, зокрема, відомі, як друїди. Фантазії навколо останніх, а також певною мірою 
вірогідна інформація щодо сибірського шаманства вплинула на погляди дослідників нашого 
поганства, які приписували відомим із нечисельних літописних повідомлень і полемічних 
писань волхвам всі можливі функції, які змогли вигадати (Загоскин 1891, 8-9; Отамановский 
1965, 18; Левицкий 1909, 147; Мирский 2000, 106-107). Питання історії поганської релігії 
виходять за рамки головної теми нашого дослідження, зауважимо лише те, що на сьогодні 
практично нема підтверджень, які б довели чільну роль волхвів чи інших професійних 
жерців (якщо такі були протягом століть в Україні) у професійному лікуванні населення. 

 

3132  У характерному для всіх східнослов’янських народів заговорі називають імена численних «лихоманок», 
причому їхні імена зміняються від народу до народу і навіть мають відмінності в різних регіонах (Кузнецова 2003). 
Це свідчить не лише про фантазію тих, хто їх «редагував», а й про те, що в певних місцевостях їхнє наповнення не 
було випадковим — це, дійсно, могли бути назви конкретних хвороб чи хвороб, пов’язаних із підвищеною 
температурою. 
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Радше, ця ідея зродилась на підставі паралелей із пізнішою роллю в медицині монастирів. 
Можна припустити, що різноманітна система організації лікарської допомоги існувала у нас 
здавна, але ми навряд чи можемо тут щось змалювати з певною вірогідністю. 

Отже, народна медицина, навіть з огляду на наявну дуже обмежену інформацію, 
ніколи не посідала «низову нішу» (Герасимова, Мильков 2015, 245) у житті України, оскільки 
навіть після Хрещення вона була безальтернативною для абсолютної більшості населення, і 
вельми не лише для бідних (Мирский 2000, 106-107). Їх використовували і заможні, коли не 
отримували допомоги від лікарів-ремісників 3133 . Яке б значення не надавати народній 
медицині, та все ж вона допомагала людям, і саме це було головним, а не сатанинські 
практики волхвів (якщо такі були) і різноманітні забобони, які в реальних традиційних 
знаннях відігравали роль піни. 

Головне ж, що ми маємо пам’ятати про народну медицину: вона завжди була 
основою «наукової» медицини 3134 , про який її вид за організацію чи за національною 
приналежністю ми не говорили. Вона змогла подплати багатолітні гоніння, й зберегтися до 
нашого часу3135. Єдине, шкода, що забобони теж не тільки пережили, вони ясним квітом 
розцвіли на проблемах сучасної української медицини, сплодивши цілу плеяду шарлатанів 
різного кшталту. Але народні знання в тому вже точно не винні. 

Візантійська медицина як приклад для православної 
організації медицини 

 літературі атеїстичного спрямування можна знайти твердження, що 
Християнство, починаючи з Євангелія, негативно ставилося до лікарської справи 
(Отамановский 1965, 68-70; Герасимова, Мильков 2016, 180-181)3136.Проте, це не 
так. Численні чудеса Спасителя й апостолів вказують не на те, що не потрібно 

лікуватися, там ідеться про хвороби на той час невиліковні. Ніхто б не звертався до Спасителя 
для лікування звичайної нежиті. 

Насправді, греко-римський світ, який перший сприйняв Християнство, мав доволі 
всебічні наробки в практичному лікуванні, і про їх відкинення ніколи не йшлося, а лише про 
відкинення різноманітних магічних поганських забобонів і їхніх носіїв. І навряд чи сучасний 
лікар, навіть якщо він атеїст, вважатиме останнє за негатив. 

 

3133 Так, ще у публікаціях XIX ст. окремо виділалися «Болезни, от которых помогают одне травы», і серед них 
згадані, зокрема, і сухоти. 
3134  Так, приміром, у XVIII столітті Лубенська аптека виготовляла з дикоростучої лікарської сировини велику 
кількість медикаментів для медичного постачання військовим частинам та населенню України. Для заготівлі 
лікарської сировини аптека мала спеціальний обоз. Через те, що запаси диких лікарських рослин поступово 
зменшувалися, Лубенська аптека виряджала заготівельні експедиції не лише до прикордоння за Києвом, але 
навіть на південну Київщину, що до 1793 р. входила до складу Речі Посполитої. І причиною її занепаду був саме 
брак сировини через винищення природних рослинних ресурсів внаслідок заселення Лубенщини 
(Отамановський 1963, 58-59). 
3135 «Народна медицина на сучасному етапі — це, з одного боку, масові повсякденні медичні знання, які постійно 
збагачуються і розвиваються під впливом професіональної наукової медицини. Одним із шляхів поширення 
цього впливу є популярна медична література, книги про лікарські рослини, які мають значний попит у 
населення. З іншого боку, це те раціональне зерно, що є складовою частиною професіонального прошарку 
народної медицини. Тому з метою використання багатих надбань народу в професіональній медичній практиці 
необхідно чітко відмежувати раціональні методи від магічних. А зробити це можна лише на основі даних 
наукової медицини» (Болтарович 1990, 11). 
3136 Власне, таке ставлення до медицини, дійсно, існувало й існує у певних сектанських колах. Наявний був такий 
погляд також у московському старообрядництві, хоча нині вже значною мірою нівелювався.  подібний погляд 
мав тенденцію формуватися там, де медицина, дійсно, була на дуже низькому рівні, як от у середньовічній 
Московії. 
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Візантія успадкувала і значно розвинула греко-римську традицію (Иванов 2012, 53). 
С. Ковнер свого часу опублікував огляд середньовічної медицини (Ковнер 1893) і, зокрема, 
візантійської (Ковнер 1893, 39-166). Дослідження розкриває надзвичайно високий рівень її 
розвитку і візантійська медицина стояла на рівні явно вищому від західного. Втім, нас 
цікавлять не висоти медичної науки, представники якої могли потрапити до нас хіба з якоїсь 
особливої причини, як-от мусульманська експансія, яка змушувала їх тікати до віддалених 
християнських країн (так міг потрапити до Києва Петро Сиріянин3137). Головне, що ми могли 
набути у Візантії — соціальна медично-притулкова система, добре там розвинена. Можливо, 
ті лікарні не могли запропонувати пацієнтам високого рівня медицини, але вони давали і 
прихисток хворим та убогим, якого вони не могли отримати в інших місцях без коштів для 
оплати дорогого приватного лікаря. Християнські заклади для лікування хворих і богадільні 
відомі з IV ст. (Иванов 2012, 53-55). 

Соціальні обов’язки держави становили значну частину християнського життя Візантії 
(Иванов 2012, 46). «У Візантії, в епоху першої християнської держави, ми бачимо не лише 
продовження еллінської медицини, але і її вдосконалення. Тут застосовувалась 
високорозвинена фармакологія, лікувались інфекційні захворювання, проводились 
найрізноманітніші операції. Але найбільшим досягненням цього часу було застосування 
медицини в широкому громадському спектрі: відповідно до християнських ідеалів 
піклування про нужденних створювались притулки для сиріт і вдів, госпіталі для бездомних 
і жебраків, лікарні для прокажених і немічних: nosocomium — для хворих; brephotrophium — 
для підкидьків; orphanotrophium — для сиріт; ptochium — для бідних і неміних; 
gerontochium — для старих; xenodochium — для бідних і хворих прочан… З 325 по 843 р. у 
Константинополі було 164 філантропічних установи: 59 будинків для прочан, 49 лікарень, 
22 притулки для незаможних, 10 будинків для людей похилого віку, 8 «дияконій» (водо- і 
зерносховищ), 7 пологових будинків, 6 лепрозоріїв, 2 дитячих будинки і 1 будинок для 
сліпих. У латинському тексті житія св. Пульхерії, сестри імператора Феодосія II, сказано, що 
«вона побудувала багато будинків для мандрівників і бідняків» (Иванов 2012, 50-51). 

Говорити про якийсь негатив щодо медицини з боку православних християн 
безпідставно. Однак, існували певні нюанси, особливо опуклі у середовищі монахів. І варто 
звернути на них особливу увагу, аби на майбутнє відхилити всі інсинуації атеїстів. Деякі 
питання ми вже виклали у попередньому томі Антології, та маємо за потрібне повторитися. 
У Пандектах Никона Чорногорця є спеціальне слово (сорок сьоме), де розглядаються 
питання про можливості ченцям займатися різноманітними мирськими професіями 
(Никон Чорногорец 1670, 365 зв.-371). Чільну роль у цьому розділі приділено ставленню 
чернецтва до лікувальної науки: можливості ченців бути лікарями і чи можна приймати 
лікування. У зв’язку з цим наведено цілий ряд виписок. Першим є текст, пов’язаний із 
св. Варсонофієм Великим (палестинський святий † 563 р.). Святий відповідає на питання: 

«добро1 ли е4сть твори1ти враче1бную хи1трость и3ли2 ни2». У відповіді знаходимо зауваження, що краще 

надіятися на Бога, ніж на лікаря. І навіть звертаючись до останнього, варто пам’ятати, що 
зцілення походить від Бога і без Того нічого не може бути. Також привертає увагу 

зауваження, звернене саме до ченця-лікаря: «Прилага1zй u4бо себѣ2, въ и4мz бж7іе до1лженъ є4сть 
w3блага8ти. и3 помага1ти є3мu2 враче1бнаz хи1трость. не брани1тъ комӅ2 благочествова1ти, но и3мѣ1zй тӅ2 
я4кw рукодѣ1лія бра1тнzz. и3 со стра1хомъ бж7іимъ твори2, є4же твори1ши. И# сохрани1тъ тz моли1твами 
ст7ы1хъ» (Никон Чорногорец 1670, 366). Переклад Пандектів доволі плутаний, і все ж, 

зрозуміло, що у відповіді дозволяється мати лікувальну справу як послух, але лише тоді, коли 
чернець не зазнається від своїх умінь та в усьому покладеться на Бога. 

 

3137 Про нього див. стор. 62. 
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Наступний текст Никон Чорногорець подає з посиланням на свт. Василія Великого. 
Він містить відповідь на питання, чи варто приймати допомогу лікарів. У відповіді 

наголошується, що кожна з професій «на1мъ къ є3сте1ственэй не1мощи t бг7а дарова1на бы1сть». Так 

земля родить за допомогою землероба, для ткання необхідна праця ткача. Так само і 
професія лікаря, дана нам, оскільки ми страждаємо від хвороб, які потрапляють у нас ззовні, 

і зсередини, разом із харчем. «Хи1трость въ o4бразъ душе1вныz цэлбы2» — наголошується тут. 

У раю їжа подавалась нам без застосування праці, не потребували ми там і лікарів. Коли ж 
людей було вигнано з раю, то стали хворіти, і вже потребували лікарів. Далі порівнюється 
біль від різання і припалювання, випивання гірких ліків із духовним зціленням, яке також не 
безболісне. Наголошується ще на одній аналогії із землеробством — коли землероб щось 
сіє, то надіється на Бога, чекаючи урожаю. Так само і хворий. Бо звертаючись до лікаря, він 
має також молитися Богу (Никон Чорногорец 1670, 366-368зв.). 

Потім, з посиланням на свт. Іоанна Златоуста подано текст із дещо іншими 
настановами. Тут стверджується, що муки хвороби — це фактично мучеництво, і віднімають 
у людини частину посмертних мук. І що краще страждати, ніж поклонятися ідолам. Як можна 
зрозуміти, йдеться про неможливість прийняти допомогу від лікаря-поганина чи іудея 
(Никон Чорногорец 1670, 368 зв.-370). 

Та не слід забувати, що тут ідеться про особисті моральні норми, які людина 
встановлювала сама для себе. Що ж стосується соціальної відповідальності, то навіть такий 
строгий аскет, як прп. Никон Чорногорець, писав про необхідність давати притулок будь-
якому подорожньому, навіть католику чи бусурману, а в разі потреби — і лікувати його 
(Никон Чорногорец 1795, 19 зв.-20 зв.). 

Не дивно, що в Православ’ї вшановується ряд святих цілителів, які лікували з Божою 
поміччю, але й із використанням ліків (Иванов 2012, 64-65). Сучасний дослідник лікарської 
справи у Візантії повідомляє: «Найвідомішою в Константинополі була лікарня св. Самсона. 
Прп. Самсон Гостинник був сином заможних і знатних римлян. В молоді роки він отримав 
прекрасну освіту, вивчив лікарське мистецтво і з любов’ю, безоплатно лікував хворих. 
Одного разу тяжко хворому імператору Юстиніану (527—565) було одкровення, що він може 
отримати зцілення тільки через св. Самсона. Помолившись, святий доторкнувся до хворого 
місця рукою, й імператор отримав полегшення, а незабаром видужав. На знак подяки він 
хотів нагородити цілителя золотом і сріблом, але святий відмовився і просив Юстиніана 
побудувати будинок для прочан і лікарню. Імператор охоче виконав прохання… Св. Самсон 
до кінця свого життя присвятив служінню ближнім. Він був похований у церкві Свмч. Мокія. 
Від труни св. Самсона відбувалися численні зцілення. Його будинок для прийому прочан і 
лікарня залишалися відкритими, і святий не полишав свої турботи про стражденних… 
Лікарня св. Самсона існувала з IV по XIV ст.» (Иванов 2012, 58-59). 

Однак, переважно подібні установи існували при монастирях (Иванов 2012, 61). 
Докладний опис роботи й фінансування такої установи при константинопольському 
імператорському монастирі Пантократора на підставі монастирського типікона склав 
О. Дмитрієвський (Дмитриевский 1895, LXXVII-XCIII). Ми подаємо великий фрагмент цього 
твору, оскільки він є найкращою із можливих ілюстрацій того, як в ідеалі (а йдеться про одну 
з найбільших і найбагатших за утриманням лікарень) мав виглядати монастирський 
шпиталь-странноприїмниця: 

«Странноприимница3138 с больницею была устроена на 50 кроватей для постоянно 
находящихся в ней больных, из коих 10 кроватей предназначались для страдающих ранами 
и получивших повреждения, 8 кроватей — для больных глазами, желудком и некоторыми 
другими острыми болезнями, 12 для больных женщин, а остальные были предоставлены 
страждущим обыкновенными болезнями. Если количество больных ранами, или глазами, 
или другими острыми болезнями не превышает нормы, и остаются места свободными, то 

 

3138 Щоб уникнути проблем із передачею термінів і назв, подаємо текст мовою оригіналу. 
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они занимаются обыкновенными больными. Каждая кровать должна иметь ковёрчик, 
войлочный тюфяк с подушкою и одеяло, а для зимы два лооникия. Все эти кровати 
распределяются между пятью отделениями, при чем в каждом отделении положено было 
еще по одной сверхкомплектной кровати на случай, если бы все места в больнице были 
заняты и настояла необходимость принять больного по крайности его болезни. Сверх 
упомянутого числа кроватей, при больнице существовало отделение на шесть кроватей с 
тюфяками, имеющими по средине отверстия, для больных, неспособных двигаться или по 
причине остроты и тяжести болезни, или, чаще, по причине тяжёлых ран. Для больных 
вообще и страдающих тяжкими болезнями, в частности, имелись при больнице постоянно 
до 15 или 20 сорочек и верхних одежд, в которые переодевают больных, по их поступлении 
в больницу, собственное же белье и одежды их моют и выдают по выздоровлении, при 
выходе из больницы. Негодное спальное белье и остальные одежды ежегодно 
переменяются, тюфяки и подушки починяются, шерстяное расчесывается, разорванные 
простыни переменяются и снова сшиваются для дальнейшего употребления. 
Переменяемые одежды и постельное белье, если годны к употреблению, берегутся 
заведывающим больницею для больных, а негодное раздается бедным. 

На каждое из пяти отделений в больнице полагалось два врача, три штатных 
фельдшера, два сверхштатных и два служителя. Женским отделением заведовали два 
врача, одна акушерка, четыре фельдшерицы штатные, две сверхштатные и две прислуги. 
Ночью при больных дежурили четыре фельдшера и одна фельдшерица, т. е. по одному лицу 
в каждом отделении. Назывались эти дежурные экскувиторами. Из положенных, по штату, 
в пяти отделениях врачей два первые называются протоминитами, два следующих за ними 
приммикириями, два помощниками их и один учителем врачебного искусства. Для 
приходящих больных были назначены четыре сверхштатных врача, из коих два по 
внутренним болезням и два хирурга. Врачи хирурги приглашались и в женскую палату, когда 
кто либо из женщин нуждался в их помощи. Четырём врачам для приходящих больных 
полагалось иметь четырёх штатных фельдшеров, четырёх сверхштатных, из коих двое 
посменно дежурили по месяцу в монастырской больнице. 

Все врачи делились на две смены: одна половина их отправляла свои обязанности 
один месяц, а другая половина следующий. Подобным образом исполняли свою должность 
два протоминита и два приммикирия. Протоминиты посещают больницу от начала мая до 
праздника Воздвижения непременно каждый день, после утреннего псалмопения, при чем 
с тщательным вниманием осведомляются о болезни каждого, приписывают нужные 
лекарства и делают необходимые распоряжения относительно всех больных. В свою 
очередь и каждый из приммикириев обходить также ежедневно все постели, 
расспрашивает со вниманием и заботливостью каждого больного о том, как он лечится, с 
подобающим-ли усердием и старанием прислуживают ему лица, на то назначенные, и 
старается дурное исправлять, нерадивому делает замечания, и немедленно удаляет все то, 
что совершается вопреки долга. Он смотрит также за хлебом для больных и за всем, что 
положено им выдавать ежедневно. В виду этого старшие врачи, по Типику, и не должны 
иметь на руках своих отделений, так как одного этого наблюдения им достаточно, вместо 
всякого дела. 

Если из приходящих больных окажется кто либо серьезно больным, то врач, 
назначенный для приёма таковых, объявляет о нём приммикирию, по приказанию которого, 
приглашается к больному другой врач, более искусный, чем остальные. Последний, после 
тщательного диагноза, приписывает необходимое лекарство. Из числа штатных врачей 
избирались заведующий больницею и старший. Им вменялось в обязанность иметь все 
необходимое для больницы в достаточном количестве и щедро издерживать не только для 
находящихся в больнице, но и для приходящих больных. 

В виду тех забот и многотрудных обязанностей, какие возложены были 
императором на врачей больницы и служащих при ней, признано было необходимым 
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пополнить штаты врачей, фельдшеров и прочих служителей следующими лицами в таком 
количестве: начальник аптеки один, штатных аптекарей три, сверхштатных два, один 
швейцар, пять прачек, один котельщик, два повара, один конюх, ухаживающий за 
мельничными животными и лошадями врачей, вовремя их визитов, привратник, второй 
хлебник, два священника при больничной церкви, из коих один, в силу архиерейской 
грамоты, имел право исповедовать больных, два чтеца, две булочницы, четыре 
гробокопателя, один священник для совершения погребения, один наблюдающий за 
каналами и один мельник. 

Сверх указанного выше числа врачей, Типикон предписывает иметь еще двух особых 
сверхштатных врачей для больницы внутри монастыря, в которой лечились только больные 
монахи. Врачи эти избирались из сверхштатных, положенных по уставу, и исполняли свои 
обязанности в обители, чередуясь помесячно. Служба в монастырской больнице была для 
них переходною ступенью для получения высшей штатной должности и большого оклада 
жалованья при странноприимной больнице. Сначала исполняли эти обязанности врачи 
женского отделения, а потом сверхштатные врачи других отделений по порядку и 
старшинству. Лекарства, пластыри, разного рода вспомогательные средства и другие 
необходимые для больных предметы в больницу монастыря доставлялись из больницы 
страннопріимницы. В виду этого, чтобы не иметь никогда отказа, император приказал 
выдавать ежегодно заведующему больницею, сверх положенных сумм на больницу, еще 20 
монет ипернир. 

На содержание пятидесяти человек больных, четырёх, фельдшеров-экскувиторов, 
четырёх служителей, одной фельдшерицы, одной прислуги и котельщика выдавалось 
ежедневно по одному чистому хлебу весом в 1/15 часть морского модия на каждого, на 
приварок всем вообще отпускался один морской модий бобов и другого сорта бобов такой 
же модий. Если есть горох, то он выдавался в двойном количестве. На два блюда для 
приправы полагалось 100 головок луку и достаточное количество елея. Иногда один сорт 
бобов заменялся зеленью или капустою. На вино и десерт каждому больному ежедневно 
выдавалось по одному аспру, а в праздники насколько больше. В воскресенье каждый 
больной получал на мыло для бани по три фоллия или обола, в субботу, в качестве помина 
по ктитором обители, по одному аспру, в великий четверток, при омовении игуменом ног 
всех больных, по одной трикефальной монете и в храмовые праздники по одному трахею 
или аспру. 

Что касается годичного содержания больницы вообще, то оно было определено в 
Типике самым точным образом до мелочей. Елей для приготовления пластырей и других 
лекарств, для освещения храмов и жилых помещений больницы, а равно коридоров, 
отхожих мест, помещений для врачей и для всего прочего заведующему больницею 
отпускался в количестве 69 морских метров, из коих два метра было старого елея и два 
нового, мёд для лекарственных надобностей и для сыты, которую пили во время праздника 
Преображения и первого ноября, когда праздновалась память св. Бессребреников, — в 
количестве 50 морских метров, уксус на разные надобности — в количестве 40 метров и 
горючий дровяной материал для приготовления кушаний, лекарств, соков и колива — в 
количестве 20 писс. На покупку ладану и чистого воску для церквей в количестве 100 литр 
определено было выдавать ежегодно две иперпиры, на благовонное вино — три 
богородичные монеты, на покупку чашек, тарелок — 10 аспр, хирургических 
инструментов — две богородичные монеты, на приобретение кандил — одну 
богородичную монету, семидала ежемесячно в количестве пяти монастырских модиев, 
сахару на целый год в количестве 100 двойных литр, трёх бочонков винограду, двух 
бочонков гранатовых яблок, четырёх бочонков соку из дикого винограду для питья во время 
названных двух праздников, ячменя в количестве четырёх морских модиев для 
приготовления по одному сладкому ячменному хлебцу на каждый день, на покупку свечей 
больным, врачам и прочим служащим при больнице в неделю ваий и в страстную 
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седмицу — по две иперпиры, для заготовки различных лекарств, вспомогательных средств, 
пластырей и прочего, не включая сюда ядовитые лекарственные вещества, в начале лета 
выдавалось две иперпиры, для двух церквей больницы — в мужском и женском отделениях 
на просфоры отпускалось 10 морских модиев хлеба и вина 10 морских метров. Но этим не 
ограничивалось содержание больницы при странноприимнице. Вторым после носокома 
заведывающим лицеем в больнице был старший, который исполнял и обязанности келаря. 
Ему на содержание той же больницы отпускалось 36 морских метров елея, из которых он 
выдавал ежедневно на приправу двух кушаний для больных, для тёплых ванн, клистиров и 
для всего другого необходимого в больнице, — меду для жидких мазей, пластырей и 
прочего — 50 морских метров и 48 морских метров в пищу, уксусу — 30 таких же метров, 
вина для виноградного клею, тёплых ванн и повязок — 36 метров, горчицы 30 модиев, соли 
30 модиев, рису 8 модиев, полбы 8 модиев, миндалю 18 модиев, на покупку мастики, 
смирны, ладану, аммониака и прочих простых лекарственных веществ, сверх того фиников, 
слив, яиц, корпии и прочего каждый месяц — по три иперпиры, на приобретение ежегодно 
манной крупы и студня в количестве трёх модиев, свеклы и других необходимых припасов 
для соления — одну иперпирную монету, на два постоянно кипящие в больнице котла — 
большой и малый вместе с кухней ежемесячно выдается ему дров 40 морских писс. Помимо 
всего этого, старший получает каждый месяц одну колоду для лучины, 12 монастырских 
модиев ячменя для ячменного бульона, для сухих ванн, для ячменной муки, ячменной 
крупы и прочего, один такой же модий пшеничной муки, полмодия муки из бобов, 
полмодия гороху, чечевицы, проса и четверть модия гороховой муки; на покупку козьего и 
свиного сала, гусиного жиру, оленьего мозгу и тому подобного выдается старшему одна 
иперпира, на покупку двух модиев маринованных маслин цельных и битых, 4 модиев 
изюму, 12 модиев смокв, 50 литр розовой воды, пуху для подушек, наволочек, посуды, 
табуретов, губок, опилок, отрубей, тряпок, гребешков и прочего на год — 4 иперпиры, на 
песок и чистку больницы, которая должна была производиться служителями два раза в 
месяц, — половина иперпиры на год, для больничного большого камина и двух малых — в 
хирургическом отдалении и в женском выдавалось 20 возов угля. 

Годичное жалованье врачам и другим лицам, служащим при больнице, выдавалось 
деньгами и хлебом. Два приммикирия в качестве руги, получали 41/2 золотые монеты, 
существующие в обращении, на приварок половину золотой номисмы и хлебом 45 годовых 
модиев; два первых врача или протоминиты получали подобных 7 номисм, на приварок 
половину номисмы и хлебом 38 модиев; два первые хирурга имели тоже содержание; 
другие четыре после них получали по 6 золотых номисм, на приварок по одной трети 
номисмы и хлеба по 36 модиев; два врача женского отделения получали тоже содержание; 
два монастырские врача получали по 4 номисмы, на приварок четверть номисмы и 30 
модиев хлеба; два врача по внутренним болезням и два хирурга, для приходящих больных, 
как сверхштатные, — по 4 номисмы, на приварок по одной четверти номисмы и по 30 
модиев хлеба; заведующий больницею — номисм 8, на приварок две части номисмы, хлеба 
50 модиев, ячменя 60 модиев и сена одну хилиаду; женщина врач (акушерка) вместе с 
приварком — 3 золотых номисмы и 26 модиев хлеба; два помощника — по 3 номисмы, на 
припарок по 1/6 номисмы и 28 модиев хлеба; старший, исполнявший и обязанности 
келаря — 4 номисмы, па приварок 1/3 номисмы и 46 модиев хлеба; начальник аптеки — три 
с половиною и одною третью золотой номисмы, на приварок 1/3 номисмы, на вино и 
приварок для аптекарей, когда они заняты приготовлением лекарств, денег 25 оболов или 
трахеев, хлеба 42 годовых модия, на сита одну богородичную номисму и в мае месяце для 
ботаника или собирателя трав — шесть старых иперпир и хлеба девять модиев; 16 штатным 
фельдшерам с четырьмя фельдшерицами выдавалось но 21/2 новые номисмы, 
находящиеся в употреблении, на приварок по 1/6 номисмы и хлеба по 24 модия; 8 
сверхштатным фельдшерам и фельдшерицам — по 2 подобные номисмы, на приварок по 
1/12 номисмы и хлеба по 20 модиев; трём штатным аптекарям — по 31/3 подобные 
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номисмы, на приварок по 1/6 номисмы и хлеба но 24 модия; двум сверхштатным 
аптекарям — по 2 1/2 номисмы, на приварок по 1/12 номисмы и хлеба по 20 модиев; тоже 
самое содержание получают и 4 сверхштатные фельдшера, которые присутствуют при 
приёме приходящих больных и прислуживают в больнице монастыря; 8 служителей и 3 
женские прислуги получают по 4 номисмы, на приварок по 1/4 номисмы, хлеба по 30 
модиев и месячного жалованья каждый месяц по 8 трахеев или оболов; два священника с 
приварком — по 6 номисм и хлеба по 25 морских модиев, вина по 28 подобных метров, и 
месячного каждый из них получал четыре трахея; два чтеца с приварком — по 3 иперпиры 
новые, хлеба по 12 морских модиев, вина по 9 метров и помесячно каждому выдавалось по 
4 номисмы; швейцар, в качестве руги с приварком, получал три новые номисмы, хлеба 24 
годовых модия и месячного каждый месяц четыре трахея; котельщик — три подобные 
номисмы, на приварок 1/4 номисмы, хлеба 30 подобных модиев и помесячно четыре 
трахея; два повара с хлебником — по 3 номисмы с приварком, хлеба по 30 подобных модиев 
и помесячно по 4 трахея; пять прачек по 1 1/2 номисмы, хлеба по 12 подобных модиев и 
помесячно по 4 номисмы (трахея), и сверх сего каждое воскресенье на мыло для мытья 
белья больных, лежащих в больнице, по 12 фолиев; священник для погребений с приварком 
получал 3 новые номисмы, хлеба 20 модиев, ежемесячно по 4 трахея; 4 гробокопателя — по 
2 подобные номисмы, хлеба по 12 модиев; привратник — 2 1/2 новые иперпиры, на 
приварок одну шестую номисмы и хлеба 25 годовых модиев: два булочника — по 4 
иперпиры, на приварок по одной номисме и хлеба по 30 годовых модиев; конюх, 
ухаживающий за мельничными лошадями и исправляющий обязанности кучера, во время 
визитов врачей — 4 подобные иперпиры и хлеба 24 подобных модия, к тому же для 
продовольствия трёх мельничных лошадей выдается ему ячменя 547 годовых модиев, сена 
три хилиады и достаточное количество мякины. Для печения хлебов больным и 
призреваемым старцам ежегодно отпускалось дров 180 морских писс, на сита для булочной 
ежегодно по 2 богородичные номисмы, для корытец, льняных покрывал и всего прочего 
обихода, — три другие богородичные номисмы. Мельник при двух мельницах получал 2 
иперпиры и хлеба 16 годовых модиев, а при одной половину всего; наблюдающий за 
каналами — 2 новые иперпиры, на приварок 1/6 подобной номисмы и хлеба, 25 
монастырских модиев; точильщик, который обязан был открывать кровь больным и 
заботиться о чистоте врачебных инструментов, находящихся в больнице, так как в больнице 
должны быть непременно всякого рода ланцеты, железа для прижигания ран, зонды, 
инструменты для зубов желудка, головы и прочие необходимые на всякий случай, а также 
медные рукомойники по одному для каждого отделения, в коих врачи омывают руки после 
операций, — получал полторы новые иперпиры и хлеба 12 годовых модиев; дровосек — 3 
1/3 новые иперпиры, на приварок 1/2 и хлеба 30 годовых модиев; лудильщик и бондарь 
получает 2 подобные иперпиры и хлеба 20 модіевъ. 

Врачи больницы и фельдшера с фельдшерицами, кроме годичных окладов, 
получали еще определённые месячные. Всем им ежемесячно выдавалось по пяти 
трикефальных номисм. Врачу протоминиту за помощь, оказываемую им приходящим 
больным, выдавалась одна такая же трикефальная монета, а фельдшерам-экскувиторам — 
36 номисм трахеев. Сверх всего этого, в храмовые монастырские праздники, в другие 
торжественные дни года и в дни царских поминовений были добавочные наградные деньги 
для всего состава служащих лиц в больнице. В храмовой праздник Преображения Господня 
в монастыре врачам и прислуге выдавалось 50 номисм трахеев и 920 тетартиров; в праздник 
Сретения — 309 номисм тетартиров; в 1 число ноября месяца, когда празднуется память 
патронов медицины св. врачей бессребреников Космы и Дамиана — 15 монет трахеев; в 
великий четверг, когда игумен омывает ноги, врачам и всей прислуге, выдавалось 42 трахея, 
и на свечи, сверх того, три иперпиры; в каждую субботу, когда совершалось царское 
поминовение, врачи и больничная прислуга получали четыре номисмы иперпиры; в начале 
каждого месяца на коли во и просфоры но 6 модиев хлеба, что в год составляло 72 
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монастырских модия; в три поминальные субботы, т. е. в мясопустную, сыропустную и 
Пятидесятницы, ради поминовения братии, скончавшихся в этой больнице, врачи и прислуга 
больницы всякую субботу получали хлеба по 15 монастырских модиев и деньгами но 250 
фолиев. 

Принимая во внимание все эти получки и прибавки к жалованью, а равно и то, что 
врачи, служащие при больнице, пользовались даровою квартирою, освещением и даже 
монастырскими лошадями, не удивительно нисколько, что император совершенно 
возбранил им частную практику вне города, а особенно визиты к лицам 
высокопоставленным, начальственным и приближенным к императору, за исключением, 
впрочем, тех случаев, когда последует на это распоряжение самого государя. Это делалось 
императором, с одной стороны, в виду того, чтобы врачи оставались всегда на своём посту 
при больнице и не доверяли бы больных кому либо из своих подчинённых, а с другой, чтобы 
врачи эти не злоупотребляли больничными лекарствами, выдавать которые на сторону 
строго возбранялось. 

Попечительность свою о врачах император простёр до того, что взял на себя заботу 
даже о детях их. В видах обучения их врачебному искусству, он открыл при больнице 
неофициальную школу и назначил в нее из опытных врачей больницы учителя, который в 
жалованье был уравнен во всем с заведующим больницею, чтобы тем самым побудить его 
усердно и прилежно исполнять возложенные на него обязанности. Достойного и усердного 
учителя император рекомендует награждать, небрежного в исполнении своей обязанности 
наказывать лишением жалованья и даже совершенно удалять от должности, с заменою 
другим более старательным. 

При больнице в отделениях мужском и женском были устроены церкви, в которых 
для больных совершались литургии по средам, пятницам, субботам и воскресениям, а также 
и праздничные дни; имелись две мельницы, на которых работали три лошади, булочная, а 
равно и другие заведения, полезные в большом хозяйстве, как напр., слесарня, кузница, 
бондарня, баня, хорошо обставленная всем необходимым, и проч. Баня для больных, по 
требованию врачей, была всегда готова к услугам их. Они посещали ее в сопровождении 
фельдшеров и достаточного количества прислуги. Обыкновенно больные мылись в бане два 
раза в неделю. 

Вторым филантропическим учреждением при Пантократорском монастыре была 
богадельня для увечных, хромых, бесприютных и беспризорных стариков в количестве 24 
мужчин. Сюда, по воле императора, не могли принимать стариков здоровых, мужчин 
сильных, монахов монастыря, людей знатных господь, или принадлежащих церкви, или 
рабов, одним словом, лиц способных к труду и могущих снискивать себе пропитание. 
Каждому из призреваемых старцев полагалось ежегодно выдавать 20 морских модиев 
хлеба, 18 таких же метров вина, 2 модия бобов, 50 литр сыру, один морской метр елея, три 
морские ниссы дров, а в качестве руги и на одежду — 2 номисмы иперпиры. В дни 
поминовений царской фамилии и в праздники они получали прибавку наравне с теми, 
которым была выдача у ворот обители, а в великий четверг, после омовения ног старцам, 
игумен раздавал по одной иперпире на восемь человек, т. е. три иперпиры на всю 
богадельню. 

Главным надзирателем в богадельне был благочестивейший монах обители, 
который обязан был со всяким старанием наблюдать за призреваемыми. В распоряжении 
заведующего богадельнею были шесть служителей, которые за свой труд получали, в 
качестве руги, — по 2 иперпиры, хлеба по 20 морских модиев, вина по 16 таких же метров, 
на приварок по 2 морских модия бобов и сыру 50 литр. 

При богадельне была церковь и свой особый священник. На содержание церкви 
положено было 2 морских метра елея, вина 6 метров, на просфоры хлеба 6 морских модиев, 
роеку 24 литры и фимиама 6 литр. Священник богадельни с приварком получал 6 иперпир, 
хлеба 24 морских модия, вина 18 метров, а чтец половину священнического содержания. 
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Призреваемые два раза в месяц мылись в бане больницы. В случае болезни кого 
либо из старцев, по заявлению священника богадельни, приглашали из больницы врача или 
же фельдшера, и принимались меры к облегчению страждущего. В случае тяжкой болезни, 
старца переводили в больницу, где он находился до полного выздоровления, когда снова 
возвращался в богадельню. 

Умерших в больнице и богадельне хоронили или в общей усыпальнице при церкви 
св. апостола Луки, или в других усыпальницах города и по ту его сторону, поэтому император 
Иоанн Комнен приказал устроить в монастыре Мидикария, находящемся напротив 
монастыря Пантократора, на земле его величиною в 2 модия, усыпальницу с храмом и 
окружить ее со всех сторон глиняною стеною, покрытою оловом, с одною лишь дверью для 
входа на кладбище. В этом храме-усыпальнице один из монахов монастыря Мидикария в 
пятницу должен совершать вечерню с панихидою, а в субботу заупокойную литургию по 
всем усопшим братьям. За свой труд он не получал особенного вознаграждения, кроме 
положенного по штату, за исключением лишь тех случаев, когда на это последует 
специальное распоряжение погребаемых на данном кладбище. На содержание храма из 
монастыря Пантократора выдавалось ежегодно 12 литр воску, полтора анноническаго метра 
елея, 6 литр ладану, на просфоры 6 монастырских модиев хлеба и столько же метр вина. 

Для братий, страдающих душевно, император устроил психиатрическую 
лечебницу — третье богоугодное заведение. Так как часть города, где находился 
Пантократорский монастырь, была густо населена жителями, то место для ее построения 
избрано императором вдали от города. Это делалось, с одной стороны, чтобы доставить 
больным необходимые покой и тишину, а с другой, удалить от глаз соседей, обитателей 
данной местности, таких больных, которые своим поведением могут причинять 
беспокойство и служить причиною соблазнительных сцен. Заботу об этой лечебнице и 
продовольствии в ней больных император возложил на монастырь» 

Отже, тут ми бачимо заклад майже ідеальний. Зрозуміло, що можливості інших 
лікарень, особливо при монастирях, які не отримували постійних державних вливань, були 
значно меншими. Однак, подібні заклади все ж існували, і їхній рівень був достатньо 
високим, аби їхніми медичними послугами користувалися не тільки бідні люди, але й 
заможні (Иванов 2012, 57-58). 

Окремо слід зазначити про соціально-медичну діяльність в історії Студійської 
обителі. Це особливо важливо тому, що Печерський монастир був багато в чому 
спадкоємцем Студійської традиції, хоча, як ми вже зазначали вище, прийнятий ним статут 
був індивідуальною творчістю прп. Феодосія і вже точно не був тотожний відомому в 
московському письменстві Олексіївському уставу 3139 . І все-таки, наявна інформація про 
соціальну традицію Студійського монастиря, хай і збережена в переробленому тексті 
Олексіївського уставу є дуже важливою, як найближче до того підґрунтя, яке було 
використане прп. Феодосієм і його спадкоємцями. Отже, в Олексіївському уставі читаємо: 

«о недuжьны<. и о старыхъ. коньчьнеє намъ бuди слово. яко се кто красьными стэнами. лэпыи добрыи 
покровъ. иже о бл7гости трэбuющимъ. или старость озлоблена бuдеть. или недuгъмь одьржима бuдеть. 
или скuдостию нuжьныхъ отzжена бuдеҴ. таковuмu же словu сuщю намъ. о прилежzнии пьрвэмь 
постижьно. и о вънэшьнихъ двьрии. подобаєть игuменu тъщати сz. яко да врачь свои. или въ 
манастыри выинu живыи. въ быстрыхъ недuгомъ. и скораго просzщимъ ицэления. аще не придеть 
къто абие. страсти же призираz. и подаваz недuжьнuмu съдравиє толикы бэды. нъ врачевнu бо въ 
манастыри. якоже речено єсть быти потъщати. uстроить же ємu масло различьно и пластырz. иноє 

 

3139 Про нього ми писали в попередньому томі Антології (Жиленко 2019, 408). 
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же подобаєть uготовати. иже на тэхъ издаяние. t хранильника подаваємоє. да къгда кто въ 
трэбовании тэхъ бuдеть. абиє подобьныхъ полuчzть. повелить же игuменъ хранильникu. вьсе на 
uгодьє недuжьнымъ поспэваємоє. прэже кuпити и полагати. яко се медъ. орузьє. и зелиє. сuшеноє 
вино. сливы. смокви. и єлико врачеви мнить сz. ельма же кто сuщихъ въ манастыри мнихъ. или 
бэльць. нєдuгъмь обzтъ бuдеть. все ємu приносить прилежzниє. игuменu uбо чzще къ томu 
приходzщю. и промышлzющю ниєдиногоже того трэбuющихъ лишити. ни хлэба чиста. ни вина 
добра. ни иного чьсо врачеви же вьсю хытрость подвигъшю крэпостию. да дасть съдравиє стражющюмu. 
повелєваємъ же дати страньнолюбьцю t хранильника. t всэхъ реченыхъ видъ. и єксимъсе. мигдалъ же 
и прочая. єлико недuжьныи трэбuєть. приємлющемu же сия полагати u келарz гостиньникu. и къ 
вратомъ приходzщемъ. и трэбuющимъ подавати нэчьсо t сихъ. донъдеже имать. и пакы t 
хранильника приимати. и присно трэбuющимъ подавати. аще ли кто яко се много съключzєть сz. 
страньнъ и бездомъ въ гостиньницю придеть. недuгъмь одьржимъ. и тъ того же промышления. иже 
въ манастыри съ недuжьными. t игuмена и t врачz да полuчить въ всемь. вълегъ явэ въ 
съзьданэмь нами недuжьнымъ храмэ. къ притворu ст7ою сергиа и вакха. донъдеже въстрабитьc. тъгда 
же подобьноє на пuть трэбэ t игuмена приимъ. съ мл7твою да tпuщенъ бuдеть. понеже и старымъ 
[покоище]. u тогоже притвора нами съзьдань бысть. подобаєть и количьствэ старьць иже въ немь. и 
о прэбывании въ малэ рещи. старьць uбо присно немощьныи отинuдь. и вьсzкоя помощи не имuщемъ. 
и въ помощии старыхъ. uстроити же трэбованыхъ наслажzти сz повелэваємъ. ибо одри тэмъ 
равьночисльни въ немь поставлени быша. на покои старыхъ. тэхъже прэбываниє бuди сице. къждо 
таковыхъ старьць. да ємлеть на всzкъ дн7ь t манастырz. чzсть хлэба uкроя два. а замэситаго 
дъва. вина t негоже мниси пиють. по д& чzшэ uрочьныэ. а вологы равьно съ мнихы. вариво же и 
сокъ. єгдаже имати uрокъ манастырьc. аще ли єдина миса бuдет. и ти t того да възимають. аще ли 
в& t кождоєю. аще ли г& то t двою. а єже за ты да възимають половинu. додzть же имъ за 
одэниє по в& златьника. аще ли что х 7олюбивыхъ придеть въ манастырь почьсти дэлz кни<. съ тэми 
и ти възимаюҴ. да мыють жеc мcцьмь. без мьзды баньныя. ємлюще за мыло по а& срэбрьникu. да 
имэють слuгu єдиного єгоже хотzҴ. такоже имъ възимати на пищю и на ризы. и всэмъ инэмъ 
имъже tчтохомъ. и каковыи слuга на принесениє пища въ ню. и на uстроєениє постелzм. и прочzя. 
осми сими слuжzщимъ старьцемъ. а пьраниє ризъ ихъ. t єдиноя ближьнихъ женъ. zже за трuдъ 
свои прииметь t манастырz. пьшеницэ спuды д& вина мэры д& златьникъ єдинъ да дасть сz реченымь 
старьцьмь на всzкu неd. и дръва и uгли. за uкропъ же имъ. и за съгрєваниє єгда зима бuдеҴ. такоже 
и масло дрєвzноє на кыиждо мcць в кандило идеже почивають. мэрэ в &. и по свэщи по двэ. uнькии 
на кыиждо мcць по е& не толико же. нъ єлишды мниси свэща възимають. въ нzже празьниҲ uставихоұ. 
и ти тако възимають. да посэщаєть же ихъ єдиною или двоици неd игuменъ. и да ночьнетьc да 
прэобидими бuдӅҴ. аще ли ключитьc комu разболэти. манастырьскомu врачеви. прилежаниє недuжьнаго 
повелять. вино же лuчьшеє хлэбъ чистъ на всzкъ дн7ь. и ино все єлико на то uгодиє неоскuдьно 
ємu t манастырz да датъ повелэниємь. николиже несъвьршенu старыхъ числу ни на малэ прэзрэти 
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врэмене. нъ аще кто t осми тэхъ tстuпиҴ. въ того мэсто абиє иного въчинити. аще кто въ 
манастыри t просьць. и t свободьныхъ. или t рабъ въ глuбокu старость доидеҴ. якоже немощьнu 
uже слu•бы которыz сътваряти. вьсzко иного чьстьнэиша творити єго на испълнениє чиста. аще ли 
да иного абиє въ оскудэвъшаго мэсто въводити. таковымъ же осми старьцеұ. въ покоищи старыхъ 
жити повелэваємъ. а не инъде прэбывати. приносити же tтuдu оставленыz uрокы. сего бо ради 
одры имъ равьночисльны tлuчяємъ. и слuжити симъ даємъ. и о иномь ихъ покои промышляємъ. 
яко се въ рэчьнэмь покоищи старыхъ кuпьно живuть. аще нэкде кто ихъ възвэстить сz къ комu 
орuдья дэлz къ дрuгu. или къ ближьнюмu хотэти начьнеть. сего бо не възбранzємъ» 
(Пентковский 2001, 394-396). 

Цей текст важливий тим, що тут описано не тільки спосіб надання допомоги, а її 
організаці — тобто, підтверджено, що при обителі існувала не одна соціальна організація. 
При ньому (за його стінами3140) була странноприїмниця3141, де також надавали лікарську 
допомогу. Також, монастир мав окремий притулок для старих і немічних, рівень допомоги 
яким також чітко обумовлено, і був досить високим для свого часу. Крім того, позначено 
список свят, на які мають роздавати милостиню, причому з позначанням складу і обсягу 
милостині (Пентковский 2001, 396). Проте для нашого дослідження важливе і повідомлення 
на початку тексту, де йдеться про хворих монахів. Тут не розповідається про організацію 
внутрішньомонастирської лікарні, однак обумовлено бажаність наявності в монастирі 
свого власного лікаря чи запрошення із мирян для лікування братії. Також ігумену чітко 
прописано необхідність повністю забезпечувати їх як ліками, так і необхідними для 
посилення організму й лікування продуктами, і загалом, брати недужого чи хворого під 
особистий контроль, аби він не мав ні в чому відмови. 

Спроби В. Отамановського чи, радше, його редакторів (Отамановский 1965, 108-110), 
знецінити ці повідомлення — безглузді і не варті навіть коментарів. Проте він (вони) 
відзначили відсутність окремої монастирської лікарні. Це, дійсно, важлива інформація, хоча, 
зрозуміло, не в плані атеїстичної пропаганди. Кількість братії у грецьких монастирях в цілому 
була незначною, і тут не завжди не потрібна була окрема чернеча лікарня. 

Вищесказане підтверджується даними із творів і житія прп. Федора, згідно з якими 
при монастирі існувала ціла низка притулків для подорожніх, хворих, немічних (Федор 
Студит 2010, 89-90). Серед монастирських послухів — гостинник (ξενοδόχος) і больничник 
(νοσοκόμος) з почтом прислужників для хворих із ченців (οί νοσοκομοΰντες). За потреби до 
лікарні запрошували лікаря (ιατρός) із мирян (Федор Студит 2010, 91). 

Із творів святого не зовсім ясно, чи опікувався больничник одночасно і хворими 
гостями, і хворими монахами. Але, найвірогідніше, так воно й було, хоча територіально 
існували два госпіталі, чи, точніше, госпіталь і певні відведені приміщення у монастирі. 

Прп. Федір після всіх перенесених від іконоборців мук, був нездоровою людиною і, 
вірогідно, серед його ченців таких було немало, оскільки він часто звертався до хворих 
ченців і медичного персоналу. Це й зрозуміло: його твори адресувалися братії, от і торкався 
він не стільки странноприїмниці з тамтешніми хворими, а своїх духовних чад. Больничника 
згадано ним серед чільних посад братії (Федор Студит 2010, 232). У Другому Сповіщенні 
прп. Федора знаходимо такий фрагмент: «Всі види монастирських робіт і послухів 
спасительні. Від здорових Бог вимагає посильної роботи: якщо не приховувати її 
помилковими відмовками, то у нас її достатньо для кожного. Але, з іншого боку, не слід 
через це хвалитися собою, як ніби ви виконуєте щось особливо важливе… Хворі мають 
виявляти вдячну і ласкаву прихильність до тих, хто за ними доглядає, — нехай вони 

 

3140 На території візантійських монастирів заборонялося перебування мирян. 
3141  Відомо, що странноприїмниця тут була, оскільки саме тут за браком вільної келії мешкав свого часу 
св. Симеон Новий Богослов (Иванов 2012, 57-58). 
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вдовольняються тим, що їм дають, хоча б то був навіть сам хліб, бо ви самі так обіцяли. Горе 
вам, якщо ви після такої обіцянки наріканням втягнете себе в загибель! Вам же, що 
доглядають за хворими, якщо ви зі страхом і трепетом виконуєте свою роботу, буде за те 
велика нагорода ...» (Федор Студит 2010, 191). 

У Сповіщенні 4 читаємо також спеціальне звертання до больничника: «Третій, про 
який я хочу тут згадати, — ти, чадо больничник; роби, як тобі заповідано, — у своєму 
великотрудному, невпинному, випробуваному, високому і гідному високих нагород 
служінні ти гідний і великих вінців. Не шукай собі тут відпочинку, ти отримаєш його там; якщо 
ти насправді виконаєш тут свою працю, то, поза всяким сумнівом, досягнеш спокою там» 
(Федор Студит 2010, 196). Ще з того ж Сповіщення 4: «Від ченця вимагається акуратність у 
всьому. Одні нехай читають, інші нехай моляться, деякі нехай мовчать або займаються 
іншими будь-якими похвальними справами: ти йдеш нарівні і навіть перед ними. Як тільки 
починається день, обходи всіх хворих, кожного поодинці, дізнавайся про їхні хвороби, готуй 
їм потрібне, зважаючи на вік, звички і обставини... Виконуючи це, ти увійдеш увінчаним в 
Царство Небесне. Ви ж, болящі, з вдячністю приймайте догляд, задовольняйтеся тим, що вам 
дають. Якщо ж вам що потрібно буде попросити, то нагадайте про це і, як приставлений до 
вас брат виконає ваше прохання, будьте задоволені цим, вдячні, аж ніяк не припускаючи 
нарікання або буркотіння. Бо досить вже і того, що брат ваш заради любові Божої робить 
себе рабом і по достатку монастиря доставляє кожному можливі зручності. Якщо ви не 
станете так робити, то опинитеся гідними великих покарань (Федор Студит 2010, 197). Хворі 
й ті, за ними доглядають, згадані й у інших писаннях прп. Федора Студита (Федор Студит 
2010, 254-255, 294-295, 345-346, 408, 414, 548).В одному з творів він, звертаючись до хворих, 
свідчить, зокрема й про те, як за ними доглядали: «Все-таки, по благодаті Христовій, у нас з 
вами дещо є, і ви, невдячні, віддайте за це славу Богу, адже ми пили вино, їли з маслом, 
куштували рибу, лежали в лікарні і лікувалися не один-два рази, а, правду сказати, щодня. У 
нас обраний брат, знає і лікарське мистецтво, старший больничник, у нього від трьох до п’яти 
помічників, свій кухар, свій келар. Він [больничник] виготовляє мазі, корпію, постійно 
зайнятий своєю справою. І витрат [на лікарню] чимало: щодня майже дають рибу — її 
доставляють три-чотири призначених на це заняття брати або ж купують. Скільки і якого 
витратили і витрачається вина! Скільки масла, меду! Дається чистий свіжий хліб та інше, щоб 
дріб’язковим переліком не обтяжувати слова… І за все це, невдячні, [як] можна не дякувати, 
не хвалити, не прославляти, не прославляти Бога? Ви не думаєте, що ми самі нічого не 
принесли в монастир, і доходів від нашої роботи немає. Ви тут, як варений буряк, як цибуля, 
одягнені, мов діти, безтурботні; нам залишається тільки ходити і дивитися, і більше нічого 
немає: ми не змушені стояти біля воріт, ні подавати за трапезою, вони не залучають ніякої 
іншої, навіть дитячої або старечої, справи» (Федор Студит 2010, 358). 

Юридична сторона християнської медицини в Україні у 
кінці X — на початку XI ст. 

ищенаведений матеріал вже «попрощав» нас із двома стереотипами — 
особливою відсталістю як народної медицини, так і візантійської з її медико-
соціальними структурами. Є ще один давній стереотип: про боротьбу церкви з 
народною медициною (Новіков 2012, 75-76). Нашим завданням є не стільки 

спростувати цю нісенітницю, що могло б бути надто просто, а вдумливо поглянути на 
проблему змін в організації лікарської справи в Україні у зв’язку з Хрещенням. На жаль, до 
заснування Печерського монастиря нам про це відомо надто мало. Тому звернемося до 
головних для нас джерел — церковно-юридичних документів. 

Безумовно, що перейнявши від Візантії віру й багато культурних здобутків, Україна 
мала перейняти хоча б частку традицій соціального захисту. Те, що у поган було переважно 
сімейною справою — прихистку для хворих і старих членів окремої сім’ї, у Християнській 
державі ставало справою всього суспільства. Звичайно, на втілення цього потрібно було не 
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мало часу, але констатація факту про необхідність соціальної допомоги має бути дуже 
давньою. І дійсно, знаходимо це у найдавніших церковно-юридичних документах. 
Св. рівноапостольний князь Володимир, а пізніше — Ярослав Мудрий заклали основу 
вітчизняного канонічного права у своїх церковних Уставах. І там знаходимо, зокрема, 
юридичні норми щодо лікарської справи. 

Вперше залучив цей матеріал до наукових студій з історії медицини Л. Змєєв (Змеев 
1896, 111-113). Потім інформацію про це використовували інші дослідники, хоча дехто з них, 
не маючи під рукою різних редакцій Уставу, опублікованих пізніше, залишили його 
написання за св. Володимира під питання (Богоявленский 1960, 161-165). Наразі академічну 
публікацію різних редакцій тексту було здійснено Я. Щаповим значно пізніше, а сучасні 
дослідники повторюють більш ранні висновки без ознайомлення з нею. Хоча, ця пам’ятка є 
не менш вагомою для історії давньої української медицини, ніж Патерик (Мирский 2001, 63). 
В. Отамановський наводить порівняно докладний аналіз Уставу, щоправда, з 
вищезазначеної причини, у пізній редакції, і долучаючи до нього пізній переспів XVIII ст. На 
основі цього матеріалу він (явно не його редактори) дійшов хибного висновку, що у XV ст. 
згадок про лікарів і лікарні в Уставі не було. Відтак, появу перших церковних лікарень 
відносить до XIII ст. (Отамановский 1965, 97-99). 

Насправді ж, Устав св. рівноапостольного князя Володимира у всій сукупності своїх 
варіацій є надзвичайно цікавим джерелом для висвітлення історії медичної справи, і не 
лише за часів Київської Русі, оскільки пам’ятку багато разів редагували у різний час і у різних 
місцях. На жаль, первісний текст пам’ятки на сьогодні не виявлено, і це ускладнює 
дослідження. 

В Уставі є дві вказівки, які стосуються нашого питання. 
Перша: наявність переліку людей, якими мусила опікуватися Церква (Щапов 1976, 

16). В одній із найдавніших редакцій Уставу — Архангельському ізводі Оленинської редакції 

XV—XVII ст. серед церковних людей крім «калік» (прочан, безхатченків), а також інвалідів 

(«хрwмець, слѣпецъ»), окремо зазначено «лэчець» (Щапов 1976, 19). Однак, у різних варіантах 

тексту існують суттєві відмінності. 
У текстах, опублікованих Я. Щаповим: 

 

 
 

Наявна згадка 
про лікаря

32%

Відсутня згадка 
про лікаря

16%

Нема цієї частини 
взагалі

16%

Названий не 
лікар, а лікарня

10%

Згаданий і лікар, і 
лікарня

26%
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Як видно з вищенаведеної діаграми, у деяких текстах згадано не лікарів, а лікарні, 
або й ті, й інші. Це — важливо, оскільки лікарня в церковному слензі, особливо у Московії 
могло означати притулок, дуже мало пов’язаний із дійсним лікуванням. 

Нема особливих підстав вважати, щоб згадки про лікаря не було у первісному тексті 
Уставу, але така можливість є. Висновок ускладнюється тим, що не відомо, який варіант 
ближчий до оригіналу, як не завжди вдається однозначно простежити й історію редакцій. 
Тому, найбільше, що можемо здійснити — звернутися до текстів однозначно українських, з 
огляду на те, якщо це й не найбільш ранні версії, та вони побутували і складалися на основі 
найдавніших матеріалів і мали менше нагоди зазнати впливів старообрядництва й інших 
напівпоганських московських матеріалів. 

Зокрема, йдеться про до два тексти із Волинської Кормчої 1286 р., який Я. Щапов 
відносить до т. зв. Варсонофіївської редакції (Щапов 1976, 62)3142. Однак, Волинський варіант 
порівняно з іншими текстами, що входять до цієї редакції, має одну суттєву особливість, яка 
відносить його до суто української традиції, а саме: згадку про митрополита Київського 
Михаїла Сиріна, ім’я якого увійшло до московської традиції дуже пізно. 

Митрополит Михаїл (як і патріарх Фотій) згадуються у ряді версій Уставу. Я. Щапов 
цей нюанс змісту взагалі ігнорує, а проте українське походження того чи іншого тексту тут 
здебільшого поза сумнівом. Наразі ми не в змозі на підставі лише цієї особливості виділити 
якусь окрему систему редакцій, але якоюсь мірою це має сенс, оскільки вставка зі згадкою 
митрополита у них є доволі однотипною. 

 
Редакція за 
Я. Щаповим 

Датування списків Згадка про 
митрополита 

Михаїла 

Згадка про 
церковні злочини 

Згадка про 
лікарів та 

лікарні 
Оленинська 
редакція, 
Іпатіївський вид 

XV—XVII ст.  Наявна вѣдство, урѣканіе, 
узлы, зельє, єретиче-
тво  

Відсутні 

Оленинська 
редакція, 
Пушкінський 
ізвод 

«Зберігся у єди-
ному і дефект-
ному вигляді: на 
збереженому чис-
тому аркуші юри-
дичного збірника 
XIV ст. пізніше, по-
черком кінця 
XV — початку 
XVI ст., написано 
лише початок, 
статті 1-3, причому 
останню фразу 
ст. 3 не закінчено» 
(Щапов 1976, 16) 
 

Наявна  Відсутні Відсутні 

Оленинська 
редакція, 
Маркелівський 
ізвод 

XVII ст. Наявна вѣдовьства, зелья, 
Ӆкоре-  
ние, еретичс7тва,  

Відсутні 

 

3142 Устав представлено тут двічі: «Статут двічі вписано до Кормчої, обидва тексти належать до однієї й тієї ж 
редакція, але мають відмінності (зокрема, другий переписаний із дефектного протографа, який не мав початку), 
що дає змогу віднести їх до різних типів» (Щапов 1976, 68-69). 
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Редакція за 
Я. Щаповим 

Датування списків Згадка про 
митрополита 

Михаїла 

Згадка про 
церковні злочини 

Згадка про 
лікарів та 

лікарні 
Оленинська 
редакція, Архів-
ський ізвод 

З «Літописця Пе-
реяслав-Суздаль-
ського» XV ст. 

Наявна вѣдовство, зеліе,  
уреканіе єретиком 

Відсутні 

Синодальна  
редакція. 
Румянцевський 
ізвод 

XV ст. Наявна вѣдовьство, потвори, 
чzродѣаніе, вълхъво-
ваніе, ѕелеиничьство, 
уреканіа три: блzdнею, 
и зеліи, и єретичьст-
вомъ 

лѣчець... 
больніци, гостин-
ніци, странно-
прииұци 

Синодальна 
редакція. 
Волоколамський 
ізвод 

XVI ст. Наявна ведовьство, потворы, 
чародѣаніе, влъхвова-
ніе, зелеини? 
ство, уреканіа три: 
бляdнею, и зелій, и 
єретичьствоұ 

лечець... 
болници, пӅстын-
ници, стран8ноп-
ріимци 

Синодальна 
редакція. 
Львівський ізвод 
(латиномовний) 

 Наявна  Лікарі різні 

Волинська 
редакція (із 
Володимиро-Во-
линської кормчої 
1286 р. 

XV—XVI ст. Наявна вѣдьство, зелейничьс-
тво, урѣканіа три: 
блzднею и  
зѣліи, ерети? ство 

лѣчецъ... бол-
ницы, гос-
тин8ници, странно-
пріимци. 

Печерська 
редакція (з 
Патерика 
Йосифа Тризни) 

XVII ст. Наявна  зелеіничество болницы, пос-
ницы, странно-
приемницы 

Троїцька 
редакція3143 

XVI—XVII ст. Наявна єретичество, ве-
довъство, потворы, 
чародѣаніе,  
волхвованіе, кобеніе, 
зелеиничество; аще 
укориҴ кто кого не  
по винѣ рекъ лю-
бодѣеұ, воӥхваваніе, или 
єретичество 
і далі: 
любодѣа 

и бани их, и врачи 
и<, болници и 
врачи их, пустын-
ници, странноп-
ріиұци 

 

3143  Троїцька редакція — явно змішана, тому тут знаходимо як українську першооснову, так і вплив інших 
редакцій, а також реалій, характерних для Московії. 
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Редакція за 
Я. Щаповим 

Датування списків Згадка про 
митрополита 

Михаїла 

Згадка про 
церковні злочини 

Згадка про 
лікарів та 

лікарні 

ніе, или воӥхваваніе, 
или єретичество 
і далі: 
носящих наузы 
і далі: 
аще моляҴся твари, 
сл7нцу, лунѣ, 
звѣздаұ, облакоұ, вѣт 
рамъ, кладезяұ рѣкаұ, 
дубію, гораұ, каменіаұ, 
или іюдеиское  
ослепленіе, Рефану, 
денници, Молоху 
моавитскому идолу  
служеніе, или пасху 
празнуеҴ кто съ июдеи 

 
Отже, у текстах Уставу, які виявляють явний зв’язок із Україною, завжди засуджується 

зелейництво, але не завжди згадано лікарів чи лікувальні заклади. Чи не свідчить це про те, 
що в первісному тексті могло не бути останніх згадок, і вони потрапили до нього пізніше, під 
впливом Студійського чи якогось іншого монастирського уставу, або Номоканону, який 
згадано у багатьох варіантах пам’ятки. Тут ми ступаємо на терен припущень. І серед різних 
можливостей: походження тексту з періоду більш раннього, ніж навіть часи св. Володимира. 
Річ у тім, що митрополит Михаїл, вірогідно, не жив у часи Хрещення, нині його ім’я 
пов’язують із невдалою спробою християнізації за часів Аскольда. Цілком імовірно, що 
першооснову Уставу було створено саме за останнього3144, тож він не міг містити медичних 
згадок, оскільки тоді не йшлося про загальне Хрещення і передачу Церкві соціальних 
функцій. Таке могло з’явитися виключно за св. Володимира, який приділяв велику увагу 
допомозі хворим і немічним. І ось тут є підстави сказати, що, або Устав взагалі не було 
імплементовано, або, що найбільш вірогідно — церковні (монастирські) лікарні-притулки 
починають свою історію задовго до заснування Києво-Печерської лаври (Загоскин 1891, 10-
11; Мирский 2000, 109-110; Отамановський 1960, 60). 

Про можливість існування в Україні лікарень і до прп. Феодосія зауважував ще 
Л. Змєєв (Змеев 1896, 113-115). А В. Плющ припускав, що йдеться про запровадження 
св. Володимиром спеціального податку для утримання інвалідів та хворих (Плющ 1970, 14). 
Проте найвірогідніше, згадано про наслідування соціальних інститутів Візантії. Навряд чи 
мовиться про запровадження такого рівня структури, але організацію певних лікарень-
богаділень при церковних установах великих міст ми вповні можемо припустити. Що 
стосується «прав» Церкви на лікарів, то, вочевидь, тут зазначалося не про всіх здатних 

 

3144  Вперше ідею про походження тексту Уставу з часів Аскольдового Хрещення було висловлено 
М. Брайчевським (Брайчевський 2009, т. 2, 603-605). Однак, він писав цей текст до публікацї В. Щапова і, отже, не 
був знайомий із великою кількістю його редакцій. 
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лікувати, а про тих, хто був причетний до тих притулків. Ще одним аспектом могла бути 
«професійна оцінка» інших лікарів: щоб серед них не було волхвів і відвертих шарлатанів3145. 

Окремо слід зауважити про перелік злочинів, які належало судити церковним судом 
(див. його із Уставу Володимира у таблиці на стор. 999). Єдине слово, яке можна тут віднести 
до лікарської справи, це — «зелейництво». Однак, більшість значень цього слова — дуже 
далека від лікування 3146 . У цьому контексті воно явно не «медичне», тут ведеться про 
шарлатанів, які готували всілякі «приворотні», «відворотні» та інші «зілля». Зокрема, ще 
М. Загоскін вважав, що «зелейництво» — варіант відовства. (Загоскин 1891, 10). 

Отже, Устав Володимира, як і інші церковно-юридичні документи було покликано не 
забороняти лікарську практику, натомість він запроваджував в Україні візантійську соціальну 
модель, найкращу в тодішньому світі, і ставив медицину в юридичні рамки, 
підпорядковуючи її церковному управлінню (Новіков 2012, 75-76). 

До того ж, абсолютно фантастичними є побудови про міфічний систематичний терор 
щодо лікарів-волхвів (Отамановский 1965, 62-64). До «доказів» тут було залучено і дійсну 
боротьбу проти поган і єретиків, і політичні убивства на зразок страти Федорця3147. 

Дещо більше матеріалу додає нам церковний Устав Ярослава Мудрого. В Уставі князя 
Ярослава про церковні суди не знаходимо повтору приписів, наявних в Уставі Володимира, 
що й зрозуміло, якщо той ще продовжував побутувати, проте є деякі інші уваги. 

Як і у разі з Уставом св. Володимира, нам не відомо, який варіант Уставу Ярослава 
був більш раннім (Щапов 1976, 85), тому й нема змоги точно простежити розвиток його 
редакцій. Тексти розпадаються на Коротку і Поширену редакції, які містять досить відмінні 
матеріали. У так званій Поширеній редакції Уставу Ярослава, про який Я. Щапов пише, як про 
варіант тексту, в якому «об’єднані тексти, що значно відрізняються один від одного і 
представляють ряд важливих переробок Статуту» (Щапов 1976, 85), лише два пункти 
належать до нині описуваного питання. Хоча, власне, в обох ведеться про одне: право на 

розлучення. Воно заборонялося у разі, «аще будеҴ женѣ лихыи недӅg, или слѣпа, или дол8гz 
болѣзнь». Аналогічно, і дружині не можна за таких обставин розлучитися (Щапов 1976, 87). 

Ще один припис повідомляє, що «аще жена бӅдеҴ чародѣица, наӅ€ница, или воӥхва, или зелеиница, 
доличи+, ка€ниҴ ю, а не лишитсz» (Щапов 1976, 89). 

Устав переважно захищає права хворих, не даючи позбавляти їх годувальника. І 
навіть жінку-відьму забороняє лишати без чоловіка. Чи могли підпасти під останню 
категорію жінки-повитухи та народні лікарі? Навряд, оскільки під «зеленницями» явно 
згадували спеціалістів з приворотного чи відворотного зілля і зовсім не цілющих настоїв. І 
навіть їх церковний суд насправді не карав, а захищав3148. 

 

3145 В «Руській правді» є згадка про плату лікарю у разі нанесеної рани (Загоскин 1891, 15-16). Роботу лікаря вона 
ніяк не регулює, це лише констатація самого факту його наявності. 
3146 Про різномантіні значення цього слова див. стор. 697. 
3147 На жаль, обсяг і зміст цієї роботи не дає змоги докладно розкласти все, на що посилається автор чи редактори 
книги. Можна припустити, що цю частину досліджень В. Отамановського, дійсно, було переписано, бо загалом 
набір фактів — надзвичайно якісний, на відміну від їхньої інтерпретації. Втім, під час написання цього коментаря 
ми ознайомилися з «доказами» із книги, і вони, насправді, складаються із такої кількості нічим не поєднаних 
свідчень, що лише коментування зайняло б не одну сотню сторінок, а результат був би саме таким, як і нині — 
реальних доказів там нема. Сподіваємося, що їх буде розглянуто в майбутньому автором, який напише 
промовисту історію нашої медицини. 
3148 Після цього дуже дивно виглядає «висновок», поміщений у книзі В. Отамановського явно не ним, оскільки 
автор фрагмента зовсім не бачив тексту пам’ятки: «В уставі князя Ярослава (1017—1054) про церковні суди 
вказано, що справи там розбиралися за «грецьким Номоканоном», тобто, згідно з візантійськими церковними 
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Такі приписи знаходимо і в Основному ізводі Поширеної редакції Уставу, але там 
вони трапляються у різних варіаціях. Приміром, в Археографічному і Маркелівському ізводах 
крім заборони розлучатися з жінкою-відьмою наявний також штраф митрополиту — 
6 гривень (Щапов 1976, 97, 102). 

Крім вищенаведеного, специфіку «стосунків» між Церквою і народними лікарями 
добре ілюструє сьомий пункт Канонічних відповідей митрополита Іоанна II (1080—1089) Тут 

читаємо: «Иже волхвованья и3 чародэя3нья3 творzще, аще мµжю и3 женэ, словесы и3 наказаньѥмь 
показати и3 о4братити t злыхъ; я3 оже t зла не преложатьсz, я3ро казнити на възбраненьѥ3 злµ, но 
не до смерти µбивати, ни о4брэзати сихъ тэлесе: но бо прии3маѥ3ть [сего] церкъвноѥ4 наказаньѥ3 и3 
ученьѥ3». (Памятники древнерусского канонического права 1908, 4). Як бачимо, тут вельми 

поблажливе ставлення навіть до дійсних волхвів і чародіїв, і взагалі не згадано навіть 
«зелійників». 

Наведені тут матеріали, звичайно, дуже обмежені, оскільки докладний аналіз всіх 
можливих джерел, також і полемічних, склав би окрему монографію. Такі дослідження 
виходять за рамки обсягу і змісту нашої роботи. Тому зазначимо лише деякі нюанси. 
Зокрема, В. Отамановський приділив значну увагу вивченню покаянної дисципліни, як 
джерелу ставлення Церкви до народної медицини (Отамановский 1965, 61). Насправді, 
ідеться не про народну медицину, а про участь сповідника у напівпоганських і магічних 
ритуалах, однак сама ідея подібного дослідження вельми цікава. Наразі ми не маємо 
можливості проаналізувати усі відомі пам’ятки покаянної дисципліни, тому обмежимося 
тільки печерською традицією, зокрема, Номоканоном лаврського видання 1624 р.3149  Це 
видання є навіть не настільки виданням Кормчої (чи Номоканона грецькою), скільки саме 
посібником з покаяльної дисципліни і відображає традицію її застосування в Київській і всієї 
Русі митрополії (не Московської). Нам не відомо, чи був у цієї збірки більш ранній 
рукописний протограф, але зрозуміло, що навіть у разі його створення у XVII ст., він неминуче 
відображав давно вкорінені місцеві потреби і місцеву традицію. 

Найцікавішими в нашому дослідженні є пояснювальні статті з визначенням 
чародійства і виготовлення трутизни. Наводимо їх повністю: 

«Ҷ Чарова1ніи. 
Чаро1вници сi1и су6ть: и4же не1гли Дв7дскіа pалмы2 пою1ще, Мч7нческаz и4мена, и3 самы1z Прcты1z 

Бц7а въспомина1юще, и3 сими2, є4же t бэсҶ1въ съглага1ют8 чарова1ніа. Чарова1ніz u4бо, бэсҶ1въ ѕлотво1рныхъ 
и4муть призыва1ніz, o4крестъ гро1бҶвъ Һбава1емаz, я4кҶ є4же разслаби1ти у4ды комӅ2, и3ли2 жи1тіемъ въ 
ѕлҗ жи1ти, и3 не жи1телно є3мӅ2 бы 1ти жи1тіе, си1це чарова1ніz преименова1шасz, t є4же наd гро 1бы во1плz и3 
пла1ча. Чаро 1вниҲ, и3 Һбаz1тел8, є3дино2 є4сть. Чарова1ніе u4бо є4сть: є4же Һбава1ніемъ, и3 призыва1ніем8 бъсw1въ, 
сътвори1ти нѣ1кое дэz1ніе я3ково лю1бо, на вре1дъ и4нымъ: я4коже, на разслабле1ніе u4дwмъ, и3 на продолже 1ніе 
бо 1лэзни, и3ли2 на2 чре 1зъ всежи1телное възлежа1ніе, и3 на2 и3наz си1мъ подо1бнаz. 

Һ O3тра1вахъ. 

 

законами. Проте візантійське духовенство наполегливо домагалося від князів застосування до церковних 
«злочинців» смертної кари (Отамановский 1965, 55). Після цього йде декілька сторінок абсолютно голослівних і 
фантастичних звинувачень, які виходять за межі реальності (Отамановский 1965, 57-58). 
3149 З іншого боку, у творах, пов’язаних із покаянною дисципліною, подібний перелік запитань про гріхи є доволі 
традиційним (Алмазов 1894). 
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O4тра1ва же2 є4ст8, є4же напое1нми смертоно1сными u3стро1ити нѣ1что снѣ1дно, и3 o3тра1вити чл7ка, 
и3ли2 t ра1зума и3звести2, и3 жела1телну сътвори1ти сме1рт8 стра1ждущему, и3ли2 є4же прили1чными чл7ку, и3ли2 
любо1вных8 ра1ди, и4ногда быва1емаz низумлz1ти, и3 та1кҶ Ӆ3готовлz1ти, в лѣ1поту же2 сi1и, съ Ӆ3бi1йцами 
ра1вно запрэщава1ютсz, я4коже гл7е1т8 веӥ: Васi1лій. И4же чарова1ніе, и3ли2 o3тра1ву и3сповѣ1сть, u3бi1йци лэта 
покаа1ніемъ и3спо 1лнитъ» (Номоканонъ… 1624, 30-31). 

Як простежується, лікування, тут не згадано, хоча чарування з метою видужати теж 
вповні реальна річ. Однак, ще раз наголосимо, тут нічого такого не згадано. Такий висновок 

підтверджують і запитання священника сповіднику, де знаходимо таке: «Рци2 ми ча1до: не1ли 
чародэйствова1лъ є3си2; и3ли2 волхву1z ліz1ше во1ск8, и3ли2 o4лово; Не1ли приводи1лъ є3си2 во1лхва въ до1м8 сво1й, 
и3 и3з8важда1ше ти2 чарова1ніz; Не1ли сi1z са1мъ твори1ши, и3ли2 творz1ше и4ногда и3 на2 вре1дъ и4номӅ творz1ше» 

(Номоканонъ… 1624, 9). І тут ідеться про дії, які можна приписати до народної чи ще якоїсь 
медицини лише із застосуванням фантазії. Те саме стосується і заборони носіння 
різноманітних амулетів, зокрема, аби не з’їв вовк, про використання приворотного зілля і 
таке інше, за що рекомендується позбавляти Причастя на 6 років, але тільки для тих, хто 

користувався послугами відьми чи відьмака. «А хӅдо1жникъ и4же сiz тво1ритъ, запрэща1ет8сz я4кҶ 
Ӄбi1йца: си1рэчъ, Два1десz Ҵ лѣ1т» (Номоканонъ… 1624, 9-10). З огляду на суворе покарання, 

проблема, вочевидь, була, однак, знову ж таки, все це не стосується лікування як такого. 
Більш «медичні» запитання зі зрозумілої причини були жінкам. Серед них передусім 

запитання щодо протизаплідних засобів і трутизни для викиднів. До подібних засобів, 
вочевидь, відносили і магічні дурниці, і дійсне зілля. Подібні засоби вповні вмотивовано 
ототожнювали із покаранням за убивство (Номоканонъ… 1624, 18)3150. Наступний пункт про 
використання жінками різноманітних амулетів та інших магічних предметів на дітях чи 
домашніх тваринах (Номоканонъ… 1624, 18). Третій пункт про ворожіння з метою дізнатися 

про майбутнє дитини «и3ли2 да2 позна1етъ что2 t недовэдо1мы<ъ» (Номоканонъ… 1624, 18-19). 

У пояснювальній частині Номоканону знаходимо статті, які безпосередньо 

відносяться до чародійства: «Чародѣ1й, си1рэчь, во1лхвъ и3 прорица1тель, восколѣ1й, и3 o3ловолѣ1й, и3ли2 
превzзӅ1z Ѷ живо 1тнаz, да2 не снѣ1сть є5 во 1лкъ, и3ли2 чародэйствӅzй въ БӅ1рӅ, Два1десzть лѣ1тъ да2 
непричасти1тсz». Священника, дотичного до таких дій, відлучали від Церкви (Номоканонъ… 

1624, 29-30). 
Окремо подано статтю про ворожіння, але ця тема заходить геть за рамки нашого 

викладу, як і категорична заборона брати участь у поганських ігрищах (Номоканонъ… 1624, 
65). 

Все вищевказане підтверджує лише те, що в Київській і всій Русі митрополії, на 
відміну від Московії, робота лікарів, навіть якщо це були доволі забобонні народні лікарі, 
переважно толерувалась, так само, як традиційно толерувалось існування лікарів іншого 
віросповідання. Але тільки до того часу, коли лікар не використовував відвертих магічних 
ритуалів, не плодив дурних амулетів і не займався абортами3151. 

 

3150 Порівн. те саме далі (Номоканонъ… 1624, 49). 
3151 Тут слід зауважити: ті, хто використовував заговори у християнізованих формах, не викликали відчуття, що 
вони творять щось антихристиянське. Тобто, це було зрозуміло духовенству, іншим освіченим людям, але 
малограмотний знахар, лікуючи людей травами та іншими засобами, з різними примовками, і не вважав, що 
творить щось недозволене, до того ж, що використання християнської символіки й імен перетворювала їх на 
щось схоже на молитву. Такі люди зазнавали церковних покарань, але не завжди, і щиро могли визнавати себе 
добропорядними християнами та, власне, такими й були. 
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Література природничого змісту і питання про її вплив 
на нашу медицину 

 пошуках додаткових даних про давню українську медицину дослідники ще з 
царських часів звернули увагу на згадки про хвороби, їх лікування і загалом 
антропологію у перекладній літературі, яка потрапляла до нас або 
безпосередньо з Візантії, або через південнослов’янські землі. Особливого 

значення їм надавалося у вимушено атеїстичній літературі часів СРСР, де автори не могли 
говорити вповні схвально навіть про народну медицину, і шукали їй «альтернативну заміну» 
у «професійній» медицині міських медиків. Згадка про якусь медичну літературу надавала 
цій майже вигаданій «науковій» медицині статусу ледь не «сучасної». Зокрема, 
М. Богоявленський аналізував «Шестоднєв» Іоанна Болгарського, якому надавав 
виняткового значення «для історії природознавства і медицини у російського народу». 
Дійсно, це дуже вагомий твір, який акумулював і подав для слов’янського читача природничі 
погляди попередніх античних авторів. В результаті утворилося щось подібне до природничої 
енциклопедії. М. Богоявленський описує з особливим пієтетом «медико-біологічні» 
повідомлення. У творі є описи лікарських чи токсичних дій певних рослин і речовин. Але 
навіть М. Богоявленському довелося визнати, що «анатомія і фізіологія “Шестоднєва” ще 
вкрай обмежені, подібно до того, як були обмежені, бідні, сухі і не позбавлені найгрубіших 
помилок стародавні літературні запозичення, не перевірені ні власним досвідом в процесі 
анатомічних розтинів, ні експериментальними спостереженнями функцій живого 
організму». Наслідком такої обмеженості він, звичайно, вважав релігійність автора 
(Богоявленский 1960, 19-23). Проте, «Шестоднєв» — не лікарський трактат, це, як би ми 
висловились нині, література науково-популярна, література для читання і загальної 
ерудиції, а не для професійних медиків (Медведь 2013, 168-169). До того ж, це відноситься 
до Ізборника Святослава, «Фізіолога», «Слово про Віру» Іоанна Дамаскіна та ін. (Хамайко 
2015, 101-102; Отамановский 1965, 139). 

М. Богоявленський не зупинився на цьому, і відзначає низку згадок про хвороби і їх 
лікування у нашій літературі, які беруть свій початок з митрополита Іларіона Київського. 
Насправді, жоден із названих ним авторів не був лікарем, і не був причетний до лікарської 
справи. І наявний тут «просторечный язык», який так сподобався автору, не дає змоги 
пов’язати їх із першоосновою Лічебників, давні списки яких на сьогодні не відомі 
(Богоявленский 1960, 23-24). Що ж до згадок у літописах та інших пам’ятках хвороби тих чи 
інших можновладців (Богоявленский 1960, 113-114), то ці записи ще менше можна назвати 
«медичними». У своїх дослідженнях М. Богоявленський вивів низку слів із назвами хвороб, 
які використовувалися у літописах 3152 , але, знову ж таки, це не доводить того, що до 
створення останніх були причетні більш чи менш професійні медики. 

Останнім часом всю цю «білялікарську» літературу було проаналізовано російським 
автором О. Медведєм (Медведь 2013). Ми не повторюватимемо його докази. Головним є 
те, що науково-популярна література, яка потрапила до нас за княжої доби, не могла мати 

 

3152 «Літописи у порівнянні з іншими літературними пам’ятками значно детальніше вводять сучасного читача у 
сферу давньоруської нозології, знайомлячи з такими назвами форм хвороби та клянічних признаків, як “корчі”, 
“корчення” (хорея, тік), “прикорчення” (анкілози й контрактури), “падуча неміч” (епілепсія), (тримтячий параліч), 
“сказ” і “помутніння розуму” (різні форми психозів), “сухотія” й “сухотка” (чахотка), “водяний труд” (водянка), 
“камчуг” (артріт, подагра, кам’яна хвороба), “дна” (жовчнокам’яні і ниркові коліки), “трясця” (малярія), 
“вогневиця”, “вогняна хвороба”, “огнь” (тиф), “воспа” (натуральна віспа, кір, скарлатина, вітряна віспа), 
“прокаження” й “облива” (проказа і банальні форми захворювань шкіри), “прищ”, “угліє” (найчастіше форма 
сибірської виразки), “простріл” (чума), “мор харкотний” (легенева чума), “мозоліє”, “жлоза”, “жолоза”, “жлеза”, 
“железа”, золоза (бубонна форма чуми), “коркотія” (судомна форма ерготизму) та ін. Крім того, дуже часто 
згадуються назви багатьох хірургічних, дитячих, жіночих, захворювань шкіри, хвороб очей, та їхні симптоми» 
(Богоявленский 1960, 120-121). 

Власне, у нас є питання до деяких інтерпретацій цього автора, але без медичної освіти утримаємося їх 
коментувати. 

В 
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практичних наслідків для практикуючих лікарів. Інша справа, що в подібній літературі, як 
зазначав український автор Левицький, читач знаходив ті самі етичні проблеми, пов’язані з 
лікарською справою (Левицкий 1909, 145). 

На сьогодні знайдено декілька пам’яток, які можуть бути названі перекладними 
медичними чи білямедичними трактатами. Найбільш відомий із таких творів «Галеново на 
гіппократа» (Герасимова, Мильков 2016, 185-186). Пам’ятку знайдено на території Московії, 
але так збереглися сотні пам’яток, написаних чи перекладених в Україні. У Московії списки 
перекладних текстів природничого спрямування групувалися в різних кодексах (Герасимова, 
Мильков 2016, 186), що також може свідчити про їхнє походження із якоїсь літератури більш 
раннього часу, перекладеної у Києві чи у південних слов’ян. Однак, такої літератури було 
небагато, і дослідники визнають, що лікарі радше користувалися особистим досвідом, ніж 
ними (Герасимова, Мильков 2016, 187-188). 

Додамо, втім, до цього ще одне: творіння античних авторів-лікарів є дуже вагомим в 
історії медицини, але з точки зору сучасної медичної науки щодо практики — в них є безліч 
невідповідностей, тож нема певності у тому, що ж краще для навчання лікарів: читання цієї 
літератури, чи багатолітнє навчання у народного лікаря, який мало розумівся в анатомії, але 
володів давньою традицією і мав власний талан лікаря. 

Медицина, як ремесло 

ак званий «справжній» лікар, ідеалом якого для багатьох поколінь були земські 
лікарі, або лікарі, які практикували у віддалених районах СРСР, став для істориків 
медицини антагоністом релігії, і вже точно — народної медицини, яку 
сприймали виключно, як забобон. Можна заперечити, що такий погляд не був 

притаманний багатьом тисячам практиків, але ми говоримо про «теоретиків». Ця 
пізньовікторіанська ідея протистояння «науки» і релігії вповні знайшла відбиток у роботах з 
історії медицини кінця XIX і першої половини XX ст. За відсутності «земського» лікаря, його 
місце в поглядах їхніх авторів зайняли «лікарі-ремісники», які практикували в містах 
(Загоскин 1891, 15). У цьому сприйнятті мало що змінилося до сьогодні (Заблудовский та ін. 
1981, 73; Отамановский 1965, 133). 

Проте якими ж були ті міські лікарі княжої доби? Відповідь знаходили, відносячи до 
«професіоналів», описаних у Патерику іноземних фахівців. Безперечно, вони репрезентують 
певний різ суспільства. Петро Сиріянин (чомусь прозваний деякими дослідниками 
«арабом») (Отамановский 1965, 130; Верхратський, Заблудовський 1991, 194) був явним 
біженцем від арабської навали, яких, мабуть, в Україні не бракувало. Вірменин — 
однозначний заробітчанин, можливо, навіть народжений у нас, або приїжджий, але який 
мешкав тут заради заробітку. Зазвичай пишуть, що подібні лікарі, умовно кажучи — 
«греки» — з’явилися у нас після Хрещення (Драч, Н. Борисенко 2018, 194), хоча могли вони 
тут бути й раніше. Мав рацію ще М. Загоскін, який зауважив, що вже почт княгині Анни точно 
не міг обійтися без лікарів (Загоскин 1891, 17). Скільки таких лікарів було у Києві? Радше, 
потрібно казати не «в Києві», а при дворі певних князів чи, можливо, і великих бояр. Хоча, 
щодо Вірмена, його приналежність саме до конкретного княжого двору не доведено. Так чи 
інакше, нам занадто мало відомо про цих людей, аби робити однозначні висновки. 
Лишається тільки зазначити, що навіть згідно з логікою, це були лікарі дуже дорогі, а у Києві 
жили не лише багаті люди. Менш заможних киян мали лікувати все ті ж народні лікарі й 
баби-повитухи, можливо, більш умілі, православні. І саме вони, а не «зірки», на зразок 
Вірмена, могли підпорядковуватись Церкві (Герасимова, Мильков 2016), яка не тільки 
контролювала їхнє ставлення до релігії, але й давала їм роботу, зокрема, у своїх притулках 
та й певною мірою рекламуючи їхню роботу. 
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І саме у Києві та інших містах кращі народні лікарі могли існувати за рахунок свого 
ремесла, ставши професіоналами, у той час, коли інші, особливо в селах, продовжували 
займатися сільським господарством чи іншими ремеслами. Отже, вододіл між народною і 
«професійною» медициною є надзвичайно хитким і надуманим (якщо не враховувати 
лікарів-іноземців). 

Переважно, говорячи про медицину, ми говоримо про діяльність чоловіків. 
Наявність жінок-лікарів «визнають» тільки для народної медицини. Однак, жінки були серед 
лікарів у Візантії, хоча їх не визнавали офіційно. Такі самі обставини були, вочевидь, і в 
Україні. Жінкам відводилась надзвичайно вагома роль баб-повитух — гінекологів, педіатрів 
того часу. І в містах явно існували професіонали такої справи. Проте відомо й існування 
професійної медицини з «жіночим обличчям». Зокрема, йдеться про написання внучкою 
Владимира Мономаха Добродеєю книги грецькою мовою під назвою «Мазі». 
(Богоявленский 1960, 24-26). До речі, в житіях святих жон неодноразово згадано їхній інтерес 
до грецьких медичних писань, хоча вищенаведений приклад є єдиним свідченням про 
написання нашою співвітчизницею медичного трактату. Проте чи практикували лікування 
заможні жінки за межами найближчого оточення — це питання, на яке поки нема відповіді. 

Як могла функціонувати «жіноча» медицина, свідчить приклад із часів набагато 
пізніших. Такий собі доктор Бок, який отримав західну освіту, практикував протягом 30—50-
х рр. у Глухові і мав значну медичну практику. Його жінка «докторша Бок» або «Бокша» 
практикувала як лікар дитячих та жіночих недуг (Отамановський 1963, 51). Отже, могли 
практикувати й професійні міські лікарі княжої доби — медицина могла бути сімейною 
справою. 

Україна княжої доби не знала аптек, як правильно зауважив В. Отамановський, лікарі 
самі готували ліки (Отамановський 1960, 60). І звичайно, ліки виготовляли у монастирських 
лікарнях (порівняємо події, описані в житії прп. Агапіта). Саме там, вірогідно, і з’явилися 
перші професійні провізори. Коли саме з’явлися комерційні аптеки — не відомо. Проте вони 
існували вже у XV ст. Вже у 1490 р. відомо про існування аптеки у Львові (Отамановський 
1960, 64). 

Монастирська медицина. Печерський шпиталь 

 наведеного вище матеріалу можна вивести, що церковні шпиталі існували в 
Києві та, можливо, в інших містах Київської Русі, з часів св. рівноапостольного 
князя Володимира. Найвірогідніше, подібно до Печерського шпиталю, вони 
локалізувалися при монастирях, хоча могли бути і шпиталі при єпископських 

кафедрах. 
Завдяки неодноразовим згадкам про медицину в Патерику, у науково-популярній, а 

почасти, і у науковій літературі Печерська обитель визнається колискою вітчизняної 
медицини. І хоча це не так — вивчати явище монастирських шпиталів ми можемо переважно 
на прикладі нашої обителі. 

З огляду на недостатнє знання візантійської медико-соціальної традиції та 
ідеологічних забобонів, більшість дослідників обмежуються переказом житій, і як 
«узагальнення» наводять хіба що полеміку між прп. Агапітом і Вірменином як «тенденцію 
боротьби монастирської “псевдомедицини” із “високонауковою” ремісничою медициною» 
(Отамановский 1965, 85-86; Адрианова-Перетц 1964, 54). Не настільки негативні варіанти 
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однак часто-густо є фантазіями 3153 . Насправді ж, з огляду на вищенаведені традиції 
візантійських монастирів, а також релігій, описаних у Патерику, можна виділити три 
головних питання, які варто розглянути як окремі явища3154: 

❖ Лаврська странноприїмниця і лікарня для мирян. 
❖ Лікування й догляд за старими і хворими ченцями. 
❖ «Приватна практика» лаврських ченців. 

Лаврська странноприїмниця і лікарня для мирян 

ершу згадку про монастирський шпиталь і странноприїмницю знаходимо в житії 
прп. Феоосія Печерського. Безперечно, святого на те надихнули не лише 
юридичні норми, але й твори прп. Федора Студита, який дуже тепло описував 

доброчинність обителі. Прп. Нестор писав про це так: «Таково бо бэ млcрдиє 
великааго оц7z нашего fео3досия. аще бо видzше нища или uбога въ скърьби сuща и въ одежи хuдэ. 
желzаше си єго ради и вельми тuжаше о3 семь. и съ плачьмь того миновааше. И сего ради сътвори 
дворъ близь манастырz своєго. и цRквь възгради въ нємь с™ааго пьрьвом§нка стефана. тu же повелэ 
прэбывати нищимъ и слэпымъ и хромыимъ. и трuдоватыимъ. и t манастырz подавааше имъ єже 
на потрэбu. и t вьсего сuщаго манастырьскааго десzтuю часть даяше имъ» (Жиленко 2015, 205). 

У Візантії обмеження щодо входу і виходу монахів з обителі були настільки строгими, 
що притулки для подорожніх, хворих, старих та ін. влаштовували за межами стін. Києво-
Печерський монастир, як, вірогідно, й інші київські монастирі не знали такої тотальної 
заборони. Однак, традиції заснування странноприїмниці за монастирськими стінами 
прп. Феодосій дотримався. Як ми зазначали вище, у Візантії заклади для лікування і для 
догляду за старими й інвалідами були різними. У нашому випадку, вірогідно, монастир не 
міг дозволити собі такого розподілу. Але існування будь-якого місця, де хворий міг 
отримувати допомогу і хороше харчування, вже було великим поступом. 

У літературі неодноразово висловлювалася думки про низький рівень лікарської 
справи у монастирських шпиталях, називаючи її теотерапією і порівнюючи з шаманством 
(Герасимова, Мильков 2016, 183-184; Отамановский 1965, 73-74; Верхратський, 
Заблудовський 1991, 194). Обґрунтовували це вказівками на житія, що прп. Агапіт був 
«неуком» і лікував тільки Словом Божим (Медведь 2013, 171-172). Не будемо тут 
висловлюватися стосовно порівняння Слова Божого з шаманством, нагадаємо лише, що 

 

3153 Ось приклад фантазій на тему лаврського лікувального закладу «у виконанні» М. Богоявленського: «Ще при 
Феодосії було заведено порядок, за яким усі хворі, які приходили в монастир, попередньо показувалися 
настоятелю, який направляв їх до одного з ченців — «лічця» залежно від хвороби. У Алімпія лікувалися 
переважно хворі з шкірними захворюваннями. Дем’ян допомагав переважно дітям... Практикувалося також 
заочне лікування — видавали ліки посланцям від тяжкохворих, які перебували у себе вдома, як це видно з 
епізоду, коли Агапіт лікував Владимира Мономаха. 

У монастирській лікарні були ліжка зі спеціальним штатом лікарняних служителів. Вони забезпечували 
елементарний догляд за хворими... Не всі лікарняні служителі з однаковим завзяттям виконували свої обов’язки, 
нерідко залишали хворих без нагляду, не давали їм вчасно воду і їжу... “Небрежению” піддавалися найчастіше 
безпорадні хворі з хронічними захворюваннями, яких служителі іноді залишали “гладна и жадна два дьни или 
три”. Для утримання психічно хворих монастир мав певну подобу “ізолятора”» (Богоявленский 1960, 169-170). 
Чи варто це коментувати? Ще далі заходять у своїх фантазіях нинішні автори, яким ввижаються світлі сучасні 
«лікарні» в монастирі, де подібно до сучасних лікарів працював прп. Агапіт, при чому уявляють собі Больницький 
монастир, як притулок для всіх хворих і немічних (Драч, Н. Борисенко 2018, 194-196; Верхратський, 
Заблудовський 1991, 194). 
3154 В історії медицини вагоме місце мають пошесті. Однак, повідомлень про них надто мало, до того ж, окремий 
аналіз історії боротьби з ними виходить за межі нашої теми. 
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преподобний лікував також «справжніми» ліками, і що лікарські засоби тоді не так разюче 
відрізнялися від харчових продуктів, як нині. Отже, мала рацію частина дослідників, які 
відзначали, що у монастирській медицині гармонічно поєднувалися ліки духовні й фізичні 
(Аникин 1991, 61; Драч, Н. Борисенко 2018, 196). Однак, хіба не такою має бути справжня 
медицина? 

Втім, зауважимо, що навіть про наступну долю закладу за княжої доби, вже не 
зважаючи на рівень лікувального мистецтва і навіть організацію роботи, нам майже нічого 
не відомо. Можна припустити, що його обслуговували як ченці монастиря, так, можливо, і 
лікарі-ремісники, на зразок Петра Сиріянина. Однак, логіка підказує, що незалежно від 
соціального статусу лікарів, там переважно працювали православні «народні» (насправді, 
давно професійні) лікарі (Мирский 2000, 109-110). Але це не були відомі з Патерика 
прп. Агапіт і прп. Даміан. Перший не виходив за межі обителі, а другий явно помер до 
заснування странноприїмниці. 

Отже, наші знання дуже обмежені. Можна стверджувати лиш одне: саме Лаврський 
шпиталь і інші лікарні-странноприїмниці та інші монастирські (церковні) соціальні заклади, 
продовжуючи передусім традиції народної медицини та Слово Боже й молитви, стали 
найкращими доступними не тільки заможним, лікувальними осередками в Україні на багато 
століть (Мирский 2001, 63). Так візантійська традиція поєдналась в Україні з народною. З 
іншого боку, мав рацію М. Богоявленський: монастирські лікарні не могли, звичайно, 
витіснити приватних лікарів і народних цілителів, навіть явних поган. Бо, як і нині, хворі були 
готові платити будь-кому за надію на зцілення (Богоявленский 1960, 169-170). 

Ми вже мали нагоду говорити, що Печерський монастир, вірогідно, не був ні єдиною, 
ні найпершою обителлю, де існував шпиталь. Проте як наша обитель вплинула на всі аспекти 
релігійного й культурного життя на території Київської Русі, так мала вона вплинути і на 
організацію медичної справи. Зокрема, є певні підстави припускати, що печерська традиція 
медицини потрапила до Новгорода не без участі свт. Никити Новгородського. Адже у соборі 
Різдва Богородиці Антонієвого монастиря у Новгороді, до заснування якого був причетний 
святитель, досліджені розписи, на яких зображено ряд православних святих-цілителів. 

На підставі наявності цих фресок автори публікації припускають, що медична 
допомога відігравала значну роль у житті Антонієвого монастиря (Герасимова, Мильков 
2014, 116). Втім, святі цілителі завжди були особливо шановані у всіх православних народів. 

Монастирський шпиталь у Лаврі діяв аж до початку XX ст. Існували й інші. За даними 
В. Отамановського, у Києві у другій половині XVI ст. функціонувало 13 шпиталів, тобто, 
лікарень-притулків для хворих, калік і людей похилого віку» (Отамановський 1960, 60). 

Лікування і догляд за хворими і похилого віку ченцями 

гідно з візантійською традицією, ченці не лікувалися у лікарні для прочан, бо не 
мали права без особливої потреби виходити за монастирські стіни. Втім, лікарі-
миряни, які практикували в лікарні, або й в інших місцях, лікували ченців, за 
відсутності в обителі свого лікаря-монаха або у разі складної хвороби. Ця 

традиція збереглась і вилилась у наявності у пізнішій історії Києво-Печерської лаври двох 
лікарень — для мирян при готелях і Больницького монастиря у Верхній лаврі, який був 
притулком для хворих і ченців похилого віку, а також почасти іншого духовенства. 
Будівництво цього окремого підрозділу в обителі, а також Троїцької надбрамної церкви по 
сусідству, щонайменше із XVII ст. пов’язували із прп. Николою Святошею. Проте інформації 
про будівництво цим святим шпиталю для ченців нема навіть у житії його у друкованій 
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редакції 1661 р. Знаходимо її лише у Патериконі Сильвестра Косова, та й там розповідається 
про «шпиталі», а не про лаврський Больницький монастир. 

 

 

Схема розписів 
передвівтарних стовпів 
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(Герасимова, Мильков 
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зображено нижче (зліва 
направо: свв. Іоанн, Кир, 
Флор, Лавр (Герасимова, 

Мильков 2014, 115) 
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Фрол і Лавр. Фреска на 
передвівторному стовпі 
храму Різдва Богородиці 
Антонієвого монастиря 
(Гордиенко 2010, 18) 
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Касиянівська друга 
редакція 

Патерикон (за перек-
ладом Н. Сінкевич) 

Патерик Йосифа 
Тризни 

Друкована редакція 
1661 р. 

увы мнѣ, господине 
мой и добродѣтелю 
мой и драгый мой жи-
воте! 

Горе мені, горе, 
пане, добродію мій і 
дороге життя моє. Ти 
маєш іти? 

увы мнэ гDне м0и. до-
бродэтелю мои. и драги1і 
мо8 животе. 

Ўвы мнэ2 Гдcи1не мо1й, 
бл7годѣ1телю мо1й, и3 
дра1гій мо1й живо1те! 

Кто призритъ на стра-
ньстьвіе мое, 

Ти мене убогого за-
лишаєш? 

кто приѕрит на 
стра=ствие моем. 

кто при1зритъ на 
стра1н8ствіе мое2? 

и кто напитаетъ мно-
гую чадъ требующих, 

Батьку усіх сиріт і ну-
жденних, хто буде 
опікуватися шпита-
лями і захищати 
скривджених, 

и кто2 напитaет многую 
чаd требующи<. 

 

  кто препита1етъ си1рыхъ 
и3 u3бо1гих? 

и кто заступить от 
обидимых, кто поми-
луетъ нищих? 

и кто застyпит t 
оби1димы< кто поми1лует 
нищи<. 

кто засту1питъ 
w3биди1мыхъ? кто поми-
луетъ мнw1жество 
требу1ющи< по1мощи? 

Не рѣх ли, о княже, 
оставити имаши 
плачъ неутћшимый 
братома си? 

хто буде утіхою для 
братів князів твоїх? 

не рэхъ ли њ кнz•є ос-
тавити имaши пла? неу-
тэшимыи братома си2. 

не рѣ1х8 ли ти q Кн7же, 
я4кw w3ста1вити и4маши 
бр1тіzмъ свои1мъ пла1чъ 
неутэши1мъ? 

Наразі, за відсутності джерел, нема змоги підтвердити будь-який зв’язок між 
прп. Николою і Больницьким монастирем, як, втім, і з Троїцькою церквою. Найвірогідніше, 
він був збудований набагато пізніше. І нам не відомо, в який час братія монастиря стала 
настільки великою, що для догляду і лікування старих і хворих знадобився той самий 
окремий внутрішній шпиталь. У Студійському монастирі, як згадано вище, його не існувало 
чи не існувало певний час. Там було заведено виділяти певні приміщення для хворих. Саме 
про таку келію розповідається у житії прп. Пимена Хворого. Отже, в кінці XI ст. шпиталю ще 
не було. Далі — нам не відомо. 

Власне, найбільш рання відома згадка про заснування Троїцької церкви і 
Больницького монастиря прп. Николою міститься у лаврському польськомовному виданні 
1638 р. «Тератургіма» Афанасія Кальнофойського. Тут, в експлікації до карти Києво-
Печерської лаври і Києва Больницькому монастирю відведено кілька пунктів. Зокрема, у 
пункті 37 сказано, що Троїцьку церкву було засновано прп. Николою, як і Больницький 
монастир, призначений для хворих і немічних ченців. (Афанасий (Кальнофойский) 1638, 23). 
Зв’язок між Святими вратами і прп. Николою не відмічений також у Київському Синопсисі 
(Иннокентий (Гизель) 1674, 83). 

У деяких публікаціях наголошується на першій згадці про Больницький монастир у 
Пом’янику Печерського монастиря XV ст., де згадано рід ігумена Троїцього (Вортман 1998, 

185-188). Проте це твердження помилкове: «Рwd и3гумена трwцкогw симеw4нw+ а3 вписаӥ за 
устаы харатін=ій» (Голубев 1892, 68). Однак, тут явно йдеться не про Троїцький монастир, а 

про Симеонівський з Троцького воєводста Литви (з центром у місті Trakai). Найточніше 
історію ранніх згадок про Троїцький Больницький монастир подає О. Крайня: «Найраніші 
згадки про спеціалізацію монастиря відносяться до ХVI—ХVII ст. Хронологічно першою з 
відомих на сьогодні є “Priviley Starzom Bolnickim Swetoie Troycy monastyra Pe[ct?]ersko” 
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1567 р.3155. Згадка про шпиталь міститься також у панегирику архімандриту Лаври Єлисею 
Плетенецькому від 1618 р., де сказано: «всюды гденоколбек естесь преложоным, церковь, 
шпиталь, убогий, не есть обнажоным» 3156 (Крайня 2014, 41-43) Однак, не зрозуміло, про 
який із шпиталів тут йдеться. Можливо, про обидва. 

Троїцька “бол[ь]ница” Печерського монастиря часів архімандрита Єлисея 
Плетенецького (1599–1624) згадується у щоденнику архімандрита Петра Могили під 1629 р 
(Жиленко 2011, 99). 

Подальша історія Больницького монастиря ґрунтовно досліджена у спеціалізованій 
роботі О. Крайньої (Крайня 2014), однак, до змісту нашого дослідження вона не дотична. 

«Приватна практика» лаврських ченців 

 Печерському патерику є декілька оповідей про лаврських святих-цілителів і, 
зокрема, порівняно розлоге житіє прп. Агапіта. Проте монастирський шпиталь 
там ніде не згадано. Це ще одне підтвердження того, що не існувало якогось 
єдиного печерського лікувального центру. І окремого шпиталю для монахів тоді 

ще явно не було —прп. Агапіт сам переселявся до келії хворого. Отже, лаврські святі цілителі 
ніколи не працювали ні в яких спеціалізованих закладах. Вони починали з лікування 
найближчого оточення — ченців, постійних прихожан, їхніх родичів. У майбутньому, зі 
зростанням їхньої слави, їм, вірогідно, влаштували якісь можливості для «прийому» на 
території монастиря. Отже, у монастирі з’явилась своєрідна «поліклініка». Тож прп. Агапіт 
був таким самим лікарем-ремісником, за одним винятком, що зверталися до безкоштовно 
(Мирский 2000, 112). Окремо стоїть питання про прп. Антонія, відомий як цілитель, але 
навряд чи займався тим систематично через брак умов, і прп. Алімпій, якого до лікарів 
приписують на підставі одного відомого зцілення помилково. 

Додаток 14 

Пасквіль на вірменський Арцивуріїв піст за 
публікацією І. Франка (Франко 2015) 

«У рукописі, що містить на початку «Палею» і в р. 1549 переданий був ковельським 
священником Кузьмою Василевичем в дарі на Афон, находимо на карті 377 r[ecto] наступний 
текст: 

«Иже в святих отца нашего Ларіона єпископа Мегленскаго о арменстеи ереси. 
Сей святыи арменскіи пост по истиннѣ исповѣда, в своем бо граде множество армен 

в православіє обрати. Яко Сергіє нѣкто арменскіа єреси учитель быв, имяше пса, зовома 
Арцивурціє. Бѣ в же вѣстник предреченному Сергею и пришествіє его множицею преходя 
возвещаваше бесовским возмагаєм дѣиством. Хотя бо пріити в нѣкіи от градов или в вес(ь) 
[Букви в скобках не находяться в рукопису, а доповнені нами – І. Ф.], в них же живяху 
ученици и причастници пагубі єг(о), і єгда предреченнаго пса видяху, исхождаху прежде 
єдинаго дне на поприща нѣколика в срѣтеніє учителю. Некогда же на скверную таковую 
службу пес послан быв, и от волков снѣден быс(ть). И во утріи день поиде Сергіє идеж(е) 
послал бяше пса, и никомуже стрѣтшю его по обычаю зѣло оскорби ся и увѣда яко не пріиде 
к ним предтеча (его) пес, посла на взысканіє его. І яко познаша кости, єж(е) волком снѣден 
быс[ть], повелѣ всѣм арменом постити с(я) о скончаніи его, печаловаті и сѣтовати на дни 
уречены в лѣте, и пост той Арцивурцев именова. 

 

3155 ЦДІАК України, ф. КМФ-32, оп. 2, спр. 1698, 4 арк. Прим. О. Крайньої. 
3156 Визерун[о]к цнот превелебного в Б[о]зе Его Милости, Господина Отца Елисея Плетенецкого, Архимандрита 
Киевского, Монастыря Печерского / Крайня О. О. «Візерунок цнот...» як історичне джерело до біографії 
архимандрита Єлисея Плетенецького // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української 
історії та культури : Зб. наук. праць. Київ, 2002. Вип. 7. С. 266. Прим. О. Крайньої. 
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И сего рад(и) армени того уставу последующе таковыи постятся пост, єгда в нас 
неделя о мытарі и о фарисеи. И того ради святій отци разришиша нам в той недели не 
постити, но во среду и пяток ясти мяс миряном, а мнихом сыр і яйца и пити вино, да не с 
ними приобщаемся их посту треклятому Арциурцієву». 

І. Франко опублікував три варіанти цієї оповіді, однак мало що міг повідомити про 
неї, крім походження з житія Іларіона Могленського. Пізніше Аг. Кримський розглянув цей 
сюжет у різних його видозмінах і висловив свої ідеї стосовно його походження і поширення 
(Кримський 1928). Ми не будемо тут подавати ці висновки з подробицями. Для нас важливо, 
що грецькою мовою запис про «собачий піст» з’явився не раніше XII ст., а його слов’янський 
переклад сягає, на думку дослідника, XIV ст. (Кримський 1928, 57)3157. Отже, в будь-якому 
разі, прп. Алімпій навряд чи міг знати його. Але свт. Симон і Полікарп могли бути з ним 
знайомі. 

Проте більш вірогідним джерелом є інше, також згадане Аг. Кримським. Він пише: 
«В Часословцях, за якими й досі правиться в православних церквах Служба Божа, а саме на 
початку розділу “Послѣдованіе святыя Четыредесятницы”, після зазначення тропаря для 
тижня Митаря та Фарисея ми читаємо: “Подобаетъ вѣдати, яко въ сей седмицѣ постятся 
треклятіи армени мерзкій ихъ постъ, глаголемый Арцивуріевъ. Мы же, монаси, на кійждо 

день (се же и въ среду и пятокъ) вкушаемъ сыръ и яйца (въ f часъ). Міряне же ядятъ мясо, 

развращающе онѣхъ велѣніе толикія ереси» (Кримський 1928, 52). 
Нам не вдалося знайти цей фрагмент у лаврських друкованих часословах, що, втім, 

ні про що не свідчить, оскільки цей фрагмент наявний у синодальному Типіконі, і має 
глибоке коріння. Вірогідно, питання ще вимагає окремого дослідження. Але ми знайшли 
його у Лаврському виданні Пісної Тріоді 1727 р. Тут читаємо: 

«Подоба1етъ вѣ1дати, я4кҶ въ се 1й седми1цэ постz1тсz треклz1тіи А3рме 1ни, ме 1рзскій и4хъ 
по1стъ, гл7емый а3рциву1ріевъ. Мы1 же [Мона1си] на кi1йждо де1нь [се1 же, и4 въ Сре1ду и3 ПzтоҲ:] вкуша1емъ 
сы1ръ и3 я4ица: [в_ f7 ча1съ]. Мірz1не же я6дz1тъ мz1со, развраща1юще o4нэхъ велѣ1ніе толи1кіz є4реси» 

(Тріодіон... 1727, арк. 8 зв.). 

Додаток 15 

«Притча о женской злобѣ» 
Сказание и бѣседа премудра и чадолюбива отца, предание 

і поучение к сыну, скнискателна от различныхъ писаниі 
богомоудрыхъ отецъ, и премудрагw Соломона, Іисуса 

Сирахова, и от многих филосоөовъ і їскусныхъ, о женстеї 
злобѣ3158 

ослушаі, сыне мои, преклони ушеса свои, внуши словеса устъ моихъ, да скажу ти. 
Ісперва сотвори Богъ человѣка единаго отъ всѣхъ стихиі і нарече ему імя Адамъ; і 
потомъ успе Адамъ, і взятъ Богъ ребро его, и сотвори ему жену. И Адамъ не 
прелстися, но жена его прелстися совѣтомъ змиінымъ, і тоя ради вины въсе отъято 
самовъластие у жены. И рече Богъ ко Евъве: «отныне будя ты покоренъна мужу 

своему во всемъ, и повянуіся ему, и не буди тебѣ ни единыя въласти надъ нимъ: то 

 

3157 Втім, у грузинських пам’ятках негативний погляд на вірменський піст і на недопустимість його дотримання 
фіксується з XVI ст. (Меликсет-Беков 1916). 
3158 Публікується за рукописом: Румянц. муз. № 363 (Кушелев-Безбородко 1860, Т. 1-2, 461-470). 
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глава тебѣ и господинъ, да владѣетъ тобою во всемъ, преступила бо еси повелѣние 
мое и не восхотѣла еси свободна бытн». Зъри же, сыне мои, сия: яко отъя Богъ у жены 
самовластие, да не вопреки глаголютъ мужу своему; единою бо поучи Евъва Адама, і 
всему миру клятву наведе, я запрещение пріятъ прабаба наша — в печалѣхъ родити 
чада. 
Рече сынъ ко отцу: Отче, обоимъ симъ вещемъ писание свидѣтелствуетъ быти 
істинъне, благовѣствуетъ бо Богъ своему созданию посла архангела своего Гавъриіла 
к дѣве Марие: вмѣсто древние печали Евъвѣ, радость Богородицѣ принесе, рече: 
«радуіся, благодатная! Господь с тобою, и благословенна ты в женахъ!» Сия радость 
сопротивна клятвы, і вмѣсто Адама новыі Адамъ — Христосъ, і вмѣсто Евъвы — 
благословенная Богородица Мария, и безъ болѣзни Адама породи, тояже чистотѣ 
дѣвичестиі лицы ревънующе и жены по Христѣ мучившеся, на уди разсекаемиі, в ко 
Христу приведошась; того ради въся нова бысть, и женское племя благословися, и яко 
жена добра мужа своего и по смерти спасетъ, и дому строителница бываетъ, і венецъ 
похвалныі мужу своему сплетши полагаетъ, и яко сладкия воды от устъ ея истекаетъ, 
сердечную мужу своему усложаетъ, милосерда, чадолюбива своимъ дѣтемъ бываетъ, 
и домъ своі въсякимі добродѣтелми наполняетъ, бѣзкрывныхъ покрываетъ, 
беспомочнымъ помогаетъ, бѣдныхъ призираетъ, нагихъ одѣваетъ, алчныхъ і жадныхъ 
накормляетъ, болныхъ і въ темъницахъ посѣщаетъ. I по писанному въсего силнѣе 
жена бываетъ: жена и цареі породи, и одеяние имъ сотвори, ибо всякъ человѣкъ отъ 
жены рождаетъца и сосцами ея питаетъца. И прирече: Не суть зло естество женское. 
Рече отецъ к сыну своему. Сыне, аще бы не благословилъ Богъ отъ жены родитися і 
водою креститися і на крестѣ роспятися, то уже бы приближися весь родъ ко въратомъ 
адовымъ. О семъ, сыне, известно буди тебѣ: в нынешнихъ лѣтехь едина жена отъ 
тысящи такова, якоже ты глаголеши, обрящетца. А сия в Бытиі глаголется: «позна 
Адамъ жену свою и роди отъ нея сына: не Евъва роди но Адамъ; і во евангелиі 
глаголетъ: «Авраамъ роди Ісаака»: слыши, сыне моі, не Сарра роди, но Авраамъ. Но 
аще и сосцами питаемся, но мвожицею отъ нихъ кровию венчаемся. От женъ бо 
многие крови пролияшася и царства разоришася, и царие от живота гонъзнули, села 
и домы раскопашеся. Горе граду, в немже въладѣтелствуетъ жена! Горе дому тому, 
имже владѣеть жена! Зло и мужу тому, иже слушаетъ жены! Въ нынѣшьнихъ вѣцехь 
мнози человѣцы грады многими въледѣють, а женамъ своимъ работаютъ; извыкли бо 
жены ихъ в зерцало призирати і вапами лица своя, помазовати, і вѣжда свои 
возвышати, и черновидно лица своя вооброжати, и многимъ себе уряжениемъ 
украшати, и многихъ очеса на вндѣние красоты своея превращати и приводити: 
украшаютъ бо тѣлеса своя, а не душу; уды своя связали шолкомъ, лбы своя поттягнули 
жемчюгомъ, ушеса своя завесили драгими рясами, да не слышатъ гласа Божия, ни 
святыхъ книгъ почитания, ни отцовъ своихъ духовъныхъ учения. Жены познали 
заблуждения, мужие же возлюбили на женахъ своихъ многая украшения, а сами 
восприяли убогое одѣяние носити на себѣ, въсе для женъ своихъ украшение. О мужие! 
от ково есъте прияли сия обычаі, еже многая полагаютъ на женахъ своихъ украшения? 
От сего вамъ несть ползы, толко ваше злое погубление, ибо женское украшение 
вьсегдашніе мужу сухота, и приводить до острого меча. Много бо сего бываегь, еже в 
великтя долги себя вълагаетъ, и от того вѣчно погибаетъ, понеже своего не имуть, а 
женъ украшаютъ. 
Аще ли къто хотѣния ея не исполнить, тогда она зѣлне воздыхаетъ, слезить, и 
шенчитъ, ни худа ни добра не глаголетъ, очи свои изменить, носъ потупнтъ, и зубы 
своими скрегчетъ, и что речетъ мужъ eѣ, и она что медвѣдица пыхнетъ, і пред ннмъ 
плачетъ день и нощъ, и мужу своему покоя не дасть, гневъ імѣеть, и мужъ ея от неѣ 
покоя не иматъ, а она глаголетъ: «иныхъ мужеі жены ходять красно, і вси ихъ чтутъ; 
азъ же бѣдная, в женахъ возненавиденная, і всѣми незнаема, и отъ вьсѣхь укоряема! 
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Почто ты мнѣ ныне мужъ? дабы азъ не знала! Азъ была отца богатого дочь и матери 
добрыя, и племяни славного, и таковыхъ родителеі дщерь — і тол (ко) бы азъ была 
дѣвица, былъ бы мнѣ мужъ отца богатого сынъ, и была бы азъ госпожа добру многу, і 
везді бы была азъ честна и хвална, і почитаема отъ всѣхь людеі!» 
Хощетъ убо жена, дабы въси хвалили, любили и почитали; аще ли иную похваляють, 
то она возненавидитъ, і вмѣняеть в недружбу, в чужую похвалу в студъ вълагаетъ. Аще 
ли мужъ ея угодити хощетъ еі, то всехъ ему любити, ихже она любить, тако і всѣхь 
сихъ в ненависти имѣти, ихъже она возненавидитъ, I всегда хощетъ болшину имѣти, 
і никому не хощетъ покоритися ни послушати, то въсегда хощетъ повелѣвати, і всего 
хощетъ повелѣвати, і всего хощеть вѣдати, и поучати, и умѣти; аще же не умѣеть і не 
знаетъ, а глаголетъ умѣю і знаю; аще будетъ прекрасна и лѣпа, многи очи имутъ на 
ню, якоже бо в луже вода, семо и овамо проходя, погибаютъ, тако и яко вѣтрило 
наверху горъ скорообразно вертящеся. К таковымъ бо женамъ мнози человѣцы 
прелщаютъ — овъ добролѣпиемъ женъ, овъ разумомъ, а инъ смѣхоть утѣхами, инъ 
красноглагоніемь и дарованиемъ, и прочими лестьми прелщаются, якоже речено есть: 
лутьче купити коня, или вола или ризу, нежели злу жену поняти, понеже не мощно 
познати, какова обычаемъ: аще и не добролѣпъна, или буя, или болна, иди блядлива, 
или горда, или гнѣвлива, или инымъ покоромъ повъреждена, и к тому невозможно 
такия за себя пояти, доколѣ она жива. Аще хощешн, сыне моі, бесъ печали жити, то 
лутче не женитеся и опослѣ но тужити. Речи сынъ ко отцу своему: Отче, во евангелиі 
речено: «сего ради оставить человѣкъ отца своего и матерь и прилепитца жене своеі, 
и будета оба в плоть едину». Богъ же ми дастъ жену добронъравну, въсякими 
добродѣтелми украшену — смнрениемъ, молчаниемъ, послушаниемъ, пощениемъ, 
доброумиемъ, нищелюбиемъ, рукодѣлиемъ, нескверноложиемъ: таковыя жены у Бога 
милости просятъ о мужахъ своихъ, и когда в дому буду, и о доброі женѣ возрадуюся и 
о дѣлехъ ея; чюжеи же радости не зазрю, навсегда радость в дому моемъ будетъ. 
Рече отецъ к сыну своему. Сыне, аще будетъ тебѣ якоже реклъ еси, блаженъ еси, и 
добро тебѣ будетъ, жена тъвоя яко лоза плодовита; аще же грѣхъ ради житяе злѣ 
проводиши, а такову жену не обрящеши, якоже хощещи, — въсегда от нѣе сердцемъ 
поскорбишь і в горести сердца речешь: блаженъ тоі, иже дѣивстъвомъ живетъ, да 
сицевыя жены не обращетъ, яко ты, сыне моі! Последи злонъравъную жену не 
возлюбишъ і в раскаяние приідешъ. и ничто тебѣ успѣетъ; аще ли сицеву обрящеши — 
пронырливу, льстиву, лукаву, крадливу, бдядливу, злоязычну, обавницу, еретицу, 
медвѣдицу, лвицу, змню, скорпию, василиску, аспиду. 
Рече сынъ ко отцу своему. Отче, не могу разумѣти словесъ твоихъ, скажи ми 
известно. 
Рече отецъ сыну своему. Слыши, сыне моі, про льстивую и пронырливую. Сия 
рукодѣлия дѣлати не хощетъ, а какъ мужъ еѣ приідетъ, і она лежитъ — шипитъ, 
стонетъ, востаетъ — охаетъ, и мужъ ея сия рече: «жено, что и о чемъ скорбишъ і о 
чемъ нерадишь?» І она хотя і здорова, а рече: не могу! Сия строителница дому своему 
и мужу своему не помощница, і ножного одѣяния не сотворитъ; аще что мужъ ея 
припасетъ, и она пронырствомъ въсе изнуритъ. — Слыши, сыне моі, про сварливую и 
злоязычную. Імѣетъ языкъ яко бритву изощрену, на всякаго человѣка наскачетъ аки 
левъ, всѣхъ злословитъ в укоряетъ, и осуждаютъ і на всехъ адъ своего языка 
іспущаетъ. — Слыши, сыне мой, про крадлѣвую и лукавую. Лукавство женское сице: 
імѣетъ умъ остръ, пред мужемъ своимъ показуетъ, і никакоже мужъ ея лукавства 
женскаго разумѣетъ, ібо с мужемъ живетъ аки единодушна, а въ сердцы своемъ 
мыслитъ: аще мужъ моі умретъ, а живота своего не прикажетъ мнѣ, і мнѣ за иного 
мужа поити не с чемъ, і никто мена за себя не возметъ. I се глагола, мыслитъ: ныне 
есми въсему добру госпожа; учиню себѣ сокровище таіное! И начнетъ у мужа своего 
красти, а онъ не вѣдаетъ, і сице к веі речетъ: «жено, что обнищахомъ, і в велицеі 
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скудости домъ нашь сотворися?» И она речетъ: «а то, господвне, грѣхъ ради нашихъ, 
а я не крадливая! Іже въсе імѣние мужа своего погубитъ і оба обницаютъ! — Слыши, 
сыне моі, про лстивую и блядливую. Таковая жена мужу своему во стретение изыдетъ 
ланитами склаблящиіся уничижающися, и за руцѣ мужа приімающе, і одѣяние 
совлачаю(ще), словесы льстящиі и усты лобызающе, сице глаголюще: «поиди, 
государь моі, светъ очию моею, сладость гортани моему, зрѣние свѣта моего! Не могу 
ни единого слова промолвити! Лице мое поекло(?) и сердце мое окаменило; и егда 
возрю на тя, света моего, тогда зѣло возрадуюся: составы моі роступаются, і вси уди 
тѣла моего трепещутъ, и руце моі ослабѣваютъ! Бракъ ты моі любезный, і всегда пред 
очима моіима есть, егда услощѵ сладкая твоя словеса, тогда не смѣю что отвѣщати: не 
отверзутся ми уста, огнь в сердцы горитъ, и лицо мое палитъ, і всѣ составы грѣются!» 
И аще будетъ онъ мужъ ея, и она его вскоре оболститъ; аще в дому его не прилучится, 
і она близ оконъца приседитъ, сѣмо и овамо колеблющеся, а со смирениемъ не седятъ: 
скачетъ и пляшетъ, і всѣмъ тѣломъ движетъся, сандалиями стучитъ, руками плещитъ, 
и пляшетъ яко прелстивъшаяся блудница Іродиада, бедрами трясетъ, хрептомъ 
вихляетъ, головою ківаетъ, гласомъ поетъ, языкомъ глаголетъ, бѣсовская ризы многи 
премяняетъ, і в оконце часто призираетъ, подобна Иродиаде чинитца, и многимъ 
юнымъ угодитъ, і всякого к себѣ льстятъ. — Слыши, сыне моі, про обавъницу и 
еретицу. Издѣтъска начнетъ у проклятыхъ бабъ обавничества навыкать и еретичества 
іскать, і вопрошатв будетъ многихъ. како бъ еі замужъ выітить и какъ бы еі мужа 
обавити на первомъ ложе і в первоі бане. I взыщетъ обавниковъ и обавницъ. і 
волшебствъ сатанинъскихъ, и над ѣствою будетъ шепъты ухищьряти, і под нозе 
подсыпати. і в возглавве і в постелю въшивати, і в порты рѣзаючи, і над чѣломъ 
вътыкаючи, і всякия прилучнвшияся к тому промышъляти, и корениемъ и травами 
примѣшати, і всѣмъ над мужемъ чаруетъ: сердце его выссетъ, тѣло изсушитъ, красоты 
в лице не оставитъ, і во очесех свѣтлость погубитъ, і разумъ погубитъ всякому в 
поношение въложитъ его. Сицевая сотворитъ мужа своего і тако его возненавидитъ, 
юныхъ же возлюбитъ, умершвляющѣе зелие сыщетъ, и подобна въремя обрящетъ, и 
смертънымъ въкусомъ мужа своего покуситъ, якоже власъ прежде времяни 
історгнетъ. — Слыши, сыне мои, про медвѣдицу и львицу. Якоже от таковыхъ звѣреі 
едина, егда узритъ человѣка, тогда главу свою похилитъ, и очи своі посупитъ в землю, 
и злобою пыхнетъ, на человѣка нападетъ и задушитъ его въскоре: тако и злая жена 
главу свою наклонитъ, і очи посупитъ, и уста стиснетъ, даже злобою на мужа своего 
дыхнетъ, и на выю его сило наложитъ, і гортанное дыханые заіметъ, і зле скончаетъ 
его. А львица в пустыни на всякого человѣка и зверя наскачетъ и заторзаетъ: тако и 
злая жена яко львица, и домочадецъ возненавидитъ, и ризы растерзаетъ, и тѣло 
кровию обагряетъ, і власы искореняетъ, і на мужъ рыкаетъ, злобою восхищаетъ; не 
лвовы зубы ухапаетъ во ножемъ, ниже мечемъ, ниже копия мужа своего закаляетъ, но 
нравомъ злѣе львицы бываетъ. — Слыши, сыне мои, иро змию и скорпию. Ибо змиінъ 
родъ велми въползающихъ зълобою зълѣіши иныхъ гадовъ. Ізначала бо велика зъла 
сотъвори человѣку и проклята от Господа зъмия: того ради пресмыкаяся по земъли 
ходитъ чревомъ своимъ, того же ради и скорпия, і жаба, і черепаха, аще бьешъ или 
колешъ или стреляешъ, ничтожо ея не возметъ, точию розжещи клещи и імати ю і во 
огни созжещи; а секнутие ея таково зло скоростию и до смерти приводитъ: тако і злая 
жена во человѣцехъ інѣхъ злѣіши суть. — Сълыше, сыне мои. Ис куста исходитъ змия, 
я узритъ человѣка, и от него бѣжитъ; а злая жена подло человѣка лежитъ, а змиінымъ 
ядомъ дышитъ — семъ истинная запазушная змия; данелижъ мужъ еѣ по неі ходитъ і 
вопреки ничего не глаголетъ, то и она ему терпитъ; а егда еі мужъ чѣмъ погрозитъ 
или досадитъ, и она на вето яко змия шипитъ; и аще ю бьетъ жезлиемъ или 
пинаниемъ или за власы рваниемъ, то злую жену ничто нейметъ, но точию 
раздражаетъ, и она злобою своею что змия шипитъ, в сердце его злохитръетвомъ 
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секнетъ, но времяни же и сама умретъ: аще не покаетца, то во огнь въвергнетца, да 
тамо окаянная накажется. — Слыши, сыне мои, про ехидну. Такова суть, ибо своихъ 
чадъ ненавидитъ; аще хощетъ родити, подшится ихъ сьѣсти, они же погрызаютъ у нѣе 
утробу, и на древо от нея отходятъ, и она от того умираетъ. Сеі же уподобишася ехидне 
нынешния дѣвицы многия: не бываютъ мужемъ жены, а во утробѣ імѣютъ, а родити 
не хощетъ, и помышляетъ: егда отроча от чрева моего изыдетъ, и азъ его своими 
руками удавлю. Аще дѣвическую печать разоритъ, а дѣвицею имянуется; образ бо яко 
дѣвица, а нъравомъ яко окоянная блудница, ибо кому при лучится таковою женитись. 
Виждь и разумѣя: та бо ходитъ быстро, и очима обзорлива, и нъравом буя, і во въсемъ 
несчастлива. — Сълыша, сыне мои, про змию і вacилиску. Такова суть ибо зърениемъ 
убиваетъ человѣка: гдѣ завидитъ, тамо и побиваетъ: такова бо есть змия василиска, 
стрелами своими смертными люта велми человѣка умерщвъляетъ. Такожъ 
прокудливая жена нъравомъ змия василиска, ибо прехитро себя украшаетъ, но 
приятни сандалия обуваетъ, і вежда своя ощипълетъ, і духами учинить, и лицо і выю 
вапами повапитъ, и черности во очесѣхъ себѣ украситъ, і во одѣание себѣ облечетъ, и 
перси на руце возлагаетъ, і верхъ главы своея златомъ и каменіемъ драгимъ 
украшаетъ, и на лукавыя дѣла тъщится; егда же ли грядетъ, ступаетъ тихо і выю кротце 
обращаетъ, и очима не въскоре, і зрѣниемъ умилно възираетъ, и устъне гладце 
отверзаетъ, і вся составы своі к прелести ухищряетъ, і многая души огне полными 
стрѣлами устрѣляетъ яко ядомъ змиінымъ вѣдѣніемъ своимь юныхъ убиваетъ, яко 
разслабленны удове ихъ бываетъ. Сыне моі, глаголахъ ти про асъпида, иже зѣло золъ 
вълми в роде зъмиевомъ въ 70 родехъ, а сей аспидъ перъвый от нихъ злобою, і в 
которую страву въселится, и сотъворигь ю пусъту; и нравомъ таковъ есть, иже не 
можетъ слышати гласа търубнаго, но разбиетъ себѣ о камень і скончавается: тако и 
злонъравная жена не можетъ слышати доброго еі поученія в уши своя затыкаетъ 
непослушания камениемъ и непокоренія жемъчюговъ драгимъ, яко аспидъ хоботомъ; 
в котороі домъ таковая жена въселится, і сотъворитъ его пуста, ібо всяка печахъ ало 
бываетъ, а корень въсемъ женъская зъло(ба). 
Рече сынъ ко отцу своему. Отче, апостолъ рече: лутче женитиь, нежели 
разжизатись якоже палима пещь огненъ, такоже и юношеская пълоть к 
вожделѣнию і женъскому разжизаетъ, ибо огнь естестъвенный не ветъромъ 
разгнещается, но вндѣниемъ красныхъ лицъ прелщается, і время і мѣсто 
согрѣшения врагъ полагаетъ бываетъ; женъская красота мя прелщаетъ, на 
нюже възарая веселъ. 
Рече отецъ к сыну съвоему. Сыне моі, аще не разумѣеши словесъ моихъ, якоже рекохъ 
тебѣ, слыша, да і скажу ти извѣстъно подробъну. Сотъвори Богъ человѣка единаго и 
помысла, яко недобро единому быти ему; и успи его в породе раістеі, і взя ребро его, і 
сотвори ему помощьницу, рекъше жену. Егда же прабаба наша Евъва прелстись 
совѣтомъ змиінымъ, такоже и мужа своего прелсти, і посѣти Богъ Адама в раі, и рече 
ему: Адаме! Онъ же рече: се азъ, Господи! Господь же рече к нему: почто заповѣдь мою 
преобиделъ еси? Адамъ же ко Господу рече: Господи моі Боже, жена мя прелсти, еже 
ми еси далъ. И рече ему Господь: послушалъ еси совѣта жены своеі! аз бо далъ тебѣ 
сию не совѣтъницу, ни въладѣтелницу над тобою, но поручницу и помощницу тебѣ. 
И тогда ради изгна Богъ Адама и жену ево от раіские пищн. I по изгнаниі нача Адамъ 
плакатися, седя в сътуя плачемъ възываше: увы мне, раю моі прекрасныі, яко меня 
ради сотворенъ еси! увы мнѣ, раю моі прекрасныі, яко меня радв сотворенъ есн! увы 
мнѣ, яко погубитъ Божие человѣколюбие и духа святаго благодати ралихся! И войнъ 
плачемъ восплачюся или которымъ рыданиемъ возрыдаю, іли коимъ сетованиемъ 
возсѣтую от рая мое изгнание, і в постѣ і в трудѣхъ терновъное прозябѣние, і в 
преісподнихъ адскихъ мѣстехъ воздыхание помяну! И сице рече: увы мнѣ, въся злая 
содѣлашася і внезапу постигошася тебѣ ради, жено, прелстися, ты мнѣ незрѣлое 
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безсмертие пожала еси серпомъ лукавства змиіна, ты бо мою власть на рабство 
преложила, і во очесѣхъ свѣтлость помрачнся, и нуждею реце слезъ изливаю! увы мнѣ! 
о жено безумная, почто отлучи мя ангельского ликовання і студнымъ дѣломъ принуди 
мя? ты прелстивъшая мя, отиди от мене, уж бо к тому не требую совѣту твоего 
пагубного и лукаваго, ниже будетъ о тебѣ промышление мое от сего въремяни! И от 
Адама правнуцы его многими напастьми и бѣдами пострадали от жены. — Слыши, 
сыне мой, како святиі отцы посътрадали от жены. Ноі праведныі от жены напаенъ 
бысть квасомъ смешенымъ с травою и увѣщаемъ от нея о таінѣ, иже заповеда ему 
ангелъ Господень запрещениемъ, еже никому повѣдати; но умъ его не возможе 
терпети от воняния травъного, и отбѣже от главы его, и в забытне приіде памятъ его 
о запрещенні, і сказа таіну женѣ своеі; и яко отщетився и вриіде на мѣсто, идѣже 
ковъчегъ дѣлаа, и видѣ яко разсыпася дѣло его і всѣхъ живущихъ на земъли, і плакася 
на мѣсте томъ 40 днеі. Такоже и Лотъ праведныі в Содомѣ живяше з беззаконными 
людмн и не прикоснуся і не поколебася имъ, і никакоже осуждая, и того ради 
содомского запаления убѣжа, но от лукавства дщереі своихъ неможе убѣжати, но 
напоенъ бысть винограднымъ виномъ, і падеся со дщермн своими, и зачатъ во 
чревехъ; последн же увѣдавъ грехъ своі, начатъ сумневатися душою ужасатися, і 
плакася на горахъ горко, и бысть Лотъ дщеремъ своимъ посягатель, отецъ и мужъ. — 
Сълыши сыне моі, про Осифа правденого. Якоже рече писания, в рабъ проданъ бысть 
Иосиѳъ живяше чистотою душевъною и красотою телесною, и лице его яко солнце 
сияи. Зряще же на него господина его жена и желаше насытитися красоты его, и 
тьщашеся ласканіемъ запяти Иосиѳа і бѣз мужа своего и призва его в ложницу свою, і 
нача его увещевати льстящи его, і напрасно его охапи руками своими к падению себя, 
тоі же отторгнуся отъ нея; она же ять за ризу его; онъ же оставивъ ризу свою в руцехъ 
ея, и отбѣжа от нѣя вънѣ двора. Приіде ж мужъ ея от полаты царевы, она же въземъ 
ризу Іосиѳову і показа мужу своему, і с великою злобою поношаше на Осиѳа: «сеі рабъ 
твоі восхотѣ ругатися женѣ тъвоеі; азъ же не восхотѣ осквернити ложа твоего, і возва 
иже в дому нашемъ; онъ же оставль ризу, бѣжа от мене». Потерөирий же ять вѣру 
словесемъ ея, і повеѣ Иосиөа затворити в темънице, и смириша во оковахъ нозѣ его, 
лукавыя ради жены, и избави его Богъ, і сотвори царя Егнпъту. 
Слыши, сыне моі, про царя Давида. блуда ради хотя смерть приняти. Богоотецъ 
великиі во пророцехъ царь Давидъ, егда виде Вирсавию, жену уриіну, красну лицемъ 
і величествомъ, і повелѣ ю привести во свою полату и падеся с нею; и по сотворению 
блуда, узрѣ вся въспять, і виде ангела стояща и держаща мечь обнаженъ над главою 
eгo, і паде ницъ на землю, молящеся і плакася горко, глаголющи: «Безвѣстная и таіная 
премудрости тъвоея явилъ ми еси!» И паки рѣхъ: «возсмердеша і согнишася раны моя, 
от лица безумия моего пострадахъ; яко беззаконно мое азъ знаю, и грѣхъ моі предо 
мною есть въсегда; тебѣ единому согрѣшихъ и лукавое пред тобою сотъворихъ; 
отврати лице твое от грѣхъ моихъ і вся бѣззакония моя очисти!» И услышя Господь 
моление его, и прия Давидъ Духа святого благодать и глаголаше: «азъ рѣхъ во обилмі 
моемъ: не подвижуся во вѣкн». 
Рече сынь ко отцу своему. Отче, прияхъ поучение твое і во уверениі ми бысть; 
приточникъ рече: не пощади жезла своего, его же любиши; азъ слышахъ о тебѣ 
все по раду, и от словесъ уразумѣвъ и смыслъ своі укрѣпихъ, и разума 
наполнихся, наказанию тъвоему і опасному житию научихся, и укрѣпихся, и 
искусенъ быхъ. 
Рече отецъ к сыну своему. Сыне моі, несть то ти тако, якоже рекълъ еси: ібо дивная 
сия вещь — жена злая кротима высится, а биема бѣситца, сварится, а подобна болѣзни 
нѣкакоі. Не превозносися, сыне моі, не рцы во умѣ твоемъ, і не уповаі на смерть твою 
і на мужество свое и на храбрость, еже жити со зверемъ симъ, что укротити его: 
свирѣпие и безстуднѣе суще полскихъ зъвереі, невозможно сущи убѣжати лютости ея. 
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Обрѣли бо еси и в писаниіхъ: кто Соломона премудрого премудрой, или кто Самсона 
силнѣе, и Александра храбрѣе, и они от женъ пострадали и скончалися. — Соломонъ 
в юности своеі наполнися разума, яко река многотекущая исполнися притчами и 
гаданиі, яко звезда утренняя, яко луна полна, і во дни сияя яко солнце, и яко маслина 
славы, из нея же сладкиі плодъ приходитъ; имя его и мудрость во вся конъцы и страны 
прослышася; жены же лукавые умъ его помрачаше и яко реку многотекущую 
пресушиша, доброту его погубите, обратиша его на пагубу и блудомъ растлиша его, и 
прелстиша его во идолобѣсие, и сотворила его поклонятися твари, і тоя ради прелести 
пророческого дара лишенъ бысть. — Слыши, сыне моі, про Самсона силного, еже по 
благовестию родися, яко да будетъ силенъ, и глаголаше: «аще бы Богъ укрѣпи колце, 
то бы моглъ всею вселенную поворотить», и челюстию по 1000 на день 
иноплемянъныхъ побивалъ; а жена любодѣица не убояся силы его, и напоивъ на 
коленехъ своихъ успи его, і власы, имиже силенъ бысть, остриже, и очи ему ископа, і 
на поругавие іноплемянныхъ его предаде. — Слыши, сыне мои, про царя Александра, 
яко храбръ бѣ, от палестинския страны от востока солнечнаго вся царствия мира сего 
своею храбростию къ себѣ приклониша, а от жены отравленъ бысть зелиемъ 
травнымъ і скончася. — Илія пророкъ славныі бѣ во пророцехъ, иже молитвою своею 
на три лѣта и на шесть мѣсяцовъ небо заключи и не одожди земли. толико время і 
огнь с небѣсе сведе, і пятдесятниковъ пожже, ібо елико имутъ святиі жития; і сия въся 
имѣя святыі Иоанънъ, і прія от Бога ангеломъ нареченъ бысть, і в рожденныхъ женами 
болши не бысть. Терпенія ж и проповѣдание ужесѣся дияволъ і нача търепещущи 
глаголати «горе мнѣ! что сеі мужъ и кто ми возвѣститъ будущаго гнѣва убѣжати? горе 
мнѣ, яко будущая возвѣщаетъ, единъ стоитъ пришедши у народа і всѣхъ учитъ и 
укоряетъ, и обличаетъ Ирода и совѣтницу мою Иродіаду; и наполню ея гнева». И 
скверная любодѣица испусти гнѣвъ свой на праведнаго, не убояса великого во 
пророцѣхъ, скакавъши и плесавши Иродова; и полюбися плесание Ироду, и клятся еі 
Иродъ дати и до пол-царствия; а она же, научена материю своею, испроси главу 
Іоанъну предтечи; Иродъ же повелѣ Іоанъну главу усѣщи, и усѣченою главою 
предтечевою яко яблокомъ поигравъ на блюде его. В пустыни дивиі зверие убояшая, 
зъмиі и аспиды честно нозѣ его лижуща, а жена зла такова свѣтилника не убояся. И 
великого во апостолехъ і еваньелнста Іоанъна-богослова, наперстника і 
возлюбленъника и друга Господня, со ученикомъ его Прохоромъ, злая жена по 
ланитома бияху; I великого во святителехъ, покоянию проповѣдника, вселенънѣі 
учителя и свѣтилника Іоанна-Златаустаго, учение же его во всю вселенную проіде, яко 
река многотекущая, царица же властолюбица не терпя обличения его, с престола его 
изгна, і в далния страны в заточение засла его. — Сълыши сыне моі: уразумѣлъ ли еси 
словеса моя, яко тебѣ про патъриархъ и праотецъ и про пророкъ и святыхъ апостолъ 
святыхъ отецъ рекохъ? Елико онн пострадаша от неистовства женского, толико и 
разумныхъ пострадали от нихъ; ибо дияволъ не можетъ самъ сотвори» таковыя 
пагубы святымъ, якоже наводитъ злыми женами: та бо есть оруже дияволе, и мечь 
сатанинъ, и оболгателница святымъ. И обрѣтохомъ азъ написано в старчествѣ. Нѣкто 
человѣкъ добронъравенъ живяше со злою женою, імѣя 7 сыновъ, а всѣ в 
совершенномъ возрастѣ, и многого ради злонравия ея, наказа ю мужъ жезломъ; она 
же, окаянъная, убѣжа в нѣкую пустыню, к затворнику старцу толкніся, глаголюще: 
«сего ради пришла к твоеі святыни, да избуду напрасныя смерти». Онъ ж принтъ ю в 
пещеру свою, и помалу прелсти его окаянная, и падеся с нею, яко своею женою; и 
елико мужъ ея бияще, она же к затворнику убѣгаше в пустыню и глаголаше: «уморю 
мужа своего!» Потомъ же мужъ ея бияше про злонравие ея, она же умори мужа своего, 
и шести сыновъ умори же по единому; а седмыі сынъ, шедъ во градъ, сказа народу, и 
ізыдоша людие в пещеру, яша старца и жену ту, і испытавше ихъ, огнемъ сожгоша. И 
сеі повѣсти не могу глаголати без слезъ многихъ и горкого воздыхания, понеже очи 
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моі зѣлне плачютъ, а душа зѣлне воздыхая трепещетъ. Слыши, сыне мои: кто не 
прослезитца о семъ великомъ старце погибѣли? Здѣ огнемъ скончася, а в будущемъ 
веце злѣ лютѣ адскоі муцѣ предастся! О лютѣ! очи моі слезы многия испустиша, а душа 
моя зжалѣся и серце мое восколѣбася! Колико сеі старецъ подвизався в пустыни, со 
многочисленными бѣсы боряся, а з женою злонравною вмалѣ прелстився і погибѣ: о 
семъ всякъ да восплачетъ умильными слезами и горкимъ воздыханиемъ, сердечнымъ 
возрыданиемъ! 
Слыши, сыне моі, про некоего мужа: пришедше в домъ к женѣ въдовице, и хваляху 
людие ему, да ся оженитъ ею, понеже юнъ бяше; она же окаянъная злонъравно с нимъ 
живяше неколико лѣтъ. По времени же умрѣ жена; онъ же начатъ продавати дети своя 
и ея, людие же кляняху его, что тако творитъ; онъ же рече: «егда возрастутъ и будутъ 
обычаемъ в матерь свою, тогда и меня продадутъ!» И плакася по женѣ своеі. Людно 
же глаголаху: «почто плачешися?» Онъ же рече: «плачуся, дабы другая такова не 
была». Нѣкиі человѣкъ рече: былъ есть в трехъ нужахъ: в темнице, у шибаницы, и от 
дву нуждъ убѣжахъ, а отъ третия нужды — от злыя жены, не могу убѣжати. 
Рече сынъ ко отцу своему. Отце! отяготехъ тягостию; рцы ми слово вкратце, что 
лихая жена и что злоба ея; скажи ми, і напиши на сердце моемъ! 
Рече отецъ к сыну своему, Слыши, сыне моі: жена злая домовни буря, многимъ потопъ, 
неудержимое стремление, сердцу копие, і никомъ (?) зжение, і очесомъ поползение, 
таінамъ обичение, покоище змиіно, смертоносная бѣседа, не оставляющая трясавица, 
неутолимая огневица, мужу спящая, лесть востающая, печаль самахотная, злая 
ратница, грѣховъ учительница, темныі вождь, хоругви адова, неспадаемое желание, 
вѣтвь диаволя, спасаемымъ соблазнъ, болезнь неисцелная, злоба безувѣтвая, удобъ 
уловляюща дерзость; жена злая — вѣтръ северъ, день неведрянъ, гостинница 
жидовская, совокупленница бѣсовская, несытная похоть; якоже ровъ глубокъ не 
наполнится водою и огнь дровами, тако і злая жена николиже наполнитъся хотѣния 
своего, и злоба ихъ не умаляетъся, имѣя сокровище злобы, источникъ зла кипя 
непрестанъно. 
Рече сынъ ко отцу своему. Отче! слухи моя наполнишася твоего наказания: уже 
душа моя ужасеся, и разумъ мов умилися, и сердце мое восколебася, стоя пред 
очима твоіма! 
Рече отецъ к сыну своему. Сыне моі! не буди укоряти собою: естество женъское велми 
есть зло. Приточникъ же рече: бѣжи і не озираіся красоты женскоі, яко Ноі от потопа 
и яко Логъ от содомъского запаления, и не буди с прилежаниемъ зрѣти на чюжие 
жены и объятъ буди руками іхъ, и не жалаі ея: та бо погубляетъ человѣки острѣиши, 
меча. Нѣкто рече: стрѣхъ бѣхъ на пути льва, а на распутиі разбойника, і обоихъ сих 
убѣжа, а злыя жены не могохъ убѣжати. Аще кому случитца злая жена поняти, то над 
чюжимъ мертвецомъ не ходи плакати: всегда бо ти у себѣ въ дому плачь. Сыне моі и 
любимое мое чадо! вся сия видѣхъ і в писаниі обрѣтохъ, и согласию твоему рекохъ (о) 
злобости и неразумиі женъ. Лѣта, в няже правляху римскую власть и папы, тогда 
случися быти в римскиі совету велику о градскихъ великихъ дѣлехъ; снидоша же на 
семъ велицы сенатыриі в великую на то устроену полату, и за единымъ сенатыремъ 
вшедшу в ту полату дѣтищу младу, сущу імевемъ Папиру, начата же о таіныхъ 
великихъ советовати дѣлехъ, отрока же не вѣдяху; яко с ними в полате тоі. Папиръ же 
въся глаголемая. прилѣжно слушаніи и сладце възимаше. Егдаже совершися совѣтъ, о 
немже дѣла совѣтовахъ(ша), и разыдешася во свояси. И узрѣша нѣцыи отрока вслѣдъ 
отца ис полаты грядуще, но не рѣша ннчтоже о пребываниі отрока в полатѣ, яко младъ 
есть и ничтоже вѣсть. Егда же Папиръ приіде в домъ своі, мати же начатъ вопърошати 
его: гдѣ, рече, чадо, в толико время былъ еси? Папиръ — былъ, рече: в полатѣ со 
отцомъ моимъ, идѣже творітся совѣтъ о градскихъ дѣлехъ. Мати же ето, яко едина отъ 
бѣзумныхъ и яко жена вси хощетъ вѣдати и слышати, егда же и мало услышитъ, во 
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мъного скажетъ, и повсюду разнесетъ, начатъ сына своего увѣщевати лестными 
глаголы: скажи, рече, чадо мое любимое, что сенатыри тиі малиі и о чемъ совѣтовали? 
Отрокъ же, разуміченъ сыі, в таковомъ малолетствиі показа совершенѣныхъ мужъ 
разумъ, о сицевыхъ же слыша в полатѣ ннчтоже матери своеі рече, извѣща всяко 
отрицаяся сказати в невѣданиемъ скрываше таіну; видѣвъ же неотложное притужение 
матери своея: яко истинъну сице, рече, слышалъ яко сенатыретво советъ творили о 
семъ, да всякому мужу имѣти себе по две жены, иниі же рекоша яко женамъ подобна 
имѣти по два мужа, на семъ же утвердиша рѣчь, яко быти у въсякого мужа по двѣ 
жены. Сеже умысли отрокъ сказать да о прочихъ не вопрошаетъ. Мати же слышавши 
у Папира и вмѣнивши истиннѣ быти, созва к себѣ великихъ римскихъ госпединъ 
(госпѡнъ?), и точныхъ (?) к себѣ разумъ к сыновию речению свое ложгое мгогое 
присвоение, и увѣща итти в полату к сенатыремъ. Наутрия же собравшися жены 
мнота, идеша до податы, сказывающе да сенатыреі велику рѣчь; сенатыри же 
воздвившеся, повелѣваша имъ с честию внити и глагола глаголемыхъ хотяху увѣдать, 
рекоша к женамъ «что приідоста к намъ, госножи, и чего требуете, и что есть 
намѣрение ваше?» Жены же рекоша к нимъ: «мы рѣчь и совѣтъ вашь, яко умышляете 
і хощете сотворити — единому коемуждо мужу две жены имѣти, а сие намъ не угодно; 
но молимъ васъ, велможнѣишиі, приімѣе совѣть нашъ и ісполите прошение наше, да 
будетъ единоі женѣ два мужа». Сенатырие є сия слышавше, воздивишася о глаголехъ 
нелѣпыхъ гласныхъ (глаголанныхъ) от женъ, другъ же на друга възирающе и мало 
осклабляющеея, кождо отрицающеся реченѣ техъ, яже глаголютъ жены; вопрошаютъ 
же ихъ: откуду произнесеся таковое ложное слодение? Мати же отрока повѣда, яко 
сынъ ея Папиръ, бывыі с ними, промзвести еі сия; нача же сице с прилѣжаниемъ 
моиити ихъ, да будетъ женѣ по два кужа. Сенаторове же, сия слышавше, руце на устѣхъ 
положиша, помняще, яко вчерашъного дне отрокъ Папиръ с ними в полату входилъ; 
слово же, ихъже глагодютъ жены, чюждахуся, понеже ни сами глаголаху, от кого 
слишаша; женамъ же обѣщавъшися, яко бы по воли ихъ сотворити, і отпустиша ихъ с 
честию. Жены же ідоша в домы радующиіся, и чающиі, яко збудется прошение ихъ. 
По отпущению же ихъ призваша отрока Папира, начаша его вопърошати; туже бѣ і 
отецъ его. Отрокъ же изрече въся по ряду, како при нихъ в полатѣ пребываше, и како 
и о чемъ они совѣтоваша, и како мати его принуждаше сказати сенатырские совѣты, 
и како замысли сказа матери своеі ложная і неслышанная, да о прочихъ не 
вопърошаетъ: а что же вы рекли, велможнѣншн, о потребныхъ граду и людемъ, ни 
единого извѣститъ сдова. Сенатырове удивишаса разуму отрока, восхваляюще же его 
и лобызающе, женамъ же, бѣзстудству, и неразумию, и прелестному нъраву, і немощи, 
и несытъному хотѣнию, зазнрающе ідивляющеся, и оттолѣ совѣщавшеся жены в 
наказаниі і во всякомъ соблюдениі имѣти, і нѣ в чѣмъ имъ не вѣрити, и совѣту ихъ не 
слушати, і своихъ тъаинъ не объявляти; отрока же зело воздюбиша і всякому 
наказанию научиша, и прияша его в сенатырство, учиниша же ему надъ многими 
высочаішѣе мѣсто, потомъ и потомъ, (?) бысть. 
О муже подобна. Соломонъ, премудрый царь, помысли испытати, какова мудрость 
мужа и целомудрие, тако же и жены хотя искусити. Призва нѣкоего ему предстоящаго 
сынъклита от ведикихъ, именемъ Даркира, в глагола ему: «любезнѣишиі Даркире! 
вѣси яко надо всѣми люблю тя; наипаче же мнѣ возлюбленъ будешь, аще повелѣнъное 
мною сотъворишн, і велицеі честя надо всѣми сподобишися». Даркиръ же глагола 
ому: «О царю! аще повелиши, сотворю волюа твою». И яко обѣщася, рече ему царь: 
«Се повелѣние мое, да усечеши главу жены своея; азъ же дамъ ти в жену от дщереі 
царьскихъ, паче же и сопрестолникъ мнѣ будеши». Даркиръ же о семъ ужасенъ бысть, 
обаче повинуется сотворити волю цареву. Царь же дастъ ему преострыі своі мечъ: 
«симъ, рече, соверши повелѣние мое, и егда главу женѣ отсечеши, на извѣщеніе ю мнѣ 
да принесеши». Даркиръ же возмущашеся и жалостію превобѣждашеся, страха же 
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царьска ваіпаче бояшеся, взем же мечъ у царя, и приіде в домъ своі, и обрѣте жену 
свою спящу, и по обою страны ея дѣти, младенци суща. Видѣвъ же сия і восплаха, и 
рече в себѣ: «Како утъкну мечемъ сожительницу мою, толико ми лѣтъ с нею поживше? 
кто же ли по смерти ея утѣшитъ дѣтища моя, і вскормитъ я? И аще сия сотъворю чтись 
ради земнаго царя, но что отвѣщаю царю царевъ и господу господень?» Отложи 
сотъворити повелѣние царево. Призва же его царь и глагола: «сотъворилъ ли 
повелѣнное мною?» Даркиі же рече: «о ведикиі царю! лутъче ми есть самому при въсеі 
твоеі воли быти, неже сожительницу мою умертъвити и младыхъ же чадъ матери 
лишити». Царь же яко-бы разъярился, зане преслушалъ поведѣние его и часто 
презрѣлъ, поведѣ его послати во иныі градъ; призываетъ же жену к себѣ и глагола еі: 
«воистинну ты еси добрая в жонахъ, прекрасная и премудрая, и мною прелюбѳзная; 
но како еси за таковымъ мужемъ? достоіна венъцу цареву! Но аще что реку тебѣ, 
сотъвори волю мою, в аще волю мою сотъвориши, будеши мнѣ прелюбѣзная царица і 
всему царстъву владѣтельница». Она же, окаянъная, рече: «еже аще глаголеши, царю, 
сотворю волю тъвою!» Глагола же еі: «сия воля хотѣния моего, да внегда мужъ тъвоі 
приідетъ во градъ і в домъ своі, ты же, яко радуйся приходу его, напоивъ его виномъ, 
отсещи ему главу; азъ же тебѣ данъ острый мечъ, да без замедления дѣло скончаеши». 
Она же, бѣсомъ подъустрѣкаема, возненъщева, яко зъбудется еі все, еже царь рече, 
обѣщася со усердиемъ повелѣнъное иснолнити. Пославъ же царь, повелѣ мужу еѣ без 
въсякого страхования к себѣ быти и во своемъ ему чину пребывати, якоже и прежде; 
видѣвъ же и разумѣ царь, яко жена готова мужа своего погубите, дастъ еі мечь зѣло 
претупъленъ и глаголетъ: «иди, превозлюбленъная! сотъвори волю мою, да многу 
добру госпожа будеши». Она же мнѣвъ, яко острой мечь, и принесе его в домъ своі. 
Даркиі же по цареву велѣнию приіде в домъ своі, совѣщания же жены своей не вѣдяше; 
жена же ласкосердствующиі, яко бы во много время не видавши его, воздыхающи, 
слезящи, и лобызающи, яко да вскоре въкуситъ брашъна и на одрѣ да возляжетъ, яко 
да ослабу въскоре от печаля приіметъ, ничто не содѣвающе, еже бы еси въскоре 
желаниѣ совершите и женѣ царю быти. Даркиі же, не вѣдая злыхъ умышленія жены 
своея, и вкусилъ брапгьна, и испивъ мало вина, въскоре возлегъ на одрѣ и успе; жена 
же его спяща и храплюща, въземъши мечь, наложивши на гортань мужу своему, и яко 
жена, не имѣя обычая мечемъ, яко пилою сюдум и сюду преводити и ничтоже успѣ, 
яко претупъленъ бѣ мечь. Мужъ же ея вскоре въскочи от сна, мня яко нѣкое дяволе 
злохитърство мечътуется; жена же мало утаивъшися. Даркиі же паки въскоре возлегъ 
и успе, жена же его, любоначалствомъ несытства одержима, паки нача мужа мѣчемъ 
по гортани сюду и сюду преводити, и паки вичтоже успѣ, но велми ему досади, мало 
мечемъ не удави. Даркиі же въскоре услыша и трепетенъ воскочи, повелѣ же и свѣщу 
принести; видѣвъ жену свою с мечемъ стоящу, ужасеся ужасомъ великимъ и рече 
одержимъ к женѣ: «что снцево зло умыслила еси надо мною, и за какое зло убита мя 
хощеши?» И мало ю понаказавъ, ничтоже сотъвори, восповѣдася сія царю. Царь же 
разумѣвъ, каковы жены к прелести готовы и злонъравъны, како ни Бога убоась, ни 
мужнихъ сѣдинъ устыдѣся, ни чадъ помилова, и рече царь: «обрѣтохъ в тысящиі много 
мужеі мудрыхъ, жены же мудрыя не обрѣтохъ ни во тмѣ единыя». И глагола Даркию, 
да ннчтоже еі зло сотъвори. 
И паки глаголетъ: умъ женъскиі нетъвердъ, яко храмъ непокровенъ; или паки: оплотъ 
неокованъ до вѣгьра стоитъ, тако и мудрость женъ до прелестного глаголания и до 
сладкого увѣщанія тъверда; егда же ли и по маломъ прелститъся, никакоже Бога 
убоится, ви чадъ помилуетъ, ни священъника почтитъ, ни святителя усрамится, ни 
пророка убоится. И сие въсякъ да вънимаетъ, и жены прелестны совѣта не 
принимаютъ; аще и медомъ реченъная отъ усть ея каплетъ, последи же горъчая 
полыни обрящется. И прирече: злая жена — стрела сатанина, уязвляющая многихъ 
сердца; по истинънѣ неукротимыі зверь, скорпия многожалная, болячка смертная. И 
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паки: тяжко бремя стражу, идѣже соблюдаю великую казну, еще и нетъверду имѣющу 
храмину; тако и мужу імѣти всякую жену: аще будетъ злообразна, мука ему есть; аще 
ли прекрасна, то въси на ню зърѣти будутъ, мужу же бѣзутѣшная плачь. 

Додаток 16 

Сурогати хліба і вживання у харч лободи 

Сурогати хліба 

итання про те, що і як пік прп. Прохор Лободник, завжди лишалося не до кінця 
з’ясованим. Ми свого часу припускали, що могло йтися не про лободу, як 
інгредієнт хліба, або не тільки про лободу (Жиленко 2005). Водночас ми брали 
до уваги те, що до хліба додавали бадилля лободи. Однак, вивчення досвіду 

XIX ст. дало змогу по-новому поглянути на проблему. 

Нині досить складно уявити роль хліба у житті наших пращурів. З хліба і крупи 
отримують близько 3% денної норми калорій (Кириленко 2014, 69). Хіба читаючи про 
Голодомори, війни, масові ув’язнення, такі характерні для історії України минулого століття, 
можна уявити, чому їжу ділили на головну — «пайку» (хліб) і «приварок» (рідку страву, 
баланду3159 ). Хліб лише в останні півсотні років втратив (і то не скрізь) роль головного 
денного раціону. 

Що ж стосується наших далеких пращурів, то роль хліба для них була колосальною, і 
набувала сакрального характеру, з ним було пов’язано безліч заборон, легенд і звичаїв 
(Новогродський 2009, 60). У літературі знаходимо твердження, що хліб як українці, так і 
білоруси, вживали переважно житній, бо жито добре росло і було досить урожайним 
(Новогродський 2009, 60; Українська минувщина 1994, 81). Пшеницю сіяли також, але 
вживали її більш для святкових страв і. Наявність білого хліба на столі ще наші бабусі 
визнавали як добробут. Недарма, у селах і нині хлібом називають саме чорний хліб, а 
білий — булкою, калачем та ін. Втім, на півдні України вже у XIX ст. стан дещо змінився 
внаслідок колосальних посівів пшениці (Артюх 2010, 3), яка масово вивозили у Європу і 
Туреччину (Артюх 2014, 6-7). Однак, всі ці дані відносяться до позаминулого і початку 
минулого століття. 

У більш ранній час, вірогідно можна говорити, що частка пшениці у харчуванні 
пересічної людини варіювалась відповідно до змін клімату. Про це свідчить заміна у XV ст. у 
житії прп. Прохора згадки жита на пшеницю, що може свідчити про зміну основної хлібної 
культури (див. Коментар 197). Вірогідно, це питання вимагає додаткового вивчення. 

Із зерна не тільки пекли хліб. Постійним, ще більш давнім способом вживання зерна, 
були каші і різноманітні рідкі страви з крупою чи борошном. Не без підстав слово «каша» є 
спільним у всіх слов’янських народів. Кашу варили з гречаних, ячмінних, пшоняних, вівсяних 
і житніх круп. Крупи могли вживати як цілі, так і подрібнені (січка, толокно та ін.). 
(Новогродський 2009, 64; Артюх 1977, 46-47). 

Вище ми писали лише про злаки, які вирощували у процесі сільськогосподарських 
робіт. В часі засвоєння нашим народом — ще з неоліту — різноманітних привнесених 
сільськогосподарських рослин, не втрачалася й дуже давня традиція збирання і вживання 
дикоростучої городини, грибів та злаків (Пашкевич, Богуславський 2019, 135). Деякі з цих 

 

3159 До речі, слово «баланда» походить із литовської і первісно означала легку весняно-літню рідку страву з 
лободи, бурякового бадилля та ін. 
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останніх з часом також стали вирощувати спеціально, деякі так і лишилися дикими, але 
також вживаються в їжу. Найактивніше використовувалося дике зілля в народній кулінарії 
весною, коли запаси їжі вичерпувалися, бракувало вітамінів, особливо у Великий піст (Артюх 
1977, 23-24). Однак, що особливо важливо для нашого дослідження, використовували й дикі 
борошнисті рослини. Протягом багатьох тисячоліть людство нагромадило величезний 
досвід добування й приготування дикого хліба. Є такі види рослин, з яких можна отримати 
борошно не з дорідного звичного зерна, а з кореневищ, стебел тощо. Хоча вони й багаті на 
крохмаль та білки, проте у такому борошні бракує клейковини, тобто тісто не має достатньої 
для випікання в’язкості. Щоб поліпшити якість тіста, потрібно додавати зернове борошно 
(Рева, Рева 1976, 78-79). Серед таких рослин: 

❖ насіння Лепешняка водяного — Glyceria aquatica (L.) Wahlb, відоме, як 
«польська крупа» або «прусська манка» (Рева, Рева 1976, 79-82). 

❖ бульби перстача прямостоячого чи калгану — Potentilia erecta (L.) Hampl. 
(Рева, Рева 1976, 82). 

❖ бульби і насіння Латаття — Nymphea L. (Рева, Рева 1976, 82-85). 
❖ бульби Глечиків жовтих — Nuphar luteum (L.) (Рева, Рева 1976, 85). 
❖ коріння Пирію повзучого — Elytrigia repens. 
❖ насіння Мишію сизого — Setaria glauca (L.) та Мишію зеленого — S. viridis (L.). 

 цей список є дуже великим (Рева, Рева 1976, 89-98). З часом активність їхнього 
використання як харчу зменшувалась, зростаючи лиле в часі різноманітних соціальних і 
природніх катаклізмів. Нині ж ці традиції вивчають і розвивають «віруючи в здоровий спосіб 
життя», часто не враховуючи головного нюансу: те, що не стало культивуватися в 
давнину, мало підставу, щоб так сталося. І недаремно дослідники XIX ст. називали їх не 
окремими (новими, старими, суперфудними, їстівними дикоростучими) овочами чи зерном, 
а сурогатами. 

Враховуючи зміст нашого дослідження, нас передусім цікавлять хлібні сурогати. Як 
ми підкреслювали вище, люди завжди пекли ті чи інші хлібні вироби із багатьох злаків і їхніх 
сумішей3160. Зазвичай у літературі це пов’язано із нестачею «справжнього» зерна, але нині 
така випічка є надзвичайно популярною, хоча й набагато дорожча від звичайної. Втім, її 
складно назвати справжнім сурогатом, оскільки харчуються нею не з голоду, а з жиру. Зовсім 
інакше — коли хліб із домішками розглядається як єдиний, чи майже єдиний харч в часі 
голоду. Щодо такого харчу існують певні вимоги, визначені ще у XIX ст.: «1) сурогати мають 
містити живильні речовини; 2) вони не мають містити навіть у вигляді домішок речовини 
отруйні для людського організму; 3) необхідно, щоб поживні речовини в сурогатах могли 
протягом більш–менш тривалого часу перетравлюватись і засвоюватись організмом» 
(Кириленко 2014, 69-71). Проте в часи голоду таких вимог не часто дотримуються. 
В результаті, сурогати ще у XIX ст. поділили на три групи: «1) Речовини, поживність яких не 
підлягає сумніву і які вже вживають у їжу в іншому вигляді; 2) речовини, хоча і мають деяку 
поживність, але зазвичай не вживають безпосередньо в їжу; 3) речовини, що містять досить 
мало поживних речовин, або навіть зовсім не поживні» (Стефановский 1893, 68-69). До 
перших належать різні злаки й овочі, які культивуються (ячмінь, овес, гречка, пшоно, горох, 
сочевиця, картопля, ріпа, їстівні гриби тощо) (Стефановский 1893, 68-69). Власне, як ми 
зазначали вище, такі домішки використовували не лише від недостачі хліба, а й в пошуках 
нових смаків. До другої групи належать домішки, харчова цінність яких значно нижча, але 
вони не шкідливі. Це — висівки, макуха, пирій та інші дикі злаки, жолуді й ін. (Стефановский 

 

3160 Так, на Бойківщині переважо вживали вівсяний хліб і вівсяні «ощіпки», які пекли на пательні і їли із часником 
і картоплею (Гуслистий 1960, 450). На Полтавщині й Слобожанщині — житній хліб з гречаними домішками. На 
Поліссі — з картопляними, у Західній Україні — ячмінними, кукурудзяними, вівсяними, а в Карпатах пекли чистий 
вівсяник (Артюх 2010, 3). 
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1893, 68-69). Деякі з цих домішок і нині використовують любителі експериментів. Втім, добре 
помелені і в помірній кількості вони все ж непотрібні організму, але й не шкідливі. До третьої 
групи належать сурогати, які не мають жодної харчової цінності, а проте й шкідливі. Не всі 
вони належать до органічного світу. До них Ф. Стефановський відносить борошно із сухої 
шкіри, кісток, дерева, кори; капустяні качани, солому, різноманітне бадилля (Стефановский 
1893, 68-69). 

Внаслідок майже постійного браку харчу в багатьох місцевостях Російської імперії 
хронічне голодування, яке триває впродовж років і десятиліть, виробило цілу субкультуру 
вживання сурогатів, часом навіть таких, які в інших умовах без навиків заготівлі і вживання 
призводило до смерті. Наприклад, кору цілком безпечно вживали у харч в Карелії3161, але 
від неї вмирали українці в часі Голодомору. 

Звичність до подібних сурогатів призводила навіть до спроби їх усталення в 
Російській імперії. Так, за даними Ф. Стефановського, якийсь поміщик Арсеньєв зайнявся 
масовим виробництвом борошна і крупи з лободи, причому зумів отримати визнання свого 
виробу від Медичної ради. 1848 р. селянин Архангельської губернії Болотов запропонував 
робити хліб із горобини. Навіть лікарі 1863 р. визнали можливим випічку хліба з суміші жита 
і моху. Серед «рекомендованих» сурогатів називали також серцевину очерету 
(Стефановский 1893, 62-63) 3162 . Ф. Стефановський негативно висловлювався щодо таких 
спроб, як вельми не корисних для організму споживача, і наголошував на необхідності 
прикласти зусилля до того, аби нагодувати населення справжнім хлібом (Стефановский 
1893, 65-67). 

Лобода, як сурогат хліба 

дна з чільних ролей серед дикоростучих їстівних рослин України, без сумніву, 
належить лободі. Всього описано 250 видів лободи як диких, так і таких, що 
культивуються (Лобода садова 2020; Замятина 1994). Чимало видів лободи росте 
й на наших теренах. Найбільш відома, як харчовий продукт, власне лобода 

(Chenopodium L.), найпоширенішими є три її види: біла (Ch. album L.), червона (Ch. bm L.) і 
міська (Ch. urbicum L.). До лободи належить і лутига садова, яку переважно в Україні і в Росії 
також називають лободою (лободою садовою) — Artiplex hortensis L. Інші назви рослини: 

 

3161  Такого висновку дійшли дослідники-ентузіасти, проаналізувавши традиції використання борошна з кори 
(лубу). 
3162 У рамках дослідження сурогатів, проведеного при Казанському університеті, Ф. Стефановський знайшов у 
колекції сурогатного хліба такі домішки до хліба: житні висівки, пшеничні висівки, ячмінь, овес, просо, полба, 
гречка, горох, катопля, лобода, жолуді, берізка, солома, кора, глина й ін. (Стефановский 1893, 69-70). Автор 
проаналізував їх усі і більшість визнав неїстівними, навіть висівки (Стефановский 1893, 70-75), хоча в наш час 
висівковий хліб подобається. Ще більш дивним для сучасного читача є заперечення корисності хліба з ячміню 
(Стефановский 1893, 75), чи вівса (йдеться не про вівсяне печиво, а про хліб, спечений із суміші вівса і висівок, 
який вживався як головна і постійна їжа) (Стефановский 1893, 76). Так чи інакше, записи практикуючих лікарів 
того часу про біль у шлунку у тих, хто його вживав, не підлягає сумніву (Стефановский 1893, 77). Постає питання: 
чи корисні нинішні модні сурогати. Негативним було ставлення автора і стосовно просяного хліба, але, йшлося 
про лепешаники з розтертого на ручному жорні непровіяного проса, спеченого на відкритому вогні 
(Стефановский 1893, 77-78). Використання змішаної з іншим борошном гречки автор не визнавав, як здається, 
сурогатом, однак він зазначав, що мав справу з хлібом, спеченим із жита з гречаною половою, що, звичайно, 
робить його сурогатним (Стефановский 1893, 79-80). Так само негативно автор сприймав і використання як 
сурогатів гороху й сочевиці (Стефановский 1893, 80-81), картоплі (Стефановский 1893, 81-85), жолудів 
(Стефановский 1893, 88-89) та ін. (Стефановский 1893, 90-96). Що стосується лободи, то, згідно із 
Ф. Стефановським, у Казанській губернії використовувалась переважно Chenopodium album (Стефановский 1893, 
85-88). 
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французький салат, швейцарський мангольд, гірський шпинат3163 (Лобода садова 2020). Її 
зелень має не лише харчові, а й лікувальні властивості. 

Лобода як овоч і сьогодні активно використовують в українській кухні. Найбільш 
традиційним є використання її в борщах. Однак, нині різноманітні брошури й сайти для 
любителів екзотичного харчування рекомендують лободу не лише для салатів, але й для 
омлетів, супів (не тільки борщу), котлет, пюре і паштетів (Зінченко 2014; Харчове 
використання Лободи 2020). Також можна знайти рецепт лободи в сметані (традиційна 
бойківська страва) (Ганущак 2017) та ін. (Рева, Рева 1976, 51-52). Увійшла лобода навіть до 
«офіційної кухні» Російської імперії. Так, у О. Молоховець лободу подано лише як салатну 
страву, але рекомендовано готувати з неї соус, за тим самим рецептом, що й зі шпинату (за 
книгою рецептів № 585) (Молоховец 1901, 150). 

Аби зрозуміти, як міг виглядати хліб із плодами лободи в часи прп. Прохора, 
звернімося до його описів, які з’явилися з уже згаданими пошуками способів боротьби з 
неврожаями у Нечорнозем’ї в кінці XIX ст. Тоді про роль лободи, як сурогату, писали не тільки 
лікарі, а навіть А. Чехов і Л. Толстой (Сюткин 2016). На жаль, нам не вдалося ознайомитися з 
усіма визначними публікаціями з цього питання, але мали нагоду прочитати книгу лікаря 
Ф. Стефановського «Материалы для изучения свойств «голодного хлеба». (Стефановский 
1893) Маючи вже в «гігієнічному кабінеті» Казанського університету 81 одиницю прикладів 
«голодного» хліба, автор вирішив дослідити його вміст (Стефановский 1893, 3). Це 
дослідження мало 1) визначити приблизний вміст усіх прикладів, 2) оцінити ступінь 
травлення найбільш вживаного сурогатного хліба — з лободи, 3) знайти можливість 
оцінювати склад хліба для боротьби із зловживаннями. І найголовніше — «Вказати, які 

 

3163 Не підлягає сумніву, що садова лобода має високі харчові і лікувальні якості. 
Калорійність лободи садової — 368 ккал на 100 г, з них: 
Білки — 14,12 г; 
Жири — 6,07 м; 
Вуглеводи — 64,16 р. 
У складі лободи садової: 
Близько 40% клітковини, прискорює кишковий метаболізм і нормалізує обмінні процеси. 
Вітамін А, який відповідає за функцію зорового нерва, підвищує працездатність репродуктивних органів 

і покращує якість шкіри. 
Вітамін В2 бере участь в кровотворенні, зокрема стимулює вироблення червоних кров’яних тілець, і 

спалює вуглеводи. 
Вітамін В6 бере участь у вуглеводно-ліпідному обміні. Без цієї речовини схуднути неможливо. 
Вітамін РР нормалізує артеріальний тиск і розчиняє шкідливий холестерин на стінках судин. 
Вітамін С підвищує імунний статус, бере участь в окислювальних процесах, зміцнює стінки капілярів. 

100 г свіжого листя — половина добової норми речовини. 
Вітамін K відповідає за згортання крові, стимулює білок-казеїн, необхідний для формування м’язової 

тканини. На 100 г свіжої біосировини — цілих 4 добових норми. 
Бетаїн — обов’язковий учасник жирового обміну, транспортуючий корисний холестерин з організму. 
Бета-каротин необхідний для росту волосся, підтримки стабільного імунітету і зорової функції. На 100 г 

листя лободи — кількість бета-каротину, необхідного людині впродовж доби. 
Вітамін Е попереджає вікові зміни, підвищує тонус шкіри і стінок судин. 
Щавлева кислота прискорює перистальтику і підтримує верстати кишечника в тонусі. 
Алкалоїди надають анестетичну, жовчогінну й седативну дію. 
Сапоніни прискорюють переміщення еритроцитів кровотоком і стимулюють вироблення гемоглобіну. 
У складі лободи також є макро- і мікроелементи. На 100 г продукту: 
1/4 денної норми магнію; 
1/4 частина необхідного кальцію; 
1/5 частина норми міді; 
1/10 від добової дози калію. 
(Лобода садова 2020). 
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власне наслідки неправильного вживання сурогатного хліба для людського організму» і 
«якщо можливо, зібрати свідчення про те, як впливало на населення вживання сурогатного 
хліба в межах досліджуваного району» «щоб вказати, які фактичні наслідки для людського 
організму мають виникнути від неправильного харчування при вживанні хлібних сурогатів» 
і «зібрати інформацію про те, як і чим вплинуло на населення споживання сурогатного хліба 
в межах досліджуваного району» (Стефановский 1893, 11). 

Ця територія Московії була вельми перспективною для подібного дослідження, 
оскільки лободу та інші сурогати у Нечорнозем’ї вживали з метою економії, навіть тоді, коли 
хліб був. В емоційному записі Л. Толстого читаємо: «У тому дворі, в якому мені першому 
показали хліб з лободою, на задвірках молотила своя молотарка на чотирьох своїх конях, і 
вівса, зі своєї і найманої землі, було 60 копиць, що давали по 9 мір, тобто, за нинішніми 
цінами, на 300 рублів вівса. Жита, правда, залишалося мало, чверті 8, але, крім вівса, було 
до 40 чвертей картоплі, була гречка, а хліб з лободою їла вся сім’я з 12 душ. Отже, 
виявлялося, що хліб з лободою був в цьому випадку, і в рясні роки хазяйновитий мужик 
ніколи не дасть теплого і навіть м’якого хліба, а все сухий. “Борошно дороге, а на цих 
шибеників хіба настачишся! Їдять люди з лободою, а ми що ж за пани такі!”» (Л. Толстой. Из 
статьи «О голоде») (Сюткин 2016). Такі дикі звичаї селян Нечорнозем’я відмічав і 
Ф. Стефановський. Він згадував також і нашого прп. Прохора (Стефановский 1893, 85-86), 
проте, звичайно, нема жодних підстав вважати, аби збережена з давнини традиція 
вживання лободи в разі голоду набувала у нас колись такого поширення за врожайних умов. 

Щодо технології випічки Ф. Стефановський зазначає, його або випікали із закваскою, 
як звичайний, або частіше, як прісні коржики, оскільки звичайний хліб з малою домішкою 
звичайного борошна спекти не вдавалося (Стефановский 1893, 85-88). Серед багатьох 
досліджених Ф. Стефановським варіантів домашнього хліба з додаванням сурогатів 
(Стефановский 1893, 147-181), більшість, крім інших домішок, містила лободу. Автор називає 
їх «змішаними лободовими хлібами» (Стефановский 1893, 147). Цікаві описи їхнього смаку 
й вигляду3164. 

 

3164 Наведемо деякі з них:  
«№ 1. Голодний хліб із села Ошли, Манадишськаго повіту Казанської губ.; доставлений у грудні 

1891 р. доктором Котельниковим після об’їзду з п. губернатором. 
Зовнішні властивості. Невеликий шматочок висохлого хліба, що має в найтовщому місці 4 см; кірки 

помірної товщини, з невеликими тріщинами; м’якуш досить пористий; кольору зовні бурого, всередині темно-
бурого; запах хлібний, чи не затхлий; смак задовільний, хрускіт на зубах незначний. Утворення цвілі не помітно» 
(Стефановский 1893, 147). 

«№ 2. Хліб доставлено з села Баликове Лаішевського повіту Казанської губ. в грудні 1891 р. лікарем 
Котельниковим. 

Зовнішні властивості. Невеликий коржик з твердими шкірками, в окружності близько 10 см; висота 
1,7 см; зовні землисто-сірого кольору; всередині майже чорна; має вигляд засохлого коров’ячого посліду; 
компактний, запах неприємний (затхлий); смак незадовільний; на зубах хрумтить. Сухий, місцями цвіль» 
(Стефановский 1893, 147-148). 

«№ 5. Хліб узятий у учня з Баймурзінської школи Тетюшського повіту Казанської губ. і доставлений 
інспектором народн. училищ Г. Карповим у грудні 1891 р. 

Зовнішні властивості. Невеликий коржик: близько 8 см. В діаметрі висотою 2 см; кірки тверді з 
невеликими тріщинами; зовні сіро-землистого кольору, всередині чорного-торфоподібного; м’якуш компактний 
без пригару. Висушена...» (Стефановский 1893, 149). 

«№ 10. Хліб доставлено редакцією «Волзького Вісника» в листопаді 1891 р. З доданої записки видно, 
що він випікався з 1/3 лободи і 2/3 житнього борошна грубого помолу, з добавкою пропареної солі... 

Зовнішні властивості. Невеликий шматочок, заввишки 6 см; кірки помірної товщини, з невеликими 
тріщинами; м’якуш досить пористий; кольору зовні бурого, всередині темніший; смаку гіркуватого; помітний 
хрускіт; запах нагадує звичайний, хлібний; висушений...» (Стефановский 1893, 151-152). 

Цікавими є описи хліба з лободи, надіслані Ф. Стефановському колегами-лікарями. Деякі з них ми 
наведемо, як опис подібної випічки з перших рук, причому таких, які бачили його ще свіжим. Отже: 
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Серед іншого, досліджувався і спеціально випечений хліб, який брали за зразок. 
Такий хліб Ф. Стефановський описує так: «№ 25. Хліб приготовлений з лободи на замовлення 
для гігієнічної лабораторії Казанського університету в селі Вел. Менисар Казанського повіту 
селянином Губайдулліним, 30 вересня 1891 року. У лабораторії підсушений. Зовнішні 
властивості. Половина підсушеного короваю висотою 10 см; верхня кірка відстала від 
м’якушки, посипана борошном, з численними поверхневими тріщинами; м’якуш 
дрібнопористий, легкий, кольору землисто-чорного (торфоподібного); при розламуванні 
помітні рослинні оболонки (висівки); смаку і запаху неприємного; значний хрускіт...» 
(Стефановский 1893, 159). Окремо, і це особливо важливо для наступного дослідження, в 
лабораторії Казанського університету було зроблено «чисті» проби виробів із насіння 
лободи. Це дослідження Ф. Стефановський описує так: «№ 71. Чисте насіння лободи без 
оцвітини, приготоване в гігієнічній лабораторії Казанського університету; насіння з 
оцвітиною сушиться, ретельно перетирається руками і відсіваються на низці сит); потім це 
насіння перетворюють в борошно на звичайній кавомолці. Зовнішні властивості. Борошно з 
чистого висушеного насіння лободи має загалом вигляд сірого порошку, в якому можна 
розрізняти майже білий вміст насіння (білок) і світло-сірі і темно-бурі уламки насіннєвої 
шкірки; смак неприємний; на зубах відчувається хрускіт... 

№ 72. Борошно з насіння лободи з оцвітиною, приготоване також в гігієнічній 
лабораторії тутешнього університету, приблизно так, як його вживають: рослини лободи 
підсушені в печі, обтрушені і змолоті на кавовому млинку. Зовнішні властивості. Горошок має 
зеленувато-сірий колір; при обстеженні тонкого шару можна розрізнити: бурі уламки шкірки 
насіння, зеленуваті частинки квіткових покривів, білуватий вміст насіння і пісок». 
(Стефановский 1893, 177-178). 

Завершимо цю підбірку висновком Ф. Стефановського: «Отже, всі дані, викладені 
при порівнянні «голодних» хлібів з нормальним житнім, вказують на те, що досліджені 
зразки хліба за своїм поживним значенням мають вкрай низький рівень і рішуче не можуть 
становити головну харчову поживність, підтримати півень організму і останній прирікає себе 
на неповне (хронічне), голодування» (Стефановский 1893, 196)3165. І однак, він підкреслює 
щодо засвоюваності хліба з лободи: «вона все-таки певною мірою поживна, і могла 
підтримувати голодуюче населення, хоча робоча спроможність значно зменшилася» 
(Стефановский 1893, 202-204). 

Історія вживання дикоростучих рослин і, зокрема, лободи в Україні, суттєво 
відрізнялася від Нечорнозем’я. Давня традиція їхнього вживання за умов значно кращого 
харчового забезпечення втратилась, і лишилося переважно вживання бадилля як зелені й 

 

«Хліб з лободи і борошна мало поживний, обтяжує шлунок і кишковик, спричиняє розлад кишковика, 
не надає сил, бадьорості духу. Хліб з однієї лободи, якщо їдять його гарячим, діє на кшталт горілки дурманно, 
спричиняє головний біль, нудоту, блювоту і понос, (п. Бородін). «Поживність мізерна; при значній кількості 
домішки сурогату смак гіркуватий; викликає катаральний стан шлунково-кишкового каналу» (п. Чистів). 

І ще: 
«Лободовий хліб ледь гіркуватого, трав’янистої смаку, віддає затхлістю. З метою хоча б частково 

замаскувати неприємний смак лободяного хліба, його «круто» (багато або сильно) солять, внаслідок чого після 
такого хліба відчувається сильна спрага; почуття ситості немає; лободовий хліб виходить здебільшого з 
відсталими від м’якушки скоринками, швидко черствіє і пліснявіє, землистого кольору» (п. Перов). «Хліб з 
лободою має землистий, неприємний смак. Всі визнавали його несмачним і вживали більше з гарячою їжею. 
Після прийняття їжі відчувалася спрага, тому пили більш, ніж зазвичай, за розповідями селян. — Що стосується 
поживності цього хліба, то, за зовнішнім виглядом споживачів, вона має бути дуже низькою. Селяни заявляли, 
що з такого хліба мало сили, які в роботі дуже скоро виснажувалися» (п. Заболотнов). 
3165  На завершення свого дослідження Ф. Стефановський згадує схожу за змістом дисертацію Н. Сульменєва 
(Стефановский 1893, 199) «Лебеда, ее химический состав и усвояемость азотистых веществ». Не маючи 
можливості ознайомитися з нею, зазначимо так, що, згідно з цитатами, висновки цього автора мало 
відрізняються від висновків наведеної публікації (Стефановский 1893, 202-204). 
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овочів. В часі ж Голодоморів XX ст., особливо штучного Голодомору 1932—1933 рр., 
створювали нові рецепти, часом смертельні для голодних людей. Так, на Роменщині, «в цей 
період складали нові рецепти сурогатних страв. Молоде листя клену, липи, буряка чи 
кропиви сушили в печі, добре перетирали і готували на воді паляниці. З сушеної конюшини 
пекли хліб. Весною з розтертих бруньок липи пекли коржики, які називали “щоденники”. 
Листя з липи добавляли до полови та картоплі і пекли маторжаники. Також пекли млинці з 
лісового моху, дубового листя, збирали качани з ремези в озерах, у лісі жолуді. У різних 
регіонах України також пекли млинці з тертого осердя качанів, робили берестову муку, яка 
була дуже жорстка і не придатна для їжі… вживали дертяники, полов’яники, хроняники, 
лопушаники. Кропиву та листя буряка їли вареними у воді. Якщо у кого була картоплина — 
додавали і картоплю, то це була така “смакота”, яку їли не щодня, бо й картоплі теж не 
було…» (Коцур 2011, 57). 

Зелень лободи переважно сушили і товкли на борошно або варили з додаванням 
дрібки чогось на зразок висівок. Від такої їжі розпухали ноги, тріскалася шкіра (Стасюк 2006, 
98). Досліджуючи процеси, які викликали в організмі вживання хліба з лободою та інших 
сурогатів, Ф. Стефановський навів суто медичні висновки (Стефановский 1893, 204). Обсягом 
нашого дослідження не передбачено подібну тему, тому обмежимося висновком, що 
вживання хліба із лободи спричиняло у багатьох (але не у всіх) біль у животі й проблеми з 
травленням (Стефановский 1893, 204-207). 

Звичайно, зелень і плоди різних сурогатів по-різному впливають на різних людей. 
Одна реакція буде у ситої, здорової людини, не обтяженої працею, крім спортзалу. Інші 
симптоми у голодуючого, як в часі Голодомору. Ще інакше — у більш-менш здорової 
людини, яка харчується так роками, не вмерла від тієї дієти в дитинстві, але змушена тяжко 
працювати. Вірогідно, саме тому від лободи в Україні в часі Голодоморів було більше шкоди, 
ніж у Нечорнозем’ї. Але негативний вплив лободи при постійному вживанні як зелені, так і її 
плодів не викликає сумніву. Як можна припустити, перше переважно використовували в 
Україні в часі Голодоморів (оскільки людям не було часу чекати, доки лобода зріє, а крім 
того, за умов втрати звичаю збирати насіння лободи, про нього могли й не знати)3166. 

Адже лобода об’єктивно має при систематичному вживанні негативні наслідки для 
організму. Не слід забувати, що в народній медицині її також застосовують як блювотний і 
проносний засіб (Рева, Рева 1976, 51-53). Останнє вже само собою свідчить, що не все так 
однозначно із використанням цієї рослини в харч. Насправді, не варто складати раціон на 
основі лободи. Це рослина хоч і корисна, але може спровокувати інтоксикацію, алергію й 
запаморочення. Є також ціла низка протипоказань (Лобода садова 2020). 

Окремо слід сказати про родича нашої лободи, який, дійсно, можна вживати в їжу і 
робити з нього борошно для випічки. Це квіноа, кіноа (Chenopodium quinoa willd.) і каньяуа 
(Chenopodium pallidicaule aellen), рисова лобода) (Жуковский 1971, 272; Декілька фактів про 
кіноа 2016). Це однолітня високогірна рослина Анд, що дає врожай дуже дрібного насіння. З 
насіння цих рослин готували кашу, з листя готували суп (Жуковский 1971, 272). Дуже цінували 
інки, які вживали його не менше картоплі та кукурудзи, що становили основу їхнього раціону 
харчування. Нині його вирощують у Гімалаях та на деяких морських побережжях з кліматом, 
що передбачає великий перепад температур (Жуковский 1971, 272; Декілька фактів про 
кіноа 2016). 

 

3166 Цікаво, що незважаючи на негативну практику вживання зелені лободи під час Голодоморів (а, можливо, й 
не знаючи про неї), її помістили до цікавої брошури, виданої в часі блокади С.-Петербурга у Другій світовій війні 
під назвою «Главнейшие дикорастущие пищевые растения Ленинградской области», 1942 р. З огляду на 
передмову, у написанні видання взяли участь кваліфіковані спеціалісти в галузі біології й хімії. Опис 
безпосередньо лободи створено О. Сметанниковою. Тут, зокрема, міститься детальний опис поживних якостей 
рослини. Автор пропонує для використання не лише плоди, а й його бадилля — як вітамінну сировину для 
перших страв та салатів. Додано цікаві рецепти, перевірені спеціалістами й мінімалістичні. 
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Останнім часом ця крупа, відома на ринку, як кіноа, стала ще одним «суперфудом», 
«особливо корисним» засобом для витягування грошей із кишень «віруючих у здоровий 
спосіб життя». Насправді, це зерно поживне і корисне, хоча не слід визнавати його чимось 
надприродним. 

Кіноа варять як гарнір, а також, як кашу — самостійну страву, приправлену спеціями 
або соусом за смаком. Перед приготуванням кіноа дуже важливо добре промити — 
невідлущені частинки можуть дати гіркоту, як у «справжньої» лободи, а також важливо не 
переварити, оскільки крупа швидко розмокає. З борошна кіноа роблять пасту, випікають 
хліб та готують вітамінні напої (Жуковский 1971, 272; Декілька фактів про кіноа 2016). 

Смак зерна, який у Інтернеті рекламують, як «горіховий» чи схожий на шліфований 
рис (Жуковский 1971, 272; Декілька фактів про кіноа 2016), нагадує навар поганого пшона на 
бадиллі, бо смак зелені відчувається дуже сильно, а запах самого зерна майже відсутній. І 
все ж, реклама між людьми з явним надлишком коштів відіграла свою роль. 2013 р. 
проголошено Міжнародним роком кіноа і його навіть визнають одним із способів 
подолання голоду на Землі (Жуковский 1971, 272; Декілька фактів про кіноа 2016), що 
звичайно, ніяк не назвеш, лише дурницею. З іншого боку, не помічено, щоб воно спричиняло 
негативні реакції, таких, як інші види лободи. 

Так що ж зробив із лободи прп. Прохір 

а час життя прп. Прохора, Україна мала розвинуте сільське господарство. 
Вирощували пшеницю, жито, просо, овес, горох, сочевицю, гречку, коноплі, льон, 
рижій (Гуслистий 1960, 74-76). Українська кухня цього періоду була досить 
розвинутою. Зокрема, випічка з дріжджового тіста була вже дуже різноманітною. 

Борошняна їжа урізноманітнювалась рибою, грибами, лісовими ягодами, овочами, молоком 
і, рідше, м’ясом. При княжих дворах існували професійні кухарі (Смоляр 2008, 64). Хліб тоді 
переважно випікали з жита і ячменю (Артюх 1977, 46-47). Проте вірогідно, дикоростучі 
рослини застосовували в харчуванні значно більше, ніж нині. 

Прп. Прохор обрав собі підвиз вживання тільки дикоростучих рослин. Такий вид 
підвизу широко відомий на сході, але за нашого клімату є доволі проблемним, хоча і 
можливим. Зокрема, відлюдника, який харчувався дикими грушами і медом, описує у своїх 
записах свт. Петро Могила (Жиленко 2011, 466). Підвизалися із вживанням дикоростучих 
рослин навіть подвижники Соловецьких островів (Соловецкий патерик 1873, 74-77). Проте 
це були відлюдники, не пов’язані з обителлю, а наш преподобний займався цим в обителі. 

Згідно з житієм, преподобний випікав хліб із лободи. Майже однозначно можна 
сказати, що йшлося про зерно, оскільки бадилля лободи може бути тільки домішкою до 
хліба. Втім, вищенаведені уваги доводять, що плоди лободи є не найкращим джерелом 
борошна і з неї випікається, м’яко кажучи, не найсмачніший хліб, особливо, якщо в нього 
додавати дуже мало іншого борошна або не додавати зовсім. Чи міг прп. Прохор прожити 
на такому раціоні? Так, власне, міг. До того ж, його підвиз полягав у вживанні не лише 
лободи, а й інших диких рослин. Добре володіючи збереженою на той час стародавньою 
традицією вживання дикоростучих рослин, він за життя явно розвинув її. З житія нам відомо 
лише про випікання ним хліба із лободи. І цей хліб аж ніяк не асоціюється із свідченням 
людей, які бачили подібний хліб в Нечорнозем’ї. 

Є всі підстави твердити, що прп. Прохор мав явну схильність до біології та харчової 
хімії, і створив цілу технологію випічки хліба, з додаванням борошна з лободи. У Патерику 
такі його дії описуються як чудо, але навіть за описом зрозуміло, що йдеться про технологію. 
І де знайти вододіл між чудом як таким, і чудом Божого дару до якоїсь справи? 

Історик медицини М. Богоявленський, добре знайомий із діяльністю лікарів зі 
створення сурогатів хліба, припустив, що прп. Прохор зумів «чи то додаючи якихось домішок 
до хліба, чи то використовуючи цільні частини диких рослин, виготовити, за одному йому 
відомим рецептом, настільки високоякісний сурогат хліба, що завдяки цьому було 

Н 
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підтримано життя як самого винахідника, так і багатьох бідняків, які приходили до Прохора 
по хліб» (Богоявленский 1960, 168-169). У Патерику про інші інгредієнти не розповідається, 
але це ще ні про що не свідчить. Знову ж таки, згадаємо про висновки дослідників XIX ст. — 
хліб із домішками лободи був настільки ж несмачним. 

Під час розмелювання лободного зерна, ламка шкірка його розпадається на темні 
гострокутні уламки, які бувають настільки малі, що проходять через найдрібніше сито. Ядро 
на розломі можна вважати цілком білим (крохмаль), так що колір його різко відрізняється 
від темного кольору насіння оболонки. Відділити цю чорну частину, яка є джерелом гіркоти 
хліба, Ф. Стефановський вважав майже неможливим, і зауважував, що селяни Нечорнозем’я 
навіть не намагалися це робити (Стефановский 1893, 85-88). Зробити хліб із лободи не 
отруйним і смачним прп. Прохор міг лише відділивши полову. Отже, така процедура все ж 
таки можлива. Вірогідно, цей висновок вимагає практичного підтвердження, наприклад, із 
залученням ручного жорна, яке використовували у Лаврі. Але якщо преподобному вдалось 
це зробити, то є всі підстави твердити, що з певними домішками та ще й для голодної 
людини, хліб міг виявитися дуже смачним і, головне, не отруйним. 

Додаток 17 

Запис свт. Петра Могили про зцілення від води 
з хреста прп. Марка Печерника 

ерша згадка про традицію напувати прочан із хреста прп. Марка міститься у 
записах свт. Петра Могили і оповідає про зцілення хворого ока прочанина 
(католика) Павла Курцевича. Ця оповідь є дуже цікавим свідченням, тому подамо 
її нижче: 

«Літа 1621 князь Павло Курцевич, настільки хворий на очі, що не лише нічого не 
бачив на одне око, а від великої хвороби ледве й ходити з підтримкою міг, прийшов до 
Печерського монастиря відвідати свою матір, яка іноцтвує в жіночому монастирі. Братія 
святої обителі, побачивши, наскільки він страждає, пожаліла його (найбільше тодішній 
намісник Кипріян Лабунський), [i] сказали йому: “Пане Кунцевичу, ця свята Лавра є 
чудотворною, і багато з тих, хто з вірою приходять сюди, молитвами преподобних отців 
наших Антонія і Феодосія отримують зцілення. І ти також (хоча і не Православної нашої, але 
латинської є Віри) попроси ієрея, аби на ранок відслужив у печері преподобного Антонія 
Службу, ти, послухавши Святу Літургію, від хреста святого Марка печерного, що на раці з 
мощами його лежить, водою святою очі з вірою промивши, зцілення, молитвами святого 
(який багатьох силою Христовою зціляє), надіємось, отримаєш”. Той, це чувши, відразу, з 
радістю, попросив отця Кипріяна Божественну в печері здійснити Службу і на ранок, коли 
служив той, з благоговінням стояв, слухаючи Святу Літургію. По здійсненні помолився Богу і 
святого Марка закликавши про молитву, промив очі свої з хреста святою водою і, 
приклавшись до святих мощей, пішов. І в той же час, припинилась його хвороба, але ходити 
ще не міг. І сівши в карету свою, поїхав до міста Києва. Коли він їхав, і піднявся на гору, яка 
називається Уздихальницею, зняв покров, що покривав його очі (від світла ще більше 
боліли), 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 почав славити Бога і 
дякувати святому Марку Печерському, молитвами якого зцілення прийняв. Сам князь 
Курцевич в літо 1629, місяця серпня 15 дня, на свято Успіння Богородиці, коли був у 
монастирі Печерському, вустами своїми перед свідками повідав мені чудо се, що було з ним, 
у славу Божу, Йому належить всяка слава, честь і поклоніння у віки. Амінь» (Жиленко 2011, 
446-447). 

П 



 

 

1034 
 

Пізніше чудо з деякими доповненнями опублікував Афанасій Кальнофойський у 
«Тератургімі» 1638 р.3167 

Інформацію про родину Павла Курцевича див. у колективній монографії, присвяченій 
прп. Марку (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 20-33). 

Додаток 18 

До питання про можливість 
збереження творінь 

прп. Алімпія 
к видно з житія, слава прп. Алімпія як 
іконописця ширилася як у Києві, так і за його 
межами. Однак на сьогодні не існує жодного 
зображення, яке б однозначно пов’язувалося 

з ним. Зважаючи на трагічні обставини історії Києва й 
України загалом, у цьому нема нічого дивного. 

З XIX ст. відомі спроби приписати прп. Алімпію ті 
чи інші стародавні ікони. Проте це вже була навіть не 
легендарна традиція, це була бібліографія. А що ми 
знаємо про думки з цього приводу давніх українців? 

Одну відповідь маємо. До творчості прп. Алімпія 
здавна відносили список Печерської Богородиці з пристоячими прпп. Антонієм і Феодосієм 
Печерськими, збережений у Свенському Печерському монастирі поблизу Брянська, куди він 
потрапив із Лаври. Нам вже доводилося писати про цей образ (Жиленко 2019, 266) і про те, 
що, хоча ця ікона є чудотворною, та сама технічна її якість, як і стиль робить таку атрибуцію 
маловірогідною, може йтися тільки про копію XIII ст. (Анисимов 1928, 54; Пуцко 2010, 663; 
Овсійчук 1996, 73-74). З іншого боку, оригінал ікони вповні міг бути написаний прп. Алімпієм, 
який, отже, є автором іконописного типу Печерської Богородиці (Овсійчук 1996, 73-74). 

Чи приписували 
прп. Алімпію в Україні XVII ст. ще 
якісь ікони? Писемних свідчень 
про це не нема. Однак, є сенс 
звернути увагу на гравійовані 
ілюстрації до Патерика 1661 і 
1702 рр. Останні виконав 
визнаний український художник 
о. Леонтій Тарасевич. Їхня 
композиція хоча й спирається на 
гравюри іншого видатного 
українського художника о. Іллі, 
який зробив гравюри до Патерика 
1661 р., але є власною творчістю 
Л. Тарасевича. З іншого боку — 

 

3167  Текст польською мовою і в українському перекладі О. Крайньої опубліковано в колективній монографії, 
присвяченій прп. Марку (Пивоваров, Крайня, Курлов 2020, 17-18). 

 
Прп. Алімпій. Лаврська іконо-
писна школа. Фонди НЗКПЛ 
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гравюри о. Іллі є всі підстави пов’язати із лаврською іконописною традицією. Отже, 
проаналізуємо зображення прп. Алімпія у обох галереях. 

У гравюрі до Патерика 1661 р. бачимо кілька ікон, пов’язаних із прп. Алімпієм 
(див. нижче). Святого зображено з іконою Одигідрії в руках. Чи зазначено було конкретну 
ікону — не ясно. Є всі підстави вважати, що так. Але зображення аж надто мале і схематичне 
для точної атрибуції. В ілюстрації до написання Янголом ікони під час хвороби святого, 
ікона — Успіння Пресвятої Богородиці. Це не однозначно, але логічно витікає з самої оповіді. 
Якщо для замовника було неймовірно важливо отримати ікону до свята Успіння — отже 
храм був саме Успенський і в день Успіння, вірогідно, мав бути освячений. 

Наразі на 
ілюстрації о. Лео-
нтія Тарасевича 
бачимо зовсім 
інші ікони. 
Прп. Алімпія зо-
бражено за напи-
санням ікони Пе-
черської Богоро-
диці, але не схо-
жої на Свенську 
Богородицю, а ту 
її версію, яка була 
поширена у його 
час. Янгол пише 
ікону, що нале-
жить до іконопис-
ного типу Замилу-
вання. 

У 
нижньому лівому кутку гравюри зображено іконостас, в якому чітко видно ікону Знамення. 
Саме тому виникла ідея, що це може бути зображенням Ярославської Оранти у першому 
місці її перебування (Логвин 1970, 18; Міляєва, Гелитович 2007)3168. Однак, зважаючи на 
напис на гравюрі, цей сюжет зображає появу голуба у Великій Церкві. Можна мати претензії 
до Леонтія Тарасевича, і роздумувати, чому цю ікону розміщено в іконостасі, але це явно не 
визнається іконою, написаною святим. 

На межі XIX і XX ст. у московських істориків та широкої громадськості виник 
особливий інтерес до прп. Андрія Рубльова, якому зопалу приписали авторство десятків, 
якщо не сотень ікон. Водночас звернули увагу і на прп. Алімпія. Як здається, вперше в 
російській імперській історіографії на ікони, які могли б належали творчості прп. Алімпія 
звернули М. і В. Успенські (Успенский, Успенский 1901). Пізніше той самий список з більш 
детальнішою інформацією про українські ікони княжої доби опубліковано у визначній роботі 
М. Петрова (Н. Петров, 1914). У цьому списку — декілька ікон. 

Передусім — список Печерської Богородиці із Свенського монастиря, згадку про 
якого імперська історіографія запозичила з ранньомодернової української традиції.  

 

3168 Г. Логвин помилково відносить гравюру до 1661 р. (Логвин 1970, 18). 
 

 
Ілюстрації до житія прп. Алімпія із видань 1661 і 1702 рр. 

1661 р. 1702 р. 
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Не часто нині згадують також про приписувану прп. Алімпію ікону з іконостаса 
Успенського собору в Москві — «Царь царемъ» чи «Предста Царица», але яку на початку 
XVIII ст., переписав іконописець К. Уланов. На іконі зображено Спасителя, що сидить на 
високому престолі у священницькому вбранні (Н. Петров 1914, 9). На сьогодні зрозуміло, що 
нема жодних підстав твердити про її приналежність святому. 

Більш реальним з точки зору дослідників XIX—XX ст. був пошук ікони прп. Алімпія у 
Ростові, оскільки про перевезення її до Ростова оповідає житіє. 

Спершу припустили, що йдеться 
про копію Володимирської Богородиці з 
Ростовського собору (Успенский, 
Успенский 1901, 16; Н. Петров 1914, 14). 
Однак, сьогодні нам відомо, що наявна 
ікона належить до XVII ст. (Сазонов 1995), 
хоча дехто з дослідників вважав за 
можливе виводити її не з самої 
Вишгородської Богородиці, а з копії, колись 
зробленої прп. Алімпієм (Гусева 1993, 4). 

Вже у XX ст. було знайдено 
пам’ятку, приналежність якої до творчості 
прп. Алімпія є логічно обґрунтованою. 
Йдеться про ікону, яка в науковій літературі 
отримала назву Ярославської Оранти 
(насправді, це зображення належить до 
іконографічного типу «Знамення»). 

Цю унікальну пам’ятку 3169 , було 
знайдено 1919 р. серед мотлоху в 
Ярославському Спасо-Преображенському 
соборі (Брюсова 1986). У 1925—1927 рр. 
ікону було очищено від записів XVII—XIX ст. 
За слідами окладу було визначено, що ще у 
XVII ст. ікона перебувала у храмі. Наразі 

В. Брюсова не знайшла ніякого зв’язку між іконою і Успенським собором Ярославля, де її 
знайшли. Їй вдалося довести, що ще 1787 р. ікона містилася у вівтарі Спасо-
Преображенського собору в Ярославлі. Однак, як вона туди потрапила — не відомо 
(Брюсова 1986, 91-95). 

 

3169 «Автор створив вражаючий урочистий образ: статність Марії, зображеної в анфас, її дзвоноподібний силует, 
досягнутий завдяки розширеному донизу мафорію, контрастують з її невеличким жіночним ликом та 
непропорційно маленькими кистями рук. Уславлюють Велику Панагію архангели, розміщені в медальйонах у 
кутках ікони. Медальйони з білим обрамленням підтримують білий німб навколо голови Марії. На сяючому 
золотому тлі вони полегшують верхню частину ікони, посилюють поетичність тендітного лику Марії. Золоту в іконі 
надано великого значення: крім тла, золотими смугами промениться мафорій Марії, одяг Спаса Еммануїла» 
(Міляєва, Гелитович 2007). 

 
 



 

 

1037 
 

В часі реставрації було висловлено припущення, що вона належить до княжої доби 
(Брюсова 1986, 73; Антонова, Мнева 1963, 52-53). Водночас було помічено, що «пам’ятку 
слід віднести до періоду, коли ще тільки складалися принципи давньоруського живопису. 
Художник не робив якісної відмінності між мозаїкою, фрескою й іконою ні в трактуванні 
художнього образа, монументально-узагальненої, ні в мальовничих прийомах, поєднуючи в 
одному творі особливості різних видів мистецтва. До того ж, створюється враження, що 
митець прагнув манерою виконання максимально наблизити іконопис до мозаїки, 
можливо, в розрахунку на те, що створений ним твір буде сусідити з нею» (Брюсова 1986, 
83). Нема жодних підстав твердити, що ікону було написано у Ярославлі й Володимирі 
(Брюсова 1986, 95). Ікона явно відноситься до 
названих Л. Міляєвою і М. Гелітович україно-
візантійськими, створеними українцями, які 
отримали свої вміння у середовищі грецьких 
митців (Міляєва, Гелитович 2007). 
Богородична ікона Знамення відома на 
фресковому розписі приділу Йоакима й Анни 
Софії Київської, тому не підлягає сумніву, що в 
часи прп. Алімпія такі ікони вже були відомі у 
Києві (Шевлюга 2015). Відомі зображення 
Знамення і на печатках тогочасних ієрархів. 

Все зазначене вище веде до думки, що 
ікону було створено у Києві близько XI—
XII ст., а, відтак, є підстави твердити про 
авторство прп. Алімпія (Антонова, Мнева 
1963, 52-53; Живопись домонгольской Руси 
1974, 40, 45), оскільки навіть у той час тут 
навряд чи було багато місцевих мозаїстів, які крім 
того, писали й окремі ікони. 

Зрозуміло, що з’явилися теорії 
стосовно тотожності цієї ікони з конкретною 
описаною в Патерику (Логвин 1970, 17; 
Антонова, Мнева 1963, 52-53; Шевлюга 2015, 367-
369). Однак, єдиним підтвердженням цього є 
зображення Богородиці Знамення на гравюрі Леонтія Тарасевича (Шевлюга 2015, 367-369), 
що, втім, навряд чи можна визнати переконливим (див. стор. 1036). Втім, київські ікони 
замовляли, купували, грабували і вивозили з Києва на схід масово (Овсійчук 1996, 50), а 
святий, як можна зрозуміти, за життя написав багато ікон. 

Є велика спокуса пов’язати Ярославську Оранту із зображенням Оранти у наві 
Великої Церкви Печерської, що не збереглося (Жиленко 2019, Коментар 19). Хоча та мозаїка 
була Орантою, а не Знаменням, однак ці зображення є багато в чому подібні. Зокрема, 
В. Пуцко, який датував її XIII ст., а відтак не пов’язував із прп. Алімпієм (Пуцко 2010, 663), 
погоджується із тим, що вона є наслідуванням техніки мозаїки. Натомість він припускає, що 
такий зв’язок став результатом копіювання композиції з апсиди Великої Церкви (Пуцко 2010, 
663; Пуцко 2015, 127-129). 

Однак, якщо ми поглянемо на порівняльну таблицю, поміщену нижче- побачимо, що 
на збережених, нехай і схематичних зображеннях Печерської Оранти у наві храму навіть одяг 
Пресвятої Богородиці виконано інакше. 

 
Ярославська Оранта (Знамення) 
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За будь-яких обставин, маємо пам’ятати, що атрибуція «Ярославської Оранти» не є 
аксіомою, а лише теорією, стосовно якої навіть прихильниця її В. Брюсова зауважувала, що 
«через відсутність творів, які могли б бути достовірно визнані приналежними цьому 
найбільшому руському живописцю XI—ХII ст., на користь нашої гіпотези поки не можна 
навести строго наукових доказів» (Брюсова 1986, 85). 

Дійсно, в літературі відома ідентифікація її, як київської княжої доби, але без 
зазначення теорій про авторство (Алпатов 1978, 299; Пуцко 2010, 663). С. Масленицин, не 
вдаючись в особливості ікони, датує її XIII ст., аби мати нагоду пов’язати її з неоднозначним 
за своєю діяльністю, але, безперечно, інтелектуально розвинутим князем Костянтином 
Всеволодовичем. Не підлягає сумніву, що цей князь багато зробив для Ярославля, серед 
іншого, заснування бібліотеки й будівництво кам’яних храмів. За його життя було завершено 
храм «на княжому дворі». Отже, мало бути підготовлене і внутрішнє оформлення, 
включаючи ікони. До них він відносив і Ярославську Оранту, в якій бачив бажання будівника 
храму мати паралель із збудованою засновником Ярославля Ярославом Мудрим Софією 
Київською (Масленицын 1986, 100-103). 

Атрибуція Ярославської Оранти прп. Алімпію і її яскрава індивідуальна манера 
зродили у дослідників припущення стосовно інших пам’яток, які можна пов’язати з 
прп. Алімпієм. 

Зокрема, мистецтвознавцями було відмічено стилістичну схожість ікони з мозаїками 
Михайлівського Золотоверхого монастиря. Г. Логвин розвинув цю ідею, зі свого боку 
припустивши, що два мозаїчні зображення — Димитрія Солунського й архідиякона 
Стефана — виконані тим самим художником, що і Ярославська Оранта, отже — 
прп. Алімпієм (Логвин 1970, 17). Він наголошує: «найбільш вражає схожість облич у згаданих 
творах. Всі вони мають трохи асиметричні очі, з ледь помітним косооким поглядом. Тіні як в 
іконі, так і в мозаїках, виконано в одній манері… Малюнок очей та брів абсолютно 
однаковий, так само, як і характерна зморшка на шиї. Важливо відзначити, що брови 
накреслено широкими дугами, які, плавно закруглюючись донизу, зливаються з лінією 
верхньої повіки. Ця пластична структура очей має зв’язок із стилем софійської мозаїки. Вуста 
теж однакові: маленькі, з ямкою на верхній губі і широкою тінню під нижньою. Руки й ноги 
помірно видовжені, з маленькими ступнями та кистями. Навіть окремі деталі мають велику  
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схожість. Так, наприклад, орнаменти з дрібних, ритмічно переплетених галузок на 
передвівтарній огорожі в «Євхаристії», на червоній подушці — підніжжі ікони… та на штанях 
Димитрія Солунського однакові. Модулем пропорційної побудови постатей була голова 
(Логвин 1970, 17). 

Дійсно, прп. Алімпій міг бути 
залучений до розписів цього храму 
(Шевлюга 2015, 367; Гординський 
1978, 10; Асєєв 1966, 326-328; Міляєва, 
Гелитович 2007; Логвин, Міляєва, 
Свєнцицька 1976, 6), оскільки 
неодноразово зазначалося, що в 
створенні мозаїки Михайлівського 
собору брало участь багато майстрів. 
В. Лазарєв вважав саме вищезгадані 
зображення свв. Стефана і Димитрія 
грецькою творчістю (Лазарев 1966, 
85), хоча й допускав створення 
вітчизняними художниками деякої 
іншої мозаїки (втім, без згадки про 
прп. Алімпія) (Лазарев 1966, 87-88). 
Схожу думку висловив Н. Козак, який допускає участь у розписах українців, але чільну роль 
відводить грекам, оскільки програма розписів відображає візантійські тенденції в малярстві 
того часу (Козак 2003, 150).

Додаток 19 

Опис житла і майстерні художника XIII ст., 
дослідженого в районі Михайлівського 

монастиря 
деться про житло багатого художника-мирянина, тому прямого стосунку до 
прп. Алімпія опис не має. Але це єдина знахідка майстерні художника у Києві, яку 
докладно описав М. Каргер в Археологічних дослідженнях Давнього Києва 
(Каргер 1950). На жаль, це видання давно стало бібліографічною рідкістю, а от у 

фундаментальній «Історії Києва» цей опис надається неповно і фрагментарно (Каргер 1958, 
478-479). 

Тож подаємо текст (Каргер 1950, 19-42) з невеликими купюрами і, серед іншого, і з 
власними висновками М. Каргера. Однак, сучасному читачу варто пам’ятати, що цей автор 
вважав досліджені ним підвали багатоповерхових будинків — напівземлянками, в яких, на 
думку дослідників-комуністів, животіли тоді пересічні мешканці Києва. Безперечно, у 
Києві було багато незаможних мешканців, але ремісники, що жили в дослідженій місцевості 
біля Михайлівського монастиря, такими не були. М. Каргер, до речі, відмічає наявність шару 
решток будинку над «землянкою», але не відмовляється від своєї концепції. Отже, 
знецінюються і роздуми М. Каргера на тему приналежності знайдених під час розкопок 
цінних речей — вони цілком могли належати сім’ї, що мешкала у будинку. А підвал був 
господарчим приміщенням і, можливо, спільна для всього дому піч, яку могли 
використовувати і для потреб ремесла. План розкопаного підвалу і знайдені там посудини 
поміщено нами в Альбомі ілюстрацій. 

У чому М. Каргер мав абсолютну рацію, так це в тому, що на попелище ніхто не 
повернувся. І пізніше цю територію не було заселено, вона стала частиною монастирського 
саду. Найвірогідніше, знищення будівлі пов’язано з татарським нападом 1240 р. Текст 
подається мовою оригіналу. 

  

Й 
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«В южном конце раскопа была обнаружена 
последняя землянка, являющаяся памятником 
совершенно исключительного научного 
значения. Можно без преувеличения сказать, 
что по степени сохранности постройки, а 
особенно по количеству и сохранности 
инвентаря, найденного в ней, она превосходит 
все, что было известно до сих пор в области 
археологии древнерусского жилища. Как и все 
описанные выше, землянка VIII вырыта в лессе 
и сверху перекрыта мощным культурным 
слоем; стенки ее обмазаны глиной н докрасна 
обожжены. Первые признаки землянки 
обнаружились на глубине 1,30—1,35 м: 
показались разрушенные стенки из 
обожженной глины, куски обгорелого дерева, 

обломки костей животных и птиц, фрагменты керамики, куски ручных жерновов и пр. 
Границы землянки хорошо прослеживались благодаря красноватой полоске обожженных 
стенок, внутри которых лежал гумусированный слой с большим количеством обугленного 
дерева, угля, золы, обломков глиняных стенок землянки и многочисленного инвентаря. За 
пределами землянки — плотный материковый лесс. Высота сохранившихся стенок 
колеблется от 0,80 до 0,20—0,25 м. Толщина глиняной обмазки — 0,08—0,10 м. Длина 
северной и южной стенок — 3,20 м, западной — 3,00, восточной — 3,70 м. В восточной 
стенке, на расстоянии 1,35 м от юго-восточного угла землянки, обнаружены следы входа. 
Ступенек лестницы не сохранилось, но имеющееся углубление в материке за восточной 
стенкой несомненно свидетельствует о существовании здесь спуска в землянку. Пол, 
хорошо утрамбованный и обожженный, находился на глубине 2,00 м от современной 
поверхности; глиняная обмазка его неоднократно подновлялась: слои плотно 
утрамбованной и обожженной глины легко расчленялись при снятии. Засыпь, толщиной 
около 0,70 м, лежавшая между полом и уровнем верхних сохранившихся частей стенок, 
представляла обвал верхних (наземных) частей землянки, состоявший из кусков 
обожженной глины и обуглившегося дерева, под которым полностью сохранился весь 
инвентарь, находившийся в жилище в момент обвала. В северо-восточном углу прекрасно 
сохранилась глиняная печь, сделанная на небольшом возвышении, поднятом над уровнем 
пола на 0,20 м. Это возвышение представляет площадку из материкового лесса, 
оставленного при устройстве землянки, на которой лежит слой битой глиняной посуды, 
покрытый сверху глиняной обмазкой, неоднократно подновлявшейся. Эта своеобразная 
конструкция пода печи… была широко распространенным явлением в киевских жилищах 
XI—XIII вв. В некоторых случаях битая посуда заменялась битым или даже целым кирпичом. 

Площадка, на которой поставлена печь, больше самой печи, края ее выступают на 
несколько сантиметров. Свод печи, имеющий полусферическую форму, сделан из глины на 
деревянном каркасе, следы которого сохранились внутри в виде вертикальных желобков-
канелюр… Верхняя часть свода обвалилась, из-за чего невозможно установить конструкцию 
дымохода. Нет даже возможности установить, представлял ли этот дымоход просто 
отверстие в своде, через которое дым выходил в землянку (топка по-черному3170), или же 
над отверстием печи устраивалась деревянная, обмазанная глиной труба, выводившая дым 
наружу. Необходимо отметить, что печь чрезвычайно велика, особенно если принять во 
внимание небольшие размеры самой землянки. Размер печи (по поду): длина — 1,50 м, 
ширина — 1,17 м, толщина стенок свода — 0,15—0,17 м, высота сохранившихся частей свода 

 

3170  Непросто уявити собі дво- чи більш поверховий будинок із пічкою, яку б топили «по-чорному». Тому, 
звичайно, про це не мовиться. 
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— 0,35—0,40 м, ширина устья печи (по поду) 0,55 м, кверху челюсть печи суживается. Внутри 
печи были найдены обгорелые кости животных и птиц, обугленные куски хлеба и два 
фрагмента стеклянного браслета. 

К западу от печи на полу землянки находились четыре неглубоких ямки небольшого 
диаметра, внутри которых при зачистке были найдены истлевшие остатки деревянных 
столбиков. По-видимому, это остатки от ножек стола. Нижняя часть еще одного столбика, 

несколько большего диаметра, была 
обнаружена в углу между печью и 
столом; назначение его, очевидно, 
связано с печью. 

Внутри землянки найдено 
огромное количество разнообразных 
предметов. Поскольку наиболее 
существенные из них показаны на 
плане землянки, предлагаемое ниже 
описание предметов дается не в 
топографическом, а в 

систематическом порядке. 
Эти предметы можно разделить на две группы, в первую из которых войдет 

разнообразный бытовой инвентарь, принадлежавший владельцам землянки, во вторую — 
орудия производства, сырье, полуфабрикаты и готовые изделия, характеризующие 
раскопанную землянку не только как жилище, но и как ремесленную мастерскую. 

В первой группе предметов большой интерес вызывает прежде всего глиняная 
посуда. Если фрагменты ее в раскопках древнерусских городов являются наиболее 
обильным материалом и число их измеряется в более или менее крупных раскопках не 
только тысячами, но часто и десятками тысяч экземпляров, то целые экземпляры при 
раскопках городищ являются единичными памятниками. Тем более ценен тот 
исключительный ассортимент глиняной посуды, который был обнаружен в землянке VIII. 

Между четырьмя ножками стола находился большой раздавленный сосуд, который 
удалось полностью восстановить. Сосуд этот высотой в 0,62 м с диаметром горла 0,20 м 
содержал более пуда обгорелого зерна пшеницы. Сосуд стоял в углублении неправильной 
формы диаметром около 1,00 глубиной ниже уровня пола 0,20. Отверстие его было покрыто 
плиточным кирпичом. 

Остальная глиняная посуда, найденная в землянке, представляет в основном тип 
горшка с невысоким слабо отогнутым венчиком, с одним или двумя ушками. Орнамент 
сосудов чрезвычайно стабильных типов: линейный, запятообразный, реже — волнистый. 
Все сосуды сделаны на круге, хорошо обожжены, черепок в изломе обычно серый. 

Среди этой посуды обращает на себя внимание кувшин с узким горлом и одной 
ручкой, покрытый светло-жёлтой поливой. Существование местной поливной одноцветной 
керамики в Киевской земле в XI—XIII вв. в настоящее время не вызывает никаких сомнений. 
Многочисленные находки фрагментов поливной посуды в раскопках последних лет в Киеве 
и, в частности, большое количество посуды с зеленой поливой в раскопках 1938 г. не 
оставляют сомнений в том, что поливная керамика была местным производством, широко 
развитым в XI—XIII вв. Отличительной особенностью найденного в землянке кувшина 
является светло-жёлтая полива, реже встречающаяся среди известных фрагментов киевской 
поливной керамики XI—XIII вв. 

Найденный в той же землянке небольшой сосуд типа ковша или чашки с одной 
ручкой, украшенный орнаментом в виде запятых, представляет довольно 
распространенный в киевской керамике XI—XIII вв. тип посуды. Сосуды подобной формы 
встречались в раскопках Киева, Вышгорода, Княжей Горы и в ряде других городских центров 
Киевской земли. 
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Помимо описанных выше целых сосудов, в землянке найдено значительное 
количество керамических фрагментов. Среди них необходимо отметить целый ряд 
фрагментов амфорной посуды из хорошо обожженной красной глины. Вся глиняная посуда, 
описанная выше, служила для варки или хранения пищи. В одном из горшков сохранились 
запекшиеся от сильного жара комки разварившегося пшена. 

Наряду с глиняной посудой в землянке VIII найдено довольно значительное 
количество фрагментов разнообразной деревянной посуды. Наиболее хорошо сохранились 
фрагменты деревянного ведра, обитого железными обручами, нескольких неглубоких 
деревянных мисок, какой-то посуды, сделанной из лубка, двух ложек. У одной из стенок 
землянки обнаружены остатки обгорелой деревянной кадушки с перегоревшей рыхлой 
массой внутри, оказавшейся мукой. Из других деревянных вещей нужно упомянуть гребень, 
фрагменты деревянного предмета с одним заостренным концом и отверстием в другом 

конце (назначение непонятно), другой, плохо сохранившийся 
предмет, плетенный из прутьев, и пр. 

Среди хозяйственно-бытового инвентаря, найденного в 
землянке, необходимо, помимо посуды, отметить целый ряд 
железных предметов, а именно: три трубчатых замка, один из 
которых заперт на петле с закладкой, два ключа, один из которых 
имеет форму лопаточки, а другой — форму продолговатого 
стержня, значительное количество кованых гвоздей, скоба и 
петля, кресало, обломок ножа, железный: вогнутый диск, 

напоминающий сковородку, и целый ряд других деформированных коррозией железных 
предметов. 

В землянке также найдены куски кожи со следами швов (по-видимому, остатки 
обуви), нитки, перевитые между прутьями, грубая ткань и волокно — все это в обгорелом 
виде; несколько фрагментов глиняного светильника и один совершенно целый, четыре 
шиферных пряслица, грузило, медная блесна и пр. 

Среди предметов художественного ремесла нужно отметить несколько фрагментов 
стеклянных браслетов, медную фигурную пряжку со стержнем, два медных креста-
энколпиона и один маленький медный крестик с утолщением на концах. 

К этой же группе предметов необходимо отнести еще две находки, представляющие 
исключительный интерес для истории киевского художественного ремесла. Подле 
обломков раздавленного сосуда, почти на самом дне землянки, была обнаружена медная 
литая лампада с рельефным изображением четырех нимбированных фигур. Огромные 
головы и руки этих фигур, беспомощность в постановке, полное непонимание моделировки 
одежд — все это свидетельствует о крайне примитивном, но в то же время чрезвычайно 
своеобразном искусстве мастера, отливавшего эту лампаду. В промежутках между 
фигурами к лампаде прикреплены оформленные в виде масок кольца для подвесок. Рядом 
были найдены фрагменты медной цепочки, на которой подвешивалась лампада. 

Не ставя перед собой в настоящей работе задачи исследования этого крайне 
своеобразного памятника, считаем необходимым, однако, упомянуть, что в собрании 
Киевского исторического музея существует второй экземпляр такой же точно лампады, 
отлитой, по-видимому, в той же форме, что и лампада из землянки VIII. Лампада Киевского 
музея найдена в погребении, раскопанном в 1874—1875 гг. у местечка Тальное Уманского 
района Киевской области. Форма лампады из музея и фигуры святых полностью повторяло 
лампаду из землянки. На первой не сохранились только (или не были сделаны) маски с 
кольцами для подвески. 

Не меньший интерес вызывает второй предмет, найденный у южной стенки 
землянки. Это — полая внутри серебряная подвеска в форме лунницы с геральдическим 
изображением парных птиц, имеющих пышные хвосты, которые переходят в ленточное 
плетение. Подвеска служила, по-видимому, частью богатого конского убора. 
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Каким образом лампада и серебряная подвеска очутились в землянке VIII? Являлись 
ли оба эти предмета бытовыми вещами владельца землянки или же они были продукцией 
его ремесла? На эти вопросы с некоторой долей вероятности можно будет ответить 
несколько ниже, в связи с характеристикой целого комплекса разнообразных предметов, 
найденных в этой же землянке и характеризующих ее уже не в качестве жилища, а в 
качестве ремесленной мастерской. 

Среди железных предметов, помимо бытового инвентаря, описанного выше, был 
обнаружен целый набор деревообделочных инструментов, состоящий из пяти предметов, а 
именно: топора, сверла со втулкой для горизонтальной деревянной ручки, инструмента для 
очистки коры с бревна, известного в этнографическом материале под названием скобеля, 
со следами деревянных ручек, оправляющих его заостренные концы, инструмента, 
имеющего форму обоюдоострой кирки с круглой втулкой посередине, служившего, по-
видимому, для раскалывания дерева и, наконец, небольшого инструмента в форме ложки с 
заостренными краями, предназначенного для вырезывания деревянных ложек. 
Любопытно, что наряду с набором деревообделочных инструментов в той же землянке 
были найдены три сильно стертых бруска для точки. Если находка топора, являвшегося в 
древней Руси универсальным орудием городского и сельского населения, еще не может 
служить основанием для определения характера ремесленной деятельности владельца 
землянки, то сочетание пяти деревообделочных инструментов (некоторые из них вообще 
являются сравнительно редкими находками) позволяет предположить, что обработка 
дерева здесь была как-то связана с ремеслом владельца землянки VIII. 

Однако находки других орудий производства показывают, что было бы ошибкой 
считать владельца землянки простым плотником. 

В юго-западном углу землянки, почти на самом полу, были найдены четырнадцать 
маленьких глиняных горшочков, внутри которых сохранились остатки различных красок. 
Вместе с горшочками лежала одна раковина Unio, на стенках которой также были следы 
краски. Горшочки имеют различную форму: одни передают в миниатюре форму больших 
глиняных горшков, другие сделаны по образцу неглубоких плошек, два из них имеют ручки 
различной формы. 

Находка эта совершенно исключительна: ничего подобного среди памятников 
древней Руси до сих пор не было известно. Некоторые представления о процессе труда 
древнерусских художников давали лишь изображения художников-иконописцев за работой 
на миниатюрах XVI—XVII вв., но, не говоря уже о большой условности этих изображений, все 
они относятся к значительно более позднему времени. 

Горшочки с красками, найденные наряду с инструментами по обработке дерева, 
позволяют, казалось бы, прийти к выводу, что в землянке жил и работал мастер-иконописец. 
Однако, судя по находке еще одного замечательного комплекса, в землянке-мастерской 
занимались не только живописью. В самом центре, недалеко от угла печи, на полу был 
обнаружен покрытый желтой поливой кувшин, упомянутый выше при описании глиняной 
посуды. Подле него, а частично и в нем найдено 650 г янтаря, который представлял в 
большей части необработанные кусочки большого размера. Среди них находилось свыше 
пятидесяти полуобработанных заготовок для бус и несколько заготовок для крестиков-
тельников. В этой же куче янтаря обнаружено несколько готовых бусин и небольшое 
количество бусин и крестиков, испорченных, очевидно, при обработке. Неподалеку от 
янтаря было найдено несколько кремней, служивших скорей всего орудиями для 
шлифовки. Находки янтарных изделий в древнерусских погребениях очень многочисленны, 
но мастерская по изготовлению янтарных бус была обнаружена до настоящего времени 
только один раз раскопками В. А. Городцова на городище Старая Рязань. По количеству 
материала и полуфабрикатов киевская мастерская значительно превосходит рязанскую. 
Еще один предмет, хотя применение его и не выяснено, дает основание предполагать, что 
он также связан скорее с каким-то ремесленным производством, чем с бытовыми нуждами. 



 

 

1044 
 

Это небольшой медный сосуд с металлической ручкой в виде стержня, на который была 
насажена деревянная рукоять. Особенностью этого сосуда является своеобразная 
приклепка дна с помощью загнутых, переплетенных между собой краев днища и стенок. 
Сосуд сделан из тонкой меди и употреблялся, по-видимому, для подогревания (но не 
плавления) какого-то материала. 

Состав орудий производства, найденных в землянке VIII, позволяет установить, что 
хозяин мастерской занимался художественным ремеслом в его нескольких разновидностях. 
Серебряную подвеску от конской сбруи и медную лампаду церковного типа, вопрос о 
принадлежности которых был поставлен выше, также нужно, по-видимому, связать не с 
удовлетворением личных потребностей владельца землянки, а с его производством. 
Находились ли эти два предмета в починке у мастера, или же они должны были пройти 
здесь какую-то дополнительную обработку — ответить на этот вопрос, конечно, 
невозможно. К этой же категории предметов, по всей вероятности, нужно отнести и медную 
булаву, найденную в той же землянке. Булава была в Киевской земле оружием довольно 
распространенным, как показывают находки ее на различных городищах XI—XIII вв., но едва 
ли можно все же предположить, что булавой располагал в качестве личного оружия средний 
городской ремесленник. 

Необходимо сделать несколько замечаний по вопросу о разрушении землянки. 
Землянка, несомненно, погибла от пожара. Все деревянные предметы и деревянные части 
самой постройки, сохранившиеся под обвалом, носят следы сильного огня. Действию огня 
подверглись даже металлические предметы. Судя по огромному количеству вещей, 
оставшихся под обвалом, хозяин землянки не только отсутствовал во время ее гибели, но и 
по каким-то причинам не мог вернуться на пепелище, чтобы извлечь из-под обвала хотя бы 
драгоценные вещи, ставшие благодаря этому достоянием науки. Дверь жилища была 
заперта. Об этом свидетельствует не только сохранившийся замок, висящий на петле со 
скобой, но и еще один факт: на полу землянки был обнаружен полуобгоревший скелет кота, 
не сумевшего выбраться из горящего запертого жилища. Отдельные кости кота были 
найдены при раскопках Донецкого городища. Эти случайные находки и полностью 
сохранившийся скелет кота из киевской землянки являются древнейшим свидетельством о 
существовании этого животного на Руси. 

В непосредственной близости к землянке, на уровне материка были обнаружены 
остатки деревянного ведра с железными обручами, большой разбитый глиняный горшок, 
железная стрела, фрагменты амфорной керамики и сильно стертый со всех сторон камень, 
служивший, по-видимому, для растирания красок, следы которых остались на нем. 

Ценная находка была сделана поблизости от юго-восточного угла землянки. Здесь 
на глубине 2,15—2,30 м был раскрыт детский костяк. Череп и верхняя часть костяка не 
сохранились. На левой руке ребенка — три стеклянных браслета. Первоначальное 
предположение, что костяк представляет остаток разрушенного погребения, не 
подтвердилось. Повидимому, ребенок погиб под обвалом горящего жилища. 

Додаток 20 

Оповідь про преставлення свт. Костянтина 
оворячи про біографію свт. Нифонта Новгородського, не можна не згадати про 
іншого великого святителя — Митрополита Київського свт. Костянтина. 

Свого часу поставлення на митрополію митрополита Клима Смолятича 
було спровоковано тим, що з Константинополя не було прислано нового 

митрополита. Це було зумовлено, можливо, внутрішніми негараздами у церковному житті 
Візантії (див. Коментарі 287, 270). Однак, вже невдовзі патріархія активно вдалась до 
усунення наслідків цих подій. З одного боку — свт. Нифонт отримав всебічну підтримку: 
спеціальну грамоту і, найвірогідніше, титул архієпископа, який фактично, ставив його на 
один щабель із київським митрополитом (див. Коментар 271). 

Г 
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Наступним кроком було 1) скинення Клима і 2) отримання з Константинополя нового 
канонічного митрополита. Перше питання не становило надзвичайної проблеми, оскільки 
Клима й так мало де визнавали, і навіть у Києві це визнання залежало від підтримки великого 
князя. Оскільки ж можновладці на цьому престолі на той час мінялися доволі часто — 
потрібно було лише зачекати. А от із пунктом другим було складніше. Можна припустити: 
якщо небажання (а, власне, неможливість отримання) канонічного поставлення Климентом, 
а, можливо, і його особистість не мала симпатій у значної частини істеблішменту, то сама 
ідея обрання «свого» митрополита сподобалась. 

Про ті події нам відомо дуже мало і, зважаючи на політичну оцінку ситуації, більшість 
авторів вважали Костянтина греком. Насправді ж, все не так однозначно. Як відомо, давні 
українські джерела є скупими на визначення національної приналежності духовних осіб. Так, 
приміром, стосовно свт. Нифонта, його походження знаходимо лише у житії, написаному 
о. Варлаамом. Нема точних даних і щодо національності Костянтина3171. Наразі, додаткову 
інформацію отримуємо у В. Татищева, де, вірогідно, використано повний текст записів 
київського боярина Петра Бориславича. Той, як прихильник Ізяслава та його роду, ставився 
до свт. Костянтина різко негативно. Тим ціннішим є повідомлення 1150 р. про те, що 
Костянтин, виявляється, був обранцем не патріаршого собору, а місцевих єпископів на чолі з 
Нифонтом: «Выше показано, что распрею о избраніи Митрополита Епископы Нифонтъ 
Новогородскій, Өеодоръ Владимирскїй и Константинъ, не хотя видѣть Климента, и когда 
Юрїй изгналъ Изяслава, избрали Константина, и послали къ Царю и Патрїарху, прося онаго 
поставить, а Климента отрѣшить, и многїе игумены и монахи изъ монастырей со многимъ 
богатствомъ съ Константиномъ поѣхали, и Патрїархъ прозьбы ихъ не презрѣлъ…» (Татищев 
1774, 36) Під 1055 р. знову знаходимо повідомлення про ці події, які пов’язують обрання 
свт. Костянтина з Юрієм Долгоруким: «Вскорѣ же Митрополита Климента выслалъ во 
Владимиръ, а Константина на мѣсто его возвелъ» (Татищев 1774, 91). 1156 р. «Пришелъ въ 
Кіевъ Нифонтъ Епископъ Новогородскій, и ждалъ Митрополита Константина изъ Царяграда; 
ибо имѣлъ извѣстіе, что онъ идетъ къ Кіеву понеже Юрїй по пришествіи въ Kіевъ, Клима, яко 
доброхота Изяславля и детей его, изгналъ во Владимиръ, а на егo мѣсто Константина 
избравъ, послалъ въ Царьградъ, яко выше речено, для поставленія» (Татищев 1774, 98). 
Цілком вірогідно, що Юрій, дійсно, якось був причетний до обрання свт. Костянтина. Але, 
аби бути визнаним патріаршим престолом, таке обрання не мало бути того кшталту, як 
обрання мирськими властями, та ще й тільки одним угрупуванням. А тому відносимо згадку 
тут Юрія передусім чи на заангажованість Петра Бориславича, який міг пов’язати обрання 
нелюбого йому митрополита з нелюбим в Києві князем на наругу митрополиту, чи 
редагуванню самого В. Татищева, який, як відомо, був прихильником повної покори Церкви 
мирській владі. Власне, саме на останній підставі П. Соколов вважав всю інформацію про 
обрання митрополита вигадкою (Соколов 1913, 88-91). Втім, сама собою така вигадка, та ще 
й неодноразово повторена, здається нонсенсом, оскільки для викладу і політичних ідей 
В. Татищева таке повідомлення, навіть згадка про участь у обранні Юрія Долгорукого, не 
мають сенсу. Отже, є підстави твердити, що свт. Костянтина, дійсно, було обрано у Києві і 
руськими єпископами. Його ж визнанню і поставленню в Константинополі, вірогідно, 
посприяло те, що він, подібно до Клима і свт. Нифонта, має всі підстави бути визнаним 
випускником вищої школи в Константинополі (див. Додаток 21). 

Перед тим, як прибути до Києва, свт. Костянтин певний час мешкав у 
Константинополі. У січні 1156 р. брав участь у першому з двох соборів, скликаних у 
Константинополі для обговорення догматичних питань 3172 , причому цей собор був 

 

3171 Щоправда, свт. Костянтина названо греком у Рогозькому літописці (Рогожский летописец 1965, 20). 
3172 Про зміст і перебіг цих соборів див. у спеціалізованій роботі ієромонаха Павла (Черьомухіна) (Черемухин 
1959, 86-109). 
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скликаний самим свт. Костянтином. Ця інформація підтверджує те, що митрополит був 
щонайвищим авторитетом в царині богослов’я, передумовою чого, звісно, була і 
наявність вищої освіти. Можна припустити, що Клим, свт. Нифонт і свт. Костянтин могли 
навчатися в один час і навіть в одній школі. Проте у тексті немає повідомлення про те, ким 
був свт. Костянтин до обрання. Можна припустити, що він був, як і Клим, ігуменом якогось 
монастиря, але з тією ж долею вірогідності міг на той час мешкати у Константинополі і мати 
зв’язки з Києвом. Власне, варіантів дуже багато, і обрати з нього якийсь певний ми не маємо 
змоги за браком джерел. 

Як вже згадувалося вище, взимку 1156 р. святитель був у Константинополі, отримав 
висвяту, і весною прибув до Києва — невдовзі по преставленні свт. Нифонта. Ці події описано 
в Іпатіївському літописі під тим самим 1156 р., але після опису преставлення свт. Нифонта: 

«Тогда же митрополитъ Костzнтинъ приде исъ Цр7zгорода. и прия и кн7зь Дюрги съ чcтью. и 
Полотьскии епcпъ и Манµилъ Смоленьскии епcпъ. иже бѣ бѣгалъ переd Климомъ. и тако испровергъши 
Климовµ слµжбµ. и ставлениѥ. и створивше бжcтвенµю слµжбµ. и бл7гословиша кн7зz Дюргz 
Володимирича. а потомъ и дьякономъ ставление tда. иже бѣ Климъ ставилъ митрополитъ. писаша 
бо к немµ рµкописание. на Клима». Наразі П. Соколов коментував це так: «Іпатіївський літопис з 

торжеством описує розгром партії Клима. Новий митрополит був зустрінутий Косьмою 
Полоцьким і Мануїлом Смоленським. Нестор Ростовський чомусь не приїхав до цього часу, 
інші ж єпископи перебували під відлученням за спілкування з Климом. Перш ніж відслужити 
обідню, митрополит і два його прихильники взялися за суд. “Испровергше Климову службу” 
(можна подумати, що вони знову освячували Софійський собор, “спаплюжений 
схизматиком”3173) вони оголосили позбавленими сану всіх ставлеників Клима і лише потім 
звершили Літургію і благословили великого князя Юрія. Тільки згодом сан повернутий був 
дияконам, які дали рукописання на Клима; чи було надано таку милість і священникам, про 
це літопис не згадує і тим змушує припускати, що ні» (Соколов 1913, 88-91). П. Соколов 
припускав, що навряд чи обмежилося підпискою духовенства не мати справу з Климом. 
«Рукописання на Клима передбачає швидше засудження його. Климента було позбавлено 
влади вже вироком Константинопольського собору. Рукописання на Клима і мало містити 
визнання цього суду і відлучення, накладеного на Клима, і до того ж, визнання з боку його 
ставлеників. Іпатіївський літопис позабували при цьому згадати, ще про одну жертву цього 
суду: піддався урочистій анафемі і її улюбленець, покійний князь Ізяслав Мстиславич. Ми 
дізнаємося про це лише зі свідчень його сина» (Соколов 1913, 88-91). Втім, із наявних 
матеріалів не видно, щоб князь був анафемствуваний. Більш вірогідно, що свт. Костянтин 
наклав на нього якусь єпитимію. 

Однак, не склалася і доля самого святителя. Вірогідно, Юрій Долгорукий сприяв 

його діяльності, принаймні у боротьбі з Климом. Та 1158 р. «пивъ бо Гюрги. Въ Ҷсменика у 
Петрила. въ тъ дн7ь на ночь разболѣсz. и быc болести его .є7. дн7ии и престависz Киевѣ. Гюрги 
Володимиричь. кн7зь Киевьскыи. мcца мая въ. єi7 въ средµ на ночь. а заутра в четвергъ положиша у 
манастыри ст7го Сп7са». По всій Київській землі почалися погроми прибічників нелюбимого 

князя. Цілком вірогідно, що свт. Костянтин став заручником тієї ненависті. Але він 
продовжував керувати митрополією й після того, як Києвом оволодів Ізяслав Давидович, 
малошанований брат прп. Николи Святоші. Протягом 1158—1159 рр. святитель поставив у 
Ростові єпископа Леона, а у Новгороді — обраного новгородцями єпископа Аркадія, отже, 
фактично узаконивши церковний бік основ новгородської республіки. Останнє є ще одним 
підтвердженням того, що митрополит був прибічником обрання архієреїв. 

 

3173 Так називає його П. Соколов, але насправді такого визначення Клим не був вартий. 
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Ще раз церковне питання гостро постало, коли 1159 р. Київський стіл посів син 
Ізяслава Мстиславича — Мстислав Ізяславич. Він вирішив для стабільності у державі, 
подібно до свого батька, покликати собі на співкняжіння свого стрия, Ростислава 

Смоленського. «Ростиславъ. же посла к ниұ Ивана Рµчечника. и Якµна t Смолнzнъ мµжа. и t 
Новгоречь рекъ имъ. Ҷже мz въ правдµ зовете. с любовию. то я всzко идµ Киевµ на свою волю яко 
вы имѣти мz tцм7ь собѣ. въ правдµ. и въ моемь вы послµшаньи ходити. а се вы явлzю не хочю 
Клима у митропольи видити взzлъ. блгcвния t ст7ыя Софья. и t патриарха. Мьстиславъ же 
крѣпко прzшесz. по Климѣ. река тако. не бµдеҴ Костzнтинъ въ митропольи. зане клzл ми tц7а 
Иванко же възмz тажкы рѣчи. и иде къ кн7зю Ростиславµ и пришедшю емµ Смоленьскµ и росправивъ 
всѣ рѣчи кн7зю своемµ Ростиславъ же посла сн7а своего Романа (на) старѣишаго Киевµ с любовью . и 
усрѣте и Мьстиславъ Вышегородѣ. и тµ распри бывше межи има . Ростиславµ Клима не хотzщю. 
митрополитомъ а Мьстиславµ Костzнтина не хотzщю. иже бzше сщ7енъ патриархомъ. и 
великимъ сборомъ Костzнтина града. рѣчи продолжившисz. и пребывши крѣпцѣ межи ими. и тако 
tложиста Ҷба яко не сѣсти. има на столѣ митрополитьстемь. и на тоұ цѣловаста хрcтъ яко иного 
митрополита привести иұ исъ Црzгорода». 

Слід зауважити, що в описі приходу до Києва Ростислава Мстиславича митрополита 
вже не згадано. Вірогідно, на цей час він вже був у Чернігові, де його прихистили князь 
Святослав Ольгович і єпископ Антоній. 

Тим часом послали по нового митрополита. «Як поставилися б до цієї угоди в 
Константинополі? Костянтин, безсумнівно, діяв відповідно до інструкцій патріарха, який 
навряд чи погодився б замінити його новим митрополитом, тобто, позбавити його кафедри 
безвинно. Але всі труднощі було усунено смертю Костянтина в Чернігові 1159 р.» (Соколов 
1913, 93-94). Новий митрополит Федір прибув до Києва після смерті святителя (Московский 
летописный свод 1949, 70). 

Власне, преставлення свт. Костянтина, його дивний заповіт і посмертні чудеса, 
певною мірою описано в різних першоджерелах і є, головно, тією інформаційною базою, на 
основі яких зродилося його вшанування. Втім, є підстави визнавати, що у Чернігові це 
вшанування розпочалося ще в часі життя очевидців події, про що ми говоритимемо далі. 

До нашого часу повідомлення про преставлення свт. Костянтина дійшло у 
різноманітних оповідях як літописного (див. зі стор. 1060) так і тісно пов’язаного з 
літописними першоджерелами агіографічного тексту (див. зі стор. 1065). 

Зрозуміло, що за змістом найбільш цікавими є пізні версії оповіді. Водночас чільну 
роль ми відводимо саме оповідям із трьох літописів, пов’язаних із пізнім київським 
літописанням: Московського зведення 1479 р., Воскресенського літопису та Тверського 
літописця. Перші два є пов’язаними, оскільки перший вважається одним із джерел іншого. 
Між собою вони не тотожні, але, можна припустити, що всі походять або від первісного 
агіографічного ядра, або від його поширеного літописного варіанту. Ми не маємо підстав, 
аби якось виділити особливості тексту одного чи іншого. Також існує певний зв’язок між 
текстом Тверського збірника (а, отже, вірогідно, і пізнього київського літописання) і житієм 
із Патерика Йосифа Тризни. 
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3174 Лаврентьевская летопись 1962, 349. 
3175 Тверская летопись 1863, 226-227. 
3176 Московский летописный свод 1949, 66-67. 
3177 Летопись по Воскресенскому списку 1856. 
3178 Никоновская летопись 1862, 214-215. 
3179 Димитрій (Туптало) 1705. 
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1480 р.3176 

Воскре-
сенський 

літо-
пис3177 

Никонів-
ський лі-
топис3178 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

«Житія 
святих» 
свт. Ди-

мит-
рія3179 

 ура-
зумѣвъ 
же пре-
ставле-
ніе 
свое, 

Увѣдѣвъ 
же преста-
вление 
свое  

и у вeдe 
въ же 
престав-
леніе 
свое 

 Ӆ 
раѕӅмэв 8же 
преставле-
ние свое, 

и3 позна1въ 
сконча1ніе 
свое2, 

 и на-
писа 
гра-
моту, и 
запе-
чата ю, 

и написав 
грамоту 
запечата 
ю, 

и напи-
савъ гра-
моту за 
печатію, 

 и написа 
грамотӅ и 
ѕапечатаю. 

написа2 
гра1мотӅ и 3 
запечатлэ2 
ю5, 

призва к 
собѣ 
єпcпа Че-
рни-
говьского. 
Анто-
нья. 

и дасть 
епис-
копу 
Черни-
гов-
скому 
Анто-
нію, 

и приз-
вавъ к 
себѣ епис-
копа Чер-
ни-
говъского 
Антониа  

и призва 
къ себe 
епископа 
Черни-
говьского 
Антонія, 

и призва 
Антоніа, 
епископа 
Чръни-
говъскаго, 

и дастъ 
еппҲӅ черни-
говскомӅ 
а =тонию, 

и3 даде2 
Е4пcпӅ Че-
рнѣ1гов-
скомӅ 
А 4нтҶ 1нію, 

 и дасть 
ему ту 
грамоту  

и дастъ 
ему гра-
моту 

 

заклzтъ 
и гл7z 
сице. 

и за-
клятъ 
его 
име-
немъ 
Бо-
жіимъ, 

и заклятъ 
его име-
нем бо-
жиимъ,  

и заклятъ 
его име-
немъ Бо-
жіимъ, 

и глагола 
ему з за-
прещені-
емъ сице: 

и ѕяк-
лять его 
именеұ 
бж 7иімъ. 

и3 за-
клz1тъ 
тогҶ 2 
и4менемъ 
Бж7iимъ, 

  яко да по 
престав-
леніи его  

яко да по 
престав-
леніи его 

 яко да со-
творить 
все. 

де по Пре-
ставле1ніи 
є3го2  
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      tрэши1вши 
печа1ть и3 
проче1тши, 

 яко да 
сътво-
ритъ 
все, 
еже вь 
грамотѣ 
писано.  

сотворить 
то все, 
иже гра-
мотѣ тои 
написано.  

сотво-
рить то 
все, иже 
въ гра-
мотe той 
написа. 

 по престав-
лениі его, е• 
во грамоте 
написано, 
егда• пре-
ставиc ми-
трополитъ 
ко=стян-
тинъ. 

сотво1ритъ 
все 
напи1са=ное в8 
гра1мотэ, 
не-
премѣ1ннҶ. 

 И егда 
преста-
вися 
митро-
политъ,  

Егда же 
преста-
вися,  

Егда же 
преста-
вися, 

 Е4гда1 же 
Преста1висz 
бл7же1нный 
КҶн-
ста =тi1нъ 
Мит-
ропо1литъ, 

 тогда 
епис-
копь 
въземъ 
грамоту  

и взем 
епископъ 
грамоту, 
данную 
ему мит-
рополи-
том, 

и вземъ 
епископъ 
грамоту 
даниую 
ему мит-
рополи-
томъ, 

 тогда еп-
кcпь вѕемь 
грамотӅ 
ѕапе-
чатлэвшӅ 

тогда 
Е4пcпъ 
взе1мши 
запе-
чатлѣ1ннӅю 
o4нӅ Ми-
тропо1ли-
товӅ 
гра 1мотӅ, 

 иха кь 
князю,  

и иде ко 
князю 
Святос-
лаву Олго-
вичю  

и иде ко 
князю 
Святос-
лаву Ол-
говичю 

 і эха кҶ 
кн 7ѕю, 

и3де2 с8 не1ю 
Кн7зю Че-
рнѣ1гов-
скомӅ 
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На жаль, всі відомі варіанти текстів є надзвичайно різноманітними, і точно 

встановити їхню генеалогію навряд чи вдасться. Однак, варто звернути увагу на те, що текст 
житія із «Житій святих» свт. Димитрія ближче до варіантів Московського зведення 1480 р. і 
Воскресенського літопису. 

 

3180 Лаврентьевская летопись 1962, 349. 
3181 Тверская летопись 1863, 226-227. 
3182 Московский летописный свод 1949, 66-67. 
3183 Летопись по Воскресенскому списку 1856. 
3184 Никоновская летопись 1862, 214-215. 
3185 Димитрій (Туптало) 1705. 
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Свzто-
сла 1вӅ 
О4лговичӅ, 

Лавренті-
ївський 

літо-
пис3180 

Тверський 
збірник3181 

Москов-
ське зве-

дення 
1480 р.3182 

Воскресе-
нський лі-
топис3183 

Никонів-
ський лі-
топис3184 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

«Житія свя-
тих» свт. Ди-
митрія (Туп-

тала)3185 
 тогда епис-

копь 
въземъ гра-
моту  

и взем епи-
скопъ гра-
моту, дан-
ную ему 
митрополи-
том, 

и вземъ 
епископъ 
грамоту 
даниую 
ему мит-
рополи-
томъ, 

 тогда епкcпь 
вѕемь гра-
мотӅ ѕапе-
чатлэвшӅ 

тогда Е4пcпъ 
взе1мши запе-
чатлѣ1ннӅю 
o4нӅ Мит-
ропо1литовӅ 
гра1мотӅ, 

 иха кь 
князю,  

 и иде ко 
князю Свя-
тославу Ол-
говичю  

и иде ко 
князю Свя-
тославу 
Олговичю 

 і эха кҶ 
кн7ѕю, 

и3де2 с8 не1ю 
Кн7зю Че-
рнѣ1говскомӅ 
Свzтосла1вӅ 
О4лговичӅ, 

 н прочте ю, 
н обрѣте въ 
ней страш-
ную вещь 
написану: 

и отрѣшь 
печать и 
прочте ю и 
обрћте в 
неи стра-
шну вещь: 

и отрeшь 
печать и 
прочте ю, 
и обрeте 
въ ней 
страшную 
вещь, яко 

 и tве>ѕе писа-
ние. прочте е+о 
преd всэми, и 
обрэте въ не8 
страшнӅ вещъ 
написанӅ сице. 

ю4же tве1рзше 
прочтҶ1ша преd 
всѣ1ми. и3 бэ 
стра1шна вещъ 
напи1санна си1це: 

яко по 
Ӆмерьтвии 
моєұ 

«яко по 
умертвіи 
моемъ 

«яко по 
умертвии 
моемъ  

«по умерт-
віи моемъ 

«по умер-
твіи убо 
моемъ, о 
епископе, 

Яко по 
Ӆме>твиі мо-
емъ, 

По Ӄме1ртвіи 
мое1мъ, 
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Що стосується тексту з Никонівського літопису, то він є продуктом суттєвої переробки 

первісного варіанту, при цьому навряд чи джерелом був безпосередньо текст будь-якого із 
досліджуваних нами кодексів. До того ж, наявність у варіанті Никонівського літопису 
багатьох вставок зі Святого Письма мало б означати, що в основі його також був 
агіографічний текст, але явно відмінний від української традиції. Можливо, ми тут бачимо 
спробу написання житія святителя після захвату Чернігова Московією. 

Порівняємо: 

Лавренті-
ївський 

літо-
пис3180 

Тверський 
збірник3181 

Москов-
ське зве-

дення 
1480 р.3182 

Воскресе-
нський лі-
топис3183 

Никонів-
ський лі-
топис3184 

Патерик 
Йосифа 
Тризни 

«Житія свя-
тих» свт. Ди-
митрія (Туп-

тала)3185 
не погре-
бешь тѣла 
моѥго.  

не пог-
реби(те) 
тѣла моего 

не погре-
бите тѣла 
моего,  

не погре-
бите тeла 
моего, 

ни самь 
погреби, 
никому 
же даждь 
погрести 
тeла мо-
его, 

не погреби 
тэла моего 

не погребѣ1сте 
тѣ1ла мое1гҶ, 

  но по-
вергъше его 
на землю  

но пов-
ръгше его 
на землю 

   

Лаврентіївський 
літопис 

Воскресенський 
літопис 

Никонівський 
літопис 

Патерик Йосифа 
Тризни 

«Житія святих» 
свт. Димитрія 

В то же лѣҴ.  Въ лeто 6667.   

престависӭ   Преставися   

митрополитъ 
Кыєвьскыи.Костzн-
тинъ  

Митрополиту же 
Константину 

Константинъ ми-
трополитъ 
Кіевьскій и всея 
Руси 

бл7женниі же 
ко=стянти=. 

Тогда2 бл7же1нный 
КҶнстантi1нъ, 

     

Черниговэ.  тогда сущу въ 
Черниговe,  

во градe въ Чер-
ниговe, 

  

     

бѣ бо в то времz 
выбѣглъ ис Кыѥва. 
Мстислава [дѣлz] 
Изzславича. 

бeжавшу ему 
Мстислава Изяс-
лавич 

понеже бeжалъ 
бe изъ Кіева отъ 
князя Мстислава 
Изяславичя  

видя ра€ногласие во 
кнѕэхъ tвэгься 
мzтежа. прежде 
сего времяни иѕdыӤ и€ 
киева.  

видz2 разногла1сіе в8 
Кн7зє1хъ, и3 бѣ1гаz 
мzте1жа, Ҷ3ста1ви 
Престо1лъ пре1жде 
пришествіz и4нагҶ 
Митропо1лита, и3 
и3зше1дъ и3с8 Кi1ева, 

  злобы его ради 
на нь, 

  и не хотя съ нимъ 
въ молвe и въ 
смущеніи быти, 

  и сице избeжа 
изъ града, по за-
повeди Хрис-
товe, еже 



 

 

1052 
 

 
Звичайно, із суто літературної і джерелознавчої точки зору найбільш цікавими є житія 

пізні, зокрема, з Патерика Йосифа Тризни і з «Житій святих» свт. Димитрія. Обидва твори, як 
ми зауважували вище, не є навіть доконче редакціями одного тексту. Безсумнівно, 
свт. Димитрій був знайомий із варіантом житія, наявним у Патерику Йосифа Тризни 
(маловірогідно, аби печерський архімандрит був його автором). Але тексти у них суттєво 
відмінні, що свідчить про значне редагування, зокрема, і у тексті свт. Димитрія. І джерелом 
свого твору він обрав «Печерський літопис». 

Порівняємо, зокрема: 
 

 
Отже, можна спрогнозувати, що оповідь про преставлення свт. Костянтина 

через Чернігівське літописання чи місцеву агіографічну пам’ятку увійшла до київського 
літописання потатарського часу. А можливо, таких «точок входження» було й декілька. 
І вже пізніше на його основі було створено низку текстів. 

Не підлягає сумніву, що заповіт святителя шокував не лише його сучасників та 
нащадків (Литвина, Успенский 2010, 81), він шокував і більшість дослідників. Крім того, вже 
звичним стало ставити під питання історичність подій після викинення мощей святителя і 
після їх повернення до міста у Чернігові й Києві. Оскільки цим повідомленням не 
довіряють — їх відносять до пізньої традиції, ледь не XVII ст. Однак їхня наявність у цілому 
ряді текстів (крім хіба деяких коротких літописних), не допускає такої думки. Незалежно від 
віри чи невіри в чудеса, записи про них було зроблено ближче до подій, а, отже, вони не є 
пізньою благочестивою легендою, вони були для авторів недавньою реальністю. 

Лаврентіївський 
літопис 

Воскресенський 
літопис 

Никонівський 
літопис 

Патерик Йосифа 
Тризни 

«Житія святих» 
свт. Димитрія 

глаголеть въ ева-
нгеліи своемъ: 
аще гонять васъ 
во градe семъ, 
бeгайте въ дру-
гій; 

   и прииде к8 че>ни-
говӅ, 

прi1де в8 Чернѣ1говъ, 

Патерик Йосифа Тризни «Житія святих» свт. Димитрія 

Приіде на великое кнzжение Ростиславъ 
мс8тиславичь смоленскиі, и чтяше митрополита 
ко=стянтина климента же не любяше. мс8тиславъ же 
іѕяславичь нехотяше ко=стантина гл7z [tца ми 
есть клялъ] но климента, и не согласившесz 
oбоихъ o3ставиша. 

И4 бы1сть в8 Кн7зѥ 1хъ РҶссi1йских 8 я4коже Ҷ3 Кн7же1ніи 
Кi1евскомъ, си1це и3 Ҷ3 Митрополи1тахъ мнҶ1гое не-
согла 1сіе и3 смzте1ніе, Ҷ4выи бо Константи1на Пра1вил-
нагw Па1стыра держа1хӅсz, и4ныи же па1ки Кли1ма 
хотz1хӅ. а3 найпа1че сынъ пре1жде бы1вшагw Вели-
кагw Кн7зz И3зzсла 1ва Мстисла1вича, и3менӅ1емыѶ 
Мстисла1въ И4зzсла1вичъ, Пра1внӅкъ Влади1мера 
Монома1ха, неи3зволz1ше Константi1на но Кли1ма, 
гл7а 1ше бо: нехощӅ Константи1на тогw2 ра1ди, я4кw 
клz1лъ є 3сть tца2 моегw за Кли 1ма, и3 нӅ3жда бысть 
Кн7зе1мъ РӅ1ским 8 tста1вити Ҷ3бо 1ихъ Митро-
поли 1тҶвъ, и3 Кли1ма и3 КҶнстантi1на. 



 

 

1053 
 

Окресливши бодай у загальних рисах особливості різних текстів, присвячених 
свт. Костянтину, можна перейти до фактичного підґрунтя тих подій. Це буде тим легше, що 
всі варіанти описів його преставлення, як інформаційні, майже збігаються. Що спонукало 
святителя на такі дії? Найпростішим висновком було каяття, каяття настільки сильне, що він, 
мов на межі божевілля, позбавив себе християнського поховання. Зокрема, таку версію 

висував ще свт. Димитрій, який у своєму житії дописав до тексту заповіту: «поне1же а4зъ 
согрэши1хъ, и3 мене2 ра1ди мzте1жъ быва1етъ, на мнэ2 у4бҶ бӅ1ди РӅка2 Гдcнz, а4зъ да постра1ждӅ, я4ко 
да tврати1тъ Гдcь смӅще 1ніе t людi1й свои1хъ». 

Російські дослідники, як це часто було, в основному перейняли цей висновок. 
Зокрема, П. Соколов коментував літописну інформацію так: «Лавр. 6667. повідомляючи про 
його смерть, дає зрозуміти, що митрополит, помираючи, вважав себе негідним 
християнського поховання, і що й його земляк Антоній дивився на справу так само» (Соколов 
1913, 94). Мало від того відхилилися й дослідники наступних десятиліть. Так, А. Поппе писав: 

«Висловлена ним остання воля вказує на душевне сум’яття: не вважаючи себе гідним 
поховання, він звелів чернігівському єпископу кинути своє тіло на розтерзання псам за 
стінами міста, що й було зроблено. Однак, загальне обурення все ж змусило поховати 
Костянтина в кафедральному храмі Спаса Преображення» (Поппэ 1996, 457). Наразі, попри 
походження від свт. Димитрія, такий висновок виглядає мало логічним. Строго кажучи, 
святитель був об’єктом, а не суб’єктом негараздів своєї епохи, і він особисто не зробив 
нічого такого, у чому міг би себе винуватити. 

Не можна твердити, аби це не розуміли сучасні дослідники. Отже, з’явилась низка 
варіантів того висновку, які здебільшого не відрізняються від вищезгаданого, але є ще 
химернішими. До таких відноситься, зокрема, популярна нині версія «семантична». Це 
означає: якщо не можеш пояснити щось, то знайди щось схоже. Такий варіант не є 
невиправданим, коли йдеться про пізню обробку агіографічного матеріалу (хоча тут значно 
кращою методикою видається герменевтика), але дуже мало допомагає, коли історик 
прагне з’ясувати, що ж сталося насправді. Початок «семантичній оцінці» цього сюжету було 
покладено О. Хорошевим, який заявив про те, що спосіб поводження з тілом свт. Костянтина 
близький до убивства у Києві 1147 р. колишнього князя Ігоря (Хорошев 1986, 60). На підставі 
цього висновку і з’явилась версія «семантичного підходу» П. П. і О. П. Толочків. О. Толочко 
розвинув ідею О. Хорошева (О. Толочко 1993), доводячи, що «смерть митрополита 
Костянтина, байдуже, чи відбулася вона в такій формі насправді, чи з’явилася лише під 
пером книжника (поки що не спростовуємо обох версій), мала в своїй основі певну 
модель — ритуальну чи літературну», беручи до уваги вбивство св. Ігорія (О. Толочко 1993, 
32). Серед доказів цього зв’язку він наводить лише один факт: спільний день пам’яті — 
5 червня (О. Толочко 1993, 32-34). І, однак, автор наполягає на тому, що, фактично, йдеться 
про одну оповідь (О. Толочко 1993, 32-34). Спільний день пам’яті є доволі поширеним для 
кількох святих, пов’язаних місцем поховання, підвизу чи якоюсь схожістю в агіографічних 
джерелах (як от, «перші чорноризці Печерські»). Тут спільний день пам’яті явно походить від 
спільного місця поховання і значення обох святих для Чернігова. Щоправда, А. Литвина і 
Ф. Успенський припустили, що тут бачимо інший випадок: що одного святого було 
канонізовано значно пізніше від іншого, а відтак, і його день пам’яті було долучено до 
першого (Литвина, Успенский 2010, 84). Однак, маємо всі підстави стверджувати про 
вшанування у Чернігові княжої доби і мч. Ігоря, і свт. Костянтина, яке не було дуже 
поширеним у пізньосередньовічний період, але активно відновилося за ранньомодернової 
доби. Принаймні, спроба пов’язати убивство мч. Ігоря знавіснілим натовпом і заповіт, нехай 
і не зрозумілий дослідникам, є абсурдом. Порівн. (Виноградов, Желтов 2014, 45-46). 
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Натомість, А. Литвина і Ф. Успенський висловили думку про зв’язок цих подій із 
цікавою середньовічною ідеєю, яка дає змогу по-іншому глянути на середовище наших 
церковних інтелектуалів XII ст. Йдеться про традицію, відому як «Martyrium sine core», і є 
крайнім рівнем самоприниження, що заперечувало навіть нормальне християнське 
поховання. Цю традицію описано, зокрема, у «Лествиці» й інших вагомих для православного 
чернецтва пам’ятках (Литвина, Успенский 2010, 86-90). На думку дослідників, основу такої 
форми аскетизму варто шукати у подвигах ранніх мучеників (Литвина, Успенский 2010, 90-
92), і небажанням бути похованими із шаною і з перспективою вшанування мощей, подібно 
до вшанування мучеників, оскільки аскети завжди наполягали на тому, що мученики на 
незрівнянно вищому рівні від них (Литвина, Успенский 2010, 93). Прикладом небажання 
вшанування своїх останків є, зокрема, прп. Антоній Великий (Литвина, Успенский 2010, 94). 
Цей випадок не поодинокий. Автори називають ще ряд святих, які мали той самий погляд на 
проблему (Литвина, Успенский 2010, 95-108). Та, власне, хіба не такою мотивацію пояснює 
благочестива легенда поховання прп. Антонія Печерського у власній келії за завалом, який 
нікому не вдалося здолати? 

Отже, свт. Костянтин лише наслідував давню християнську традицію. Структуру її 
дослідники підсумували так: «Істотною відмінністю процедури, що цікавить нас, від всіх 
інших похоронних обрядів є її відома крайність, якась прикордонність, а для сучасників і 
очевидців — навіть покордонність, що межує з неможливістю виконання передсмертної 
волі аскета. Тут знаходимо одне з конституючих суперечностей, яке дотичне до самої суті 
такого незвичайного вчинку, що порушує — особливо якщо йдеться про середньовіччя — 
цілу низку канонічних настанов. Дійсно, цей надзвичайний у своїй радикальності акт 
смирення і аскези, з одного боку, справляє враження чогось разового, унікального, що 
вражає уяву своєю несподіваністю; з іншого боку, вже на дуже ранніх етапах він, як на рівні 
оповіді, так, мабуть, і на рівні реальної події, обростає певним ритуалом, набирає досить 
чітких відтворюваних форм» (Литвина, Успенский 2010, 106-108). І далі: «Незмінним, а 
мабуть, і найбільш значущим, як не дивно, є саме акт прижиттєвого повідомлення 
нетривіальної волі вмираючого. Нерідко вона набуває форму писемного тексту, духовної 
грамоти як такої. При цьому вмираючий неодмінно вимовляє її вголос перед кимось із свого 
найближчого оточення. Момент, коли учні або інші духовні особи дізнаються, як подвижник 
розпорядився щодо власного поховання, виявляється кульмінацією події. Перерахування, 
називання тих елементів, з яких має складатися ритуальна наруга, не менш значущі, ніж 
подальше вчинення відповідних дій. До того ж, перерахування здатне служити субституцією 
дії як такої. Річ у тім, що після цього суто вербального акту традиція допускає різні 
можливості подальшого розвитку подій. По-перше, висловлена воля померлого може бути 
виконана його оточенням буквально, послідовно і остаточно: над тілом відбуваються саме ті 
і тільки ті дії, які було запропоновано в заповіті. По-друге, волю померлого могло бути 
спершу виконано, тобто, його останки піддавалися нарузі, про яку просилося, але після 
деякого (найчастіше зовсім невеликого) часу на тих чи інших підставах тіло або кістки ховали 
відповідно до загальноприйнятих норм. По-третє, оточення вмираючого подвижника 
вислуховує його волю про паплюження останків, але після смерті не хоче або не наважується 
її виконати і ховає тіло у відповідності зі своїми уявленнями про статус покійного. І, нарешті, 
по-четверте, вмираючий висловлює бажання, щоб його останки піддали посмертній ганьбі, 
і обумовлює це бажання в заповіті, однак, водночас вступає в своєрідний діалог зі своїм 
оточенням і, передбачаючи неможливість виконання такої процедури, сам пропонує якусь 
пом’якшену альтернативу або підпорядковується загальноприйнятій поховального звичаю» 
(Литвина, Успенский 2010, 110-114). 

Постає питання, чому свт. Костянтин вирішив залишити такий заповіт. Навряд чи це 
був своєрідний епатаж. Річ у тім, що такий заповіт було орієнтовано на середовище, яке його 
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розуміло — у Візантії і серед наших книжників із візантійською освітою (Литвина, Успенский 
2010, 129-131). Однак, місцевому оточенню, не так добре знайомому з історією Церкви, 
такий заповіт здався шокуючим. І цей шок був тим більш сильним через те, що різноманітні 
«альтернативні» способи поховання у нас визнавалося ознакою поганства і саме 
християнський спосіб поховання був ідентифікацією християнськості. А. Литвина і 
Ф. Успенський припускають, що єпископ Антоній також був знайомий із таким способом 
поховання, тому й вчинив згідно із звичаєм, спочатку виконавши заповіт, а потім забравши 
тіло (Литвина, Успенский 2010, 129-131). 

Щодо наступних подій, то, здається, всі автори їхню історичність, навіть А. Литвина і 
Ф. Успенський, свідомо відкидають, як і вплив сильної бурі й грози, та ще й із жертвами (за 
сюжетом, здається, що блискавка влучила у якусь церкву) на ставлення до мертвого тіла 
митрополита за воротами Чернігова. Не дарма ж після того молебні служили і в Києві. У таких 
подіях менше «фантастичності», ніж навіть у появі стовпів над Лаврою. 

Не підлягає сумніву, що дослідження Литвинової й Успенського, як підтверджували і 
висновки інших дослідників (Виноградов, Желтов 2014, 45-46), дало змогу реально пояснити 
дії свт. Костянтина з погляду історії, а не семантичних побудов чи пошуків аналогій ледь не у 
«Іліаді». Однак, вони не сподобалися П. Толочку. Він опублікував статтю, в якій не лише 
висловився проти критики цих авторів на адресу О. Толочка, а й поглибив його висновки, 
пов’язавши події навколо св. Ігоря і свт. Костянтина, і звинувативши дослідників у 
нездатності знайти безпосереднє літописне джерело для оповіді про святителя. 
Вищезгадана ремарка «дозволяє» П. Толочку «поставити хрест» на дослідженнях 
А. Литвинової і Ф. Успенського і розпочати власне «плавання» в нетрях аналогій і семантики. 
Зокрема, таку аналогію він знаходить у житії першого Херсонського святителя мч. Василія 
(якого називає «некій Васілій». У коротких житіях проложного типу є повідомлення. Порівн.: 

«и поверьтше подъ ноѕэ влачаху его по градӅ. и3 таҲ влачиұ предасть дш 7Ӆ»3186. У більш розширених 

редакціях текст, дійсно, має багато спільного з оповіддю про преставлення свт. Костянтина 
(П. Толочко 2010, 18-19). Однак, твердити про якусь абсолютну тотожність тут не 
доводиться3187. Навіть якщо ми візьмемо найбільш розширені і, відповідно, обтяжені певною 

 

3186  РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 724 (1735). Пролог, мартовская половина, с 
прибавлениями, полууст. в два столбца, напис. 1562 г., в лист, 618 л., л. 227-230 д. б. между 1 и 2, л. 10. 

3187 Вищенаведений висновок П. Толочка на основі публікації В. Латишева (Латышев 1906). На сьогодні 
маємо більш розширену публікацію житій, яка вийшла вже після видання згаданої роботи (Могаричев та ін. 2012). 
Оповідь про мученецьку смерть свт. Василія тут представлена майже у всіх публікованих текстах, за винятком 
одного, що походить із дефектного списку. У поширених житіях знаходимо, дійсно, близькі читання (аби 
унеможливити помилки, подаємо текст мовою публікації). 

Так, у грецькому житії XI ст., відомому, як «рукопис № 376» читаємо таке (Могаричев та ін. 2012, 21-26): 
«Но, во всяком случае, лукавому невозможно было при этом быть спокойным. И что он делает? Вселившись в 
Еллинов, он возбуждает их к убиению триблаженного. Итак, они, явившись к пещере, в которой пребывал 
великий, и привязав веревки к ногам его, увы, безжалостно влекли его по площади, пока он не предал свою 
блаженную душу в руки ангелов. Был 7-й (день) марта. На том месте ныне верные поставили столп и на верху 
его утвердили честный крест для поклонения. Не удовольствовавшись (смертью святого), поклонники идолов, 
извлекши всечестное тело его вне города, бросили его на съедение псам. Но бог воздал честь рабу Своему: ибо 
кровожадный зверь волк целую ночь, при свете звезды, стоял стражем мученического тела, дивное (чудо)! А 
плотоядный орел принимал на себя такое служение в течение целого дня, чудное (дело)! Итак, они были 
верными стражами до той поры, когда некоторые из верных, ночью тайно взявши тело, честно погребли его вне 
города» (переклад автора публікації з грецької мови). 

У Патмоському рукописі № 736 XIV ст. оповідь подається ще детальніше (Могаричев та ін. 2012, 28-35): 
«Но и снова зависть, и снова иудеи вредоносно ворожили, и имела место постыдная синагога и, составив 
заговор, они вынесли решение беззаконно убить благодетеля, ничего не имея, в чем (его) обвинить, кроме как 
в преувеличении благодеяния. Ибо в старину и у их отцов был такой же умысел нечестиво воздавать 
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мірою фольклорними подробицями тексти, то, однак, прямого текстуального зв’язку між 
цими описами нема. Є деякі спільні особливості — викидання на поживу псам, приміром.  

 

благодетелям, как врагам (противникам). И тогда, раздраженные неверующие из эллинов вместе с этими 
(иудеями) пришли в пещеру, в которой обрели молящегося святого, привязав его за ноги, выволокли его за 
ворота города (Священные по имени), попирая пятками, избивая дубинками, побивая камнями, пока не отлетела 
его душа, а тело оставила бьющим. И повергли его зверям и птицам на съедение. Он же исповедался, чтобы 
душу его не предали зверям. Поверил пророку и нам: ибо тело этого исповедника и мученика истины не было 
всецело отдано на потраву зверям и птицам, но ночью — волку, днем же орлу вверялась обратно стража. И тот 
(волк) преследовал зверей, а орел — плотоядных птиц. И было лежащее тело Василея невредимо, оберегаемое 
этими телохранителями. Воздух и земля служили (ложем) ему, так покоящемуся; орел же и волк были ему 
приданы в услужение. Чем же небо (дополнило) нескончаемую эту литургию? Без сомнения, и оно (небо) 
почтило благочестивого самой яркой звездой, приблизительно там являвшейся и указывавшей (путь) ищущим 
его, лучами которой ночью были привлекаемы уверовавшие благодаря ему. Ибо и они торопились видеть 
Василея. И в силу любезности радушного приема, в том месте останавливающиеся (вечером) видели зверя, как 
будто приставленного туда для неусыпной стражи, с наступлением же утра видели и орла, простирающего 
крылья и, подобно зверю, исполняющего литургию телу (святого), (которое) ныне не проистекающее из 
материнских лон, но в лоно матери проникающее — ибо общая мать и питательница всех земля. Так 
бессловесная природа сторожила наподобие копьеносцев (копейщиков) мертвеца, как бы спящего Василея, 
который наслаждался (покоем?). И его с почестями предали земле толпы верующих, установившие на той 
могиле и колонну с крестом». 

Власне, на цьому можна було б закінчити цитування, оскільки для нашого викладу цього матеріалу 
достатньо, однак додамо до того ще слов’янський текст із Супрасльської мінеї XI ст. (Могаричев та ін. 2012, 53-

56): «отъ него прэльштеньнымъ жидовомь стрэлѫ въложи. якоже разнэвити еллины на убои ст7го дрьзнѫти. и пришедъше 
въ пештерѫ. идэже житиѥ имэаше ст7ы еп7пъ и обрэтъше ѥго и повръзъше же на то мэсто. идеже ны ныня крьстьяни 
стлъпъ поставмшz. животворzштии кръстъ имѫштъ на себе. самъ тъ еп7пъ отъда душѭ. тэло же его пьсомъ на ядь. 
лежаштю же ему на многи дьни промысломъ божиимъ. не оставьяѭштиимъ и по съмрьти ст7ааго ѥго тэла. влькъ ноштиѭ 
присэдэаше у тэла на съблюдень’ѥ ѥмӅ. звэздэ свэтьлэ сияѭшти на мэстэ томъ идеже лежааше. дьньѭ же орьлу то 
же сконьчеваѭштю дэло. тогда же иже тэмъ прэсвzтымъ мѫжемъ хс7ови вэровавъшии. належzштааго ради страха отъ 
мнbжьства еллинъ погребоша ноштиѭ ст7оѥ его тэло вьнэ стэны на западъ града близъ тоz же стэны на мц7а мартия 
въ З7 днь слав’но памzть емӅ тъворяше въ славу бг7у вьседръжителю. аминь». 

Плани Чернігівського Спаса 

 
 

 1 – башта сходів на хори; 
2 – поховальна каплиця; 

3 – тамбур IX ст.; 
4 – хрестильня; 

5 – башта кінця XVIII ст. 
(Моргилевський 1928) За В. Віроцьким (Віроцький 1998, 32-56) 
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Або те, що тіло (а у житії свт. Василія — ще живого мученика) тягли, прив’язавши мотузкою 
за ноги. Подібний спосіб страти чи наруги відомий у дуже багатьох житіях мучеників, про що 
ми вже говорили вище. Отже, навіть шукаючи якісь «семантичні» збіги, ми не можемо 
погодитися з висновком П. Толочка. Навіть якби ми і визнали ту близькість реальною, — все 
ж не можемо пояснити події, які реально сталися тоді в Чернігові. Що стосується зближення 
з оповіддю про вбивство св. Ігоря, то складно собі уявити, щоб кияни, ідучи вбивати його, 
скористалися житієм херсонських мучеників для вибору способу страти. 

Якщо вже шукати якусь схожість між св. Ігорем і свт. Костянтином, то їх варто шукати 
не в міфічній «семантиці», а в реальному розумінні: первісно обох святих вшановували 
спільно, як похованих в одному місці, соборно. Можливо, в цей день вшановували ще когось 
із похованих у «теремі» Чернігівського Спаса. Адже тут також було поховано осіб із 
князівських родів Чернігова (Моргилевський 1928, 184-185). 

На сьогодні не зовсім зрозуміло, чим був цей «терем». До початку XX ст. з ним 
асоціювали вежу XVIII ст. (Моргилевський 1928, 170), збудовану біля південно-західного кута 
Чернігівського Спаса (Юбилейный сборник 1893, 73). Однак, археологічні дослідження 

початку XX ст. довели, що на місці тієї 
вежі за княжої доби була хрещальня 
(Моргилевський  

1928, 175-180; Віроцький 1998, 
32-56) 3188 . Подібні хрещальні були 
поширені у нас за княжої доби і явно 
мали широке застосування у країні, де 
все ще лишалося багато поган, а відтак, 
і хрестили дорослих людей. У XII ст. й у 
Чернігові її основне призначення було 
ще вповні актуальним. Отже, це точно 
не був той самий «терем».  

Втім, під час розкопок 1923 р. 
було знайдено дві прибудови з північно-східного і південно-східного кутів храму. Північно-
східна прибудова. Згідно з розкопками 1923 р. було встановлено, що тут стояла 
«у великокнязівські часи невеличка за розмірами, але дуже цікава за технічними 
властивостями будівля. Її фундаментна частина викладена з “дикого” каменю на товстому 
розчині рожевого кольору, надзвичайно міцному. Будівля ця не пов’язана з мурами собору, 
а приєднана була до нього “в притик”. Поставлена біля північно-східного кутка собору, біля 
найбільш крайньої з трьох існуючих апсид, прибудова мала в плані форму прямокутника із 
значно виступаючим на схід півкружжям. Знімаючи крок за кроком земляні нашарування, 
що накладалися тут над будовою впродовж порівняно невеликого часу, ми мали змогу 
здобути цілу низку спостережень, що свідчать і про час, і про характер будівлі, і її руйнування. 

 

3188  Йшлося про «рештки колишньої трьохвівтарної церкви, яку закладено було на дивовижній масивній 
підвалині. Рештки стінок залишились не вищими 0,20 м. У товщі надзвичайно масивної східної стіни «вирізані» 
три мініатюрні вівтарні півкружжя так, що зовнішня поверхня стіни залишилась рівною, а півкружжя вироблено 
з середини. Такі технічні особливості, як виїмка вівтаря у товщі стіни в пам’ятниках релігійного призначення, 
відомі здавна у різних народів Сходу і навіть Заходу: наприклад, у будівлях малоазійських IV—VI ст., де середня 
апсида не виходить півколом назовні, а праворуч і ліворуч залишається прямокутною. Такі будівлі, особливо 
поширені у Сирії, виникли під впливом грецьких храмів…» (Макаренко 1928, 190-193). 

Хрещальня Чернігівського Спаса 
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Відкривши на глибині від 0,25 до 0,50 м мури прибудови, тут натрапили кладку з 
іншого матеріалу — червоної цегли великих розмірів. Далі з’ясувалось, що кладка з цієї 
цегли займала лише середину прибудови, пролягалючи по внутрішніх стінках прибудови з 
каменю, обходячи її по всіх чотирьох 
стінках і так утворюючи будівлю тих 
самих форм, але менших розмірів. Ця 
нова стінка щільно прилягала до старої 
кам’яної. Сліди надбудови з великої 
цегли над кам’яною зруйнованою 
будівлею залишились крім того і на 
кам’яній кладці, на північній стіні і на 
східному півкружжі. Але це була цегла 
інша і розмірами, і масою, і кольором. 
Середину прибудови завалено було 
червоною цеглою таких самих великих 
розмірів, себто, тією цеглою, з якої 
було збудовано будівлю зсередини. 
Між завалом траплялось чимало 
уламків тиньку пізніх часів і землі. Далі 
в глибину кількість землі 
зменшувалася, а будівельних уламків 
збільшувалася, в ньому траплялося 
більше шматків розчину 
великокнязівського часу, уламків 
мармуру, рожевого розчину, міцно 
опаленого, навіть сплавленого зі 
скляними, теж сплавленими, 
кубиками; натрапили також на чималу 
кількість олив’яних уламків. Чим 
глибше — тим більше траплялося 
решток речей давніших часів. У це 
помешкання спускались сходи, 
споруджені з тієї самої червоної цегли, 
східців на сім. Вони спирались на 
невеличку площу, замощену тією 
самою цеглою шаром в одну цеглину. 
 
Решта долівки залишалась 
незамощеною і була з чистого 
ґрунтового піску. Біля північної стінки 
спускного помешкання і біля стінки 
східної лежали вкрай зруйновані 
поховання. Біля північної стінки 
натрапили на двох духовних осіб, а 
біля східної — на одну. На місці перших 
двох знайдено срібний визолочений 
хрест з гравірованими зображеннями: 
на одному боці Розп’яття і на головних 
ременах хреста — Божа Мати й Іоанн 
Предтеча, над Розп’яттям — Саваоф; з 
іншого боку посередині — Оранта, а на ременах — митрополит Петро, митрополит Олексій, 

Північно-східна прибудова до Чернігівського 
Спаса 
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митрополит Іона і митрополит Пилип, себто, митрополитів київських за винятком 
останнього. Південна стінка помешкання мала в своїй товщі аркасолій з плескуватим 
арковим покриттям. Його було замуровано. Але руйнатори пробили дірку і всі поховання 
знищили. На дні аркасолію підібрано лише два десятки різної форми й розміру бурштинових 
намистин і декілька залізних клямр невідомого призначення. Розміри помешкання були такі: 
із заходу на схід 4,30 м і в протилежному напрямку 2,60 м. На висоті колишнього рівня 
старовинної прибудови залишилася у півкружній частині цементована долівка з сірої маси 
надзвичайної міцності. З північного та східного боків прибудови відкрито кілька поховань на 
різній глибині і в різному стані. Їхнє датування непевне, але й не неможливе. Біля них не 
знайдено ніяких речей. Більшість їх навіть не мало знаків грабування. Біля північно-східного 
рогу будівлі поставлено кам’яне гробовище — саркофаг, що складався з чотирьох дощок 
малинового каменю: двох поперечних, північної бічної і дна. Бічна південна стінка, що 
приєднувалась до стіни прибудови, викладена була з цегли. Саркофаг накрито такого самого 
малинового кольору дошкою, що була розбита на кілька шматків і провалена в середину. 
Східну коротку дошку в горішній своїй частині прорубано. Поховання, що було на дні, 
пограбовано: кістяк лежав на місці, але його череп перемістили на кістки ніг, перед виходом 
у прорубану дірку. Навколо кістяка збереглися рештки тканини у вигляді темно-брунатної 
маси консистенції землі. Вся маса мала золоті тоненькі нитки. Вірогідно, тканина, в якій було 
поховано небіжчика, була заткана золотом. Тканина, мабуть, була шерстяна. Характер 
орнаментації визначити не вдалося. Над проваленими в середину уламками кришки 
саркофага лежало поховання пізніх часів, якого зверху не було навіть прикрито. 

Від зазначеної прибудови проходили рештки цегляної кладки —від південно-
західного її кутка у напрямку до башти, ніби продовження північної стінки прибудови. Біля 
самої прибудови кладка складалася із декількох рядів, укладених на досить крихкий сірий 
розчин, далі кладка поволі зникала і на віддаленні близько 3-х м зникла зовсім. 

На підставі всіх даних, здобутих дослідами: і будівельних матеріалів, і знахідок речей, 
і різноманітних інших спостережень, маємо змогу в коротких рисах зробити такі висновки: 
1) 3 північного боку собору було збудовано помешкання у вигляді каплиці з вівтарною 
апсидою. 2) Час спорудження цієї прибудови або той самий, коли збудовано собор, або 
пізніший, незадовго після нього: способи будування й матеріал одні й ті самі. Прибудова не 
має зв’язку з собором, але це не має особливого значення: будівлі різного навантаження 
завжди мають такий спосіб побудови з огляду на можливість різного просідання. 
3) Прибудова, вірогідно, мала призначення для поховальних ритуалів. 4) Руйнування 
прибудови почалося до появи червоної цегли, що належить до литовських часів української 
історії. 5) У зруйнованій прибудові, використавши її фундаменти, закладено було нову 
будівлю такого самого призначення в часи литовського господарювання в Україні. 
6) Руйнування нової будівлі варто віднести до XVIII ст.» (Макаренко 1928, 185-190). 

Південно-східна прибудова. «З південного боку Спаса на тій самій глибині 0,25-
0,40 м під нашаруванням із значною домішкою сучасних будівельних уламків відкрито 
фундаменти дуже подібної будівлі таких самих форм і такого самого розміру, складеної з 
того самого матеріалу та великих цеглин червоного кольору, які входять в склад кладки 
разом з «диким» каменем. Техніка виконання цієї кладки вирізняється недбайливістю і 
неохайністю. На рівні колишньої поверхні у південній стіні залишилася основа аркасолію, 
добре обмазаної і вигладженої з рештками розпису. Ця прибудова дуже попсована у 
вівтарній частині i по північній стінці. У середині її не знайдено нічого. Долівка — пісковий 
материк. У вівтарній частині біля стінки, що відокремлює вівтар від основної частини, в 
одному з тих заглиблень у кладці, що утворились через недбайливу техніку виконання, було 
сховано загорнений у полотняну тканину скарб срібних речей особистого жіночого убору. 
Він складався з таких речей: півкруглих штампованих колодочок з чимсь подібним до 
левових голівок на кінцях, двох сережок з трьома кульками, схожими на намистини, двох 
«ковтків» з виображеннями фантастичних тварин, зроблених черню, однієї монетної гривни 
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київського типу та двох браслетів з низкою різних зображень, виконаних черню. Скарб 
належить до XIII ст., зважаючи на характер рисунка, стиль, фактуру, техніку виконання. 
З південного боку південної прибудови, на глибині близько 1,50 м знайдено дно і решту 
стінок складеного з цегли склепу (щільно приставленого до стіни прибудови) з подвійним 
похованням. Склеп зруйновано, поховання попсовано. При них знайдено лише декілька 
срібних кулястих ґудзиків. 

Про визначення цієї прибудови можна сказати те саме, що й про попередню: 1) Вона 
мала явно поховальне призначення. 2) Вона майже належала до того часу, що й північна 
прибудова, оскільки і матеріал, і техніка виконання виявили всі характерні ознаки пізнішого 
часу, хоч і тієї самої великокнязівської доби. 3) Руїна її одночасна з руїною попередньої. 
4) Під час відновлення північної прибудови південна залишалась невідновленою» 
(Макаренко 1928, 190). Склепи, знайдені всередині собору датувалися XVI—XVIII ст. 
(Макаренко 1928, 194-195). 

Отже, сумнівно, щоб «терем» 
містився всередині храму, та й 
хрещальні й обидві прибудови, 
принаймні на перший погляд, навряд чи 
можуть бути визнані тим «теремом». 
Втім, оскільки достовірна реконструкція 
зовнішнього вигляду «східних» 
прибудов майже неможлива — 
однозначно про це твердити складно. 

Вшанування 
свт.  Костянтина є  всі  підстави 
датувати  княжою  добою .  Його 
мощі й  мощі  св.  І горя покоїлися  в  
«теремі» .  Після монгольського 
нашестя про мощі нічого не 
відомо,  як  і  про мощі  князя 
Давида Святославича,  якого  
також вшановували  у Чернігові .  
Вважалося,  що вони «почивають  

під  спудом».  З іншого боку,  прибудови функціонували й  після татарського 
нашется 1239  р . ,  тому це  нашестя не спричинило  згасання чернігівських 
культів,  принаймні  —  не зумовило безпосередніх  наслідків .  

Проте вшанування свт.  Костянтина і  св.  І горя збереглося,  можливо 
тому,  що вони мали один день пам’яті ,  а у Лаврі  й у  всій митрополі ї  Київській  
і  всієї  Русі  вшановувалась чудотворна ікона,  що належала святому князю і  
відома під назвою Ігорівськ а 3189 .  Ця ікона належала Федорівському 
монастирю, і  потрапила до Печерсь кого монастиря після 1240  р.,  а  
вірогідніше  —  й  пізніше ,  оскільки  ми не володіємо  інформацією  про  час  
припинення  існування  цієї  обителі ,  і  не  факт ,  що  це  сталося  відразу  після  
татарського  нашестя.  Певну роль міг  мати  і  зв’язок між свт.  Костянтином і  
свт.  Нифонтом.  

 

3189 Ікона зникла після вибуху у Великій Церкві Печерській 1941 р. Про неї див. спеціальне дослідження історії цієї 
ікони Г. Полюшка (Полюшко 2012). 

Південно-східна прибудова 
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Літописні першоджерела 

Лаврентіївський літопис3190 

В то же лѣҴ. престависӭ Кыєвьскыи. Костzнтинъ Черниговэ. бѣ бо в то времz выбѣглъ ис 
Кыѥва. Мстислава [дѣлz] Изzславича. быc же и см7рть ѥго сица. яко умираючи ємµ призва к собѣ 
єпcпа Черниговьского. Антонья. заклzтъ и гл7z сице. яко по умерьтвии моєұ не погребешь тѣла моѥго. 
но ужемь поверзше за нозѣ мои. извлечѣте мz из града. и поверзѣте мz псомъ. на расхытаньє. по 
µмертвии же ѥго єпcпъ то все створи повелѣная ѥмµ имь. народи же вси дивишасz Ҷ см7рти ѥго. на 
uтрии же дн7ь Ст7ославъ кнzзь. здuмавъ с мµжи своими. и съ єпcпомь. вземше тѣло ѥго и похорониша 
в цр7кви u стаg Сп7са Черниговѣ. 

Тверський збірник3191 

Мьстиславь, и Володимерь и Ярославь вніидоша въ Кіевь, декабря 22, и взя 
Мьстиславь все имѣніе Изяславле н посла въ Володимеру, а митрополить Кностантинь бѣжа 
ис Кіева кь Чернигову отъ Мьстислава Изяславнча: Мьстиславь бо не любяше его, но Клима 
хотяше, егоже постави отецъ его на митрополію. Мъстиславъ же посла князя по Ростислава 
кь Смоленску, Ростиславъ же посла къ нимъ, глаголя: «аще мя зовете на Кіевь, то не хощу на 
митрополіи Клима»; а Мстиславь не хотяше Константина, глаголя: «отца моего клялъ» и 
много спиравшеся, оставиша оба тѣ, а по иного послати въ Царьгородъ. И пришедъ 
Ростиславь сѣде вь Кіевѣ. 

КНЯЖЕНІЕ РОСТВСЛАВЛЕ МЬСТИСЛАВИЧА, внука Манамаша. Митрополитъ же 
Константинь разболѣся въ Черниговѣ; уразумѣвъ же преставленіе свое, в написа грамоту, и 
запечата ю, и дасть епископу Черниговскому Антонію, и заклятъ его именемъ Божіимъ, яко 
да сътворитъ все, еже вь грамотѣ писано. И егда преставися митрополитъ, тогда епископь 
въземъ грамоту иха кь князю, и прочте ю, н обрѣте въ ней страшную вещь написану: «яко по 
умертвіи моемъ не погреби(те) тѣла моего, но оцѣпите и за нозѣ ужемъ, извлекше изъ града, 
поврьзите псомъ на расхыщеніе.» И рече ему князь: «якоже хощеши, тако сътвори». 
Епископь же Антоній сътворъ повелѣнное ему митрополитомъ; и ту тѣло его поверженое 
лежало за 3 дни; народи же видѣвше, вси дивишася о смерти его. Князь же Святославъ 
Олговичь наполнився страха Божіа, ужасъ бо велій нападе на нь о таковѣй вещи, и въ третій 
день принесоша и въ градъ съ великою честію, и положиша тѣло его у святаго Спаса, въ 
теремѣ, идеже Игорь лежитъ. И въ тѣ 3 дни въ Кіевѣ, егда бѣ тѣло его поврьжено внѣ града, 
солнце помрьче, и тако(ва) бысть буря, яко в земли трястися, и мльніина блистанія не 
можаху тръпѣти людіе, и грому силну бывшу, яко единѣмь шибеніемь заразило седмь 
человѣкь: два попа, два діакона да четыре человѣка простыхъ. Тогда же бѣ Ростиславъ 
стояше въ товарѣхъ у Вышегорода, и бура полома около его шатеръ, Ростиславъ же страха 
Божіа наполнися, и помяну смерть митрополичу, възвѣщено бысть ему Святославомъ 
Олговичемъ, и посла въ Кіевь къ святѣй Софін и по всѣмъ соборомъ, да творятъ стоаніе 
всенощное вь цервахъ; се бо грѣхь ради нашихъ, посла Богъ казнь сію на васъ. Сіа же вся въ 
Кіевѣ страшна быша, а вь Черниговѣ по всѣ тѣ 3 дни солнцу сіающу, а во нощи видяху надъ 
тѣломъ его 3 столпы огнены, сіающе до небеси; егда же погребоша тѣло его, бы(сть) тишина. 

 

3190 Лаврентьевская летопись 1962, 349. 
3191 Тверская летопись 1863, 226-227. 
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Московське зведення 1480 р. 3192 

Послаша же Мъстислав  и Володимеръ  и Ярославъ по Ростислава 
Смоленьску,  зовуще его къ Киеву  на столъ,  цѣ ловали  бо  бѣху  к  нему ,  яко  
искати  имъ  Киева  ему .   

Ростиславъ же посла к нимъ  Ивана Ручника и Якуна,  от  Смолнянъ мужа 
и от Новогородець,  и рече имъ: «аще мя въ  правду зовете с любовью, то  язъ  
иду Кыеву,  аще имѣти  мя  вы  собѣ  отцем въ правду,  и в моемъ вы послушании 
ходити; да и се  вам являю, яко не хощу Клима въ митрополии видѣ ти ,  зане  
не  взялъ  благословениа  от  Софии  и  от  патриарха» .  Мъстиславъ  же  крѣпко  
пряшеся  по  Климѣ ,  река  тако :  «да  не  будеть  Константин  в  митрополии ,  зане  
отца  ми  клялъ».  Иванко же возма тяжкы рѣ чи  иде  ко  князю  Ростиславу  и  
пришед  къ  Смоленьску  и  сказа  всѣ  рѣчи  князю  своему .  Ростиславъ  же  посла  
к  нимъ  сына  своего  старѣишаго  Романа  къ  Киеву  с любовью, и устрѣте  и  
Мъстиславъ  въ  Вышегородѣ ,  и  ту  распри  бывши  межи  има ,  Ростиславу Клима 
не хотящу митрополитомъ,  а  Мъстиславъ Константина не хотяше; рѣ чи  же  
продолживъшися  и прѣбывшиѣ  крѣпцѣ  межи  има ,  и  тако  отложиша  обѣих ,  
яко  не  сѣсти  има  на  столѣ  митропольстѣмъ ,  и  на  том  крестъ  цѣловаста ,  яко  
иного  митрополита привеети  имъ;  и послаша по Ростислава.  Ростиславъ же 
приде къ  Киеву  и  изыде противу  его Мъстиславъ Изяславич и  весь  Киевъ,  и  
приаша его с  великою честью;  и сѣде  на  столѣ  дѣда  и  отца  своего ,  а  
Мъстиславъ  иде  Володимерю.  Митрополиту же Кон стантину тогда сущу в  
Черниговѣ,  бѣжавшу  ему  Мъстислава  И зяславича,  в  то  же  время тамо и  
разболѣся .  Увѣдѣвъ  же  преставление  свое  и  написав  грамоту  запечата ю,  и  
призвавъ  к  себѣ  епископа  Черниговъского  Антониа и дасть  ему ту  грамоту и  
заклятъ его именем божиимъ,  яко да  по преставлешш его сотворить то  все,  
иже грамотѣ тои  написано .  Егда  же  преставися ,  и  взем  епископъ  грамоту ,  
данную  ему  митрополитом,  и иде ко князю Святославу Олговичю и отрѣ шь  
печать  и  прочте  ю  и  обрѣте  в  неи  страшну вещь: «яко по умертвии моемъ не 
погребите тѣла  моего ,  но  повергъше  его  на  землю и  поцѣпльше ужем  за  нозѣ  
и  изъвлекше  из  града ,  поверзите  на  оном  мѣстѣ»,  имя нарек ему,  «псома на 
расхыщение».  Диви же ся  тому  много князь и  епис копъ.  Та  же  створи 
епископъ  повелѣнное  ему  и  поверже  на  уреченном  мѣстѣ  тѣло  его .  Народи  
же  вси  дивишяся  о  смерти  его.  И лежа внѣ града  тѣло  его  три  дни,  и по томъ 
же Святославъ князь  о  вещи сеи  страхомъ  велием и ужастью одержимъ бѣ,  и  
убоявся  суда  божиа  и  повелѣ  въ  третии  день  взяти  тѣло  его и повелѣ нести  
въ  град  с  великою  честью ;  не  прикосну  ж е  ся  же  в  ты  дни  ничто  же к  тѣлу  
тому ,  но  цѣло  и  невредимо  бысть  ничим  ж е ,  и  внесше  и  въ  град ,  положиша  у  
святаго  Спаса,  идѣ же  Игорь  лежить  Яросл авич ,  в  теремци .  В  сиа  же  3  дни  в  
Кыевѣ  солнце  помрачися  и  буря зѣ лна  бѣ ,  яко  и  земли трястися,  и  молныи 
блистанеи не можаху человѣ ци  терпѣти ,  и  грому  силну  бывшу ,  яко  единѣмъ  
шибѣниемъ зарази  7  человѣкъ,  дву  поповъ,  да дьякона и  4  простьци,  а  
Ростиславу тогда стоящу у Вышегорода на полы,  и полама  буря о немъ 
шатеръ его.  Ростиславъ же наполнися страха божиа и въспомяну смерть  
митрополичю, възвѣщено  бо  бѣ  ему  преже  того  Святославом  Олговичемъ ,  и  
посла  къ  святѣи  Софии  и повелѣ и  по  всѣм  церквемъ ,  да  творят  стоание  об  
нощь въ  церквах.  Се  бо грѣ хъ  ради  наших посла богъ  на  нас казнь сию.  Сия 
же страшнаа вся  в  Кыевѣ быша ,  а  в  Черниговѣ  по вся  3  дни солнцю сияющу,  
а в нощи видяху над тѣ лом  его  3 столпы  огн ены  до  небеси; егда же погрѣбено  
бысть  тѣло  его ,  и  тогда  бысть  тишина  повсюду .  

 

3192 Московский летописный свод 1949, 66-67. 
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Воскресенський літопис3193 

Митрополиту же Константину тогда сущу въ Черниговe, бeжавшу ему Мстислава 

Изяславича, въ то же время тамо и разболeся; и у вeдe въ же преставленіе свое и написавъ 
грамоту за печатію, и призва къ себe епископа Черниговьского Антонія, и дастъ ему грамоту 
и заклятъ его именемъ Божіимъ, яко да по преставленіи его сотворить то все, иже въ грамотe 
той написа. Егда же преставися, и вземъ епископъ грамоту данную ему митрополитомъ, и 
иде ко князю Святославу Олговичю и отрeшь печать и прочте ю, и обрeте въ ней страшную 
вещь, яко «по умертвіи моемъ не погребите тeла моего, но повръгше его на землю и 
поцeплыне ужемъ за нозe и извлекше изъ града, повръзите на ономъ мeстe» имя нарекъ 
ему, «псомъ на расхищеніе». Диви же ся тому много князь и епископъ, таже сотвори 
епископъ повелeнное ему, и повержее на урочномъ мeстe тeло его; народи же вси дивишася 
о смерти его. И лежа внe града тeло его 3 дни, потомъ же Святославъ князь о вещи сей 
страхомъ веліемъ и ужастію одержимъ бe, и убоявся суда Божія, и повелe въ-3-й день взяти 
тeло его, и повелe везти во градъ съ великою честію; не прикосну же ся въ тыи дни ничтоже 
тeлу тому, но цeло невредимо бысть ничимъ же, и внесше и во градъ, положиша у святаго 
Спаса, идeже Игорь лежитъ Ярославнчь, въ теремци. Въ сія же 3 дни въ Кіевe солнце 
помрачися и буря зeлна бe, и яко земли трястися, и молніи блистаней не можаху человeци 
тръпeти, и грому силну бывшу, яко единeмъ шибаніемъ зарази 7 человeкъ, дву поповъ да 
діакона и 4 простьци. А Ростиславу же тогда стоящу у Вышегорода на поли, и полома буря о 
немъ шатеръ его; Ростиславъ же наполнився страха Божія и воспомяну смерть 
митрополичю, возвeщено бо бe ему преже того Святославомъ Олговичемъ, и посла ко 
святeй Софіи, повелe и по всeмъ церквамъ, да творятъ стояніе объ нощь въ церквахъ. Се бо 
грeхъ ради нашихъ посла Богъ на насъ казнь сію. Сія же страшная вся въ Кіевe бы та, а въ 
Черниговe по вся 3 дни солнцу сіяющу, а въ нощи видяху надъ тeломъ его 3 столпы огнены 
до небеси; егда же погребено бысть тeло его, и тогда бысть тишина повсюду. 

 

3193 Летопись по Воскресенскому списку 1856. 

 
Поховання свт. Костянтина.  

З ілюстрацій Радзивілівського літопису 
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Никонівський літопис3194 

Въ лeто 6667. Преставися Константинъ митрополитъ Кіевьскій и всея Руси во градe въ 
Черниговe, понеже бeжалъ бe изъ Кіева отъ князя Мстислава Изяславичя злобы его ради на 
нь, и не хотя съ нимъ въ молвe и въ смущеніи быти, и сице избeжа изъ града, по заповeди 
Христовe, еже глаголеть въ евангеліи своемъ: аще гонять васъ во градe семъ, бeгайте въ 
другій; не хощетъ бо насъ Христосъ Богъ нашъ предаатися намь самeмь себя въ напасти. 
Рече бо: внемлите себe, предадятъ бо васъ на сонмы, и на соборищехъ ихъ біени будете; 
предадятъ убо, глаголеть, а не сами 
себе предадите; и ко владыкамь и 
царемъ ведени будете, а не сами 
себе приведете; будете убо, рече, 
мудри яко зміа и цeли яко голубіе. 
Еже бо супротивъ брань на брань 
воздвизати, и жесточяти, и сверeпeти 
и въ ярость приводити, и сице убо 
бeдныа и смертоносныя дeла 
совръшаются; но сице убо тихостію, и 
кротостію, и увeщателными и 
сладкими словесы, и всяческимъ 
мудрованіемъ утоляти гнeвъ и 
ярость, аще удобно есть; аще ли 
неподобно есть сице, бeгати 
подобаетъ по заповeди Христовe, да 
не множайшихъ человeкъ смертей 
виновни будемъ. И сице 
мудролюбезно избeгше, яко птица 
отъ ловящихъ избавльшеся и яко 
серна отъ тенета избeгши, утоляти 
гнeвъ и ярость въ себe на обидящихъ 
насъ, понеже гнeвъ мужу правды 
Божія не содeваетъ, и не себе, рече, 
отмщающе, возлюбленіи, но дадите 
мeсто гнeву; ярость бо въ нeдрахъ 
безумныхъ водворится, и мужь яръ 
не благообразенъ, и чясець ярости его паденіе ему. Не противитися убо злу заповeда намъ 
Господь Богъ; и апостолъ глаголеть: гнeвайтеся и не согрeшайте, и солнце да не зайдетъ во 
гнeвe вашемъ, и всяка горесть, и ярость, и гнeвъ и вопль да отнимется отъ васъ со всякою 
злобою; гнeвъ бо и ярость веліа содeваетъ злая, сице же и зависть и лукавство. Тeмъ же 
потребно есть бeгати, и внимати себe, и бдeти и молитися, да не внидемъ во искушеніе. Сице 
же и великій апостолъ Христовъ Павелъ изъ града Дамаска въ кошницe спущенъ бысть по 
стeнe въ нощи, и избeжа рукъ ищущихъ его яти. Сице же и друзіи отъ апостолъ и мнози отъ 
святыхъ отець не вдаша сами себя въ напасти, но любомудріемь о Господи бeжаша отъ 
ловящихъ ихъ. Сице убо всемогій Господь насъ наказа, самъ отъ Ирода тeлесне бeжа, да и 
мы смиреніи наказуемся не презорьствомъ и гордостію взиматися, ни самeмь себя вметати 
въ напасти. Сице убо и сей пресвященный Константинъ митрополитъ Кіевскій и всеа Руси по 
заповeдe Христовe избeжа, и даде мeсто ярости, и моляшеся о нихъ, глаголя сице: «Господи 
не постави имъ грeха сего». Бысть же убо сице преставленіе его: разумeвъ убо себя, яко 
преселеніе ему пріиде на оно житіе ко Господу, и призва Антоніа, епископа Чръниговъскаго, 
и глагола ему з запрещеніемъ сице: «по умертвіи убо моемъ, о епископе, ни самь погреби, 

 

3194 Никоновская летопись 1862, 214-215. 

 

Б
ур

я
 п

ісл
я

 п
р

ест
авл

ен
н

я свт
. К

о
ст

я
н

т
и

н
а. 

М
о

ск
о

вськ
е Л

и
ц

ьо
ве зведен

н
я

 



 

 

1065 
 

никому же даждь погрести тeла моего, но ужемь повезше за нозe мои извлецeте изъ града, 
и повръзите псомъ на снeденіе и птицамъ на разхищеніе». И сице убо по смерти его Антоній 
епископъ Чръниговскій сотвори тако. Князь велики же Чръниговскій Святославъ Олговичь и 
вси князи и боляре его удивишася и ужасошася о пречюднeмъ дeлe его и смиреніи многомъ. 
И наутріе князь велики Святославъ Олговичь со Антоніемъ епископомъ своимъ 
Чръниговскимъ, и со князи, и з бояры и со множествомъ много народовъ собравшеся, и 
шедше за градъ со страхомъ и трепетомъ, и съ великою честію взята тeло его, много 
благоуханіа испущающе, и внесше во градъ положиша его во святeй церкви въ Спасe въ 
Черниговe. Тогда же убо бысть во градe Кіевe знаменіе страшно зeло въ день преставленіа 
его, и еже за градомъ лежаше, и въ  

четвертый день 
положенъ бысть во гробe въ 
церькви святаго Спаса въ 
Черниговe, и въ тe во всe четыре 
дни въ Кіевe возста знаменіа 
страшна, яко не видeти 
солнечныхъ лучь, но бысть тма, 
точію молніамъ блистающимъ, 
и тройная шибеніа и тресканіа 
страшна зeло, и вeтри, и бури и 
вихри силни зeло, и многи 
храмины отъ основаніи 
преложи, и дворъ княжь разби, 
и многихъ человeкъ изби. Князю 
же Мстиславу Изяславичю тогда 
сущу во градe Кіевe, во многъ 
страхъ и трепетъ впаде, и 
услыша, яко Константинъ 
митрополитъ Кіевскій и всеа 
Руси во градe Чръниговe 
преставися, и у разумe, яко 
злобы его ради, еже сотвори къ 
святителю Божію, и нанятъ 
исповeдатися и каятися о 
зломысліи своемъ, и сотвори 
обнощное стоаніе во святeй 
церкви со множествомъ 
народа, и раздаде милостыню 
многу, и нищихъ и алчныхъ 
напита, и свeтло и духовно 
сотвори празнованіе, и тако 
уставися. Во градe же Чръниговe бысть въ тe четыре дни ведро, и воздухъ благорастворенъ, 
и кротко, и тихо, и свeтлость веліа зeло. 

Із Супрасльського літопису3195 

W4 преставленьи3 Коcтя=тина митрополита, и3же повеле тэло свое3 мр7твое3 поврещи псомъ 
В лѣҴ ¤ѕх7xз7 престависz3 митрополитъ Костz=ти= и3 заповеда А3нтонію, е3пcпu Черниговъскомu, не погре1сти себѣѶ, но6 внѣ2 

града поврэщи псwұ. И3 по uмрътвіи е3го2 тако сътво1риша, и3 дэвищаc вси людіе2. 
 

3195 (Супрасльская рукопись… 1836, 21). 

 
Ігорівська ікона Пресвятої Богородиці після реставрації у 
першій половині XX ст. 
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Агіографічні твори 

Патерик Йосифа Тризни3196 

\Арк. 284\ 

Повэсть чӅдна и па1мяти досто1йна. о3 бл7же1ннэмъ ко=стантинэ митрополитэ кие+вскомъ 
ывшу смятению во кнѕэхъ иѕяславумстиславичӅ3 манамахову. и георгию доӥгорукому рече тому 
сн 7у владимера манамаха. Һ киевское княжение. в то время преставися преосвщ7енныі михаилъ 
митрополитъ киевскиі. кн7ѕь же великиі иѕяславъ мстиславичь. не восхотэ ко цр7югрdа8 по древнеұ 
обычаю къ вселенскому патриарху слати по блг 7словение но собра+ своя епкcпы. черниговского o4ноfрія. 

бэлогороdскаго fео3дора. переясла+ского еуfимиz.юрьевского дамиана. володиме>ского fеодора. новгороdскаго 
ниfона (sic!) смоле=ского манӅ8ла. иҶакима туровского. и повелэ поставити митрополита киевского 
климента смоӥнянина, его жь прив dеӤ и€ ѕаруба. бэ же се 8 чернориѕецъ схимникъ книженъ ѕэло, и fилосоfъ 
но мноѕи Ҷ семь негодоваху. Епcкпи же рэша нэсть того в номаканонэ нашѥмь в рӅ1сіи яко ставити 
епcкпомъ митрополита, бе€ патриа>шего блcвениz но ставиҴ патриа>хъ цр7еграdскиі митрополита климену 
самому реша. а ни поклониұ ти сz, ни служимъ с тобою. зане не вѕялъ еси блв cениz у ст 7ыz соfиі 
цр7еграdския, ни t патриарха. аще ся исправиши бл cвишисz. у патриарха, и тогда ти поклониұсz. мы 
прияхомъ t михаила перваго  

\Арк. 284 зв.\ 

митрополита рукописание яко недостои3но намъ бе€ митрополита во ст7ѣ8 соfиі служити. o= же на ня 
про то тяжко срdце нача имэти. oноfриі же епкcпъ чернигов8скиі рече. а€ свэде яко достоітъ намь 
поставити. и глава у наc єсть ст7агҶ іоан7на и тако согласившеся нэциі t епcкпъ повелениұ иѕяслава, 
главою ст 7го климе=та поставиша его митрополитомъ. 

 лэто ¤ѕх7не. Бл7женному ниfонту архиепcпу новгороdскому не сои€воляющу. с бг7олюбивыми Епcкпи. 
полоҴскимъ ко€мою, и манӅ8лоұ смоленскиұ. іҶанноұ туровскиұ. еуfимиемъ переяславскиұ. fеодо> 
бэлогороdскимъ. преставльшу же ся великому кн7ѕю иѕяславу мстиславичю.  ¤ѕх 7x. приіде на великое 
княжение киевское Георгиі владимеричь манамаховъ сн7ъ. тогда же приіде и€ цр7zграда. прео cвщеныі 

митрополитъ ко=станти= в киевэ. в лэто ¤ѕх7xд великиі кнѕ7ь гео3ргиі владимеровичь, приятъ его с 
великою чтcию, и епископи полоцкиі и смоленстиі и туровскиі, и проҴчиі. бл7женному ниfон8ту уже 
преставлишӅc, иже несогласоваху с8 климонтоұ, но прияхuc. преd нимъ, и бжcтвенную службу сове>шившее. 
блг7ьсловиша великого кн͂ѕя гео>гиz. климе=та же митрополита реченного, яко неѕа 

\Арк. 285\ 

конно прcтолъ восхитивша. патраршескою властию. повелэниемь всего собора црк7ве ко=стянтиня града 
митрополитъ ко=ста=тинъ. T степене архиереіиа упра€ни и всеӢ иже ставиӥ бzше климентъ. Мало же 

 

3196  Публікується за: РГБ, ф. 304. Патерик Печерский. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 714 (1818). Скороп., 
ХVII в., в четверть, 390 л. 
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лэтъ премину, кн7ѕь великиі киевскиі ГеҶорьгиі доӥгорукиі преставися. Приіде на великое кнzжение 
Ростиславъ мс8тиславичь смоленскиі, и чтяше митрополита ко =стянтина климента же не любяше. 
мс 8тиславъ же іѕяславичь нехотяше ко=стантина гл7z [tца ми есть клялъ] но климента, и не 
согласившесz oбоихъ o3ставиша. и послаша в ко=стянти= граd. И4 приіде fеодо> митрополитъ и€ цр7zграда 
к8 киеву в лэто ¤ѕх7xи7. бл7женниі же ко=стянти=. видя ра€ногласие во кнѕэхъ tвэгься мzтежа. прежде 
сего времяни иѕdыӤ и€ киева. и прииде к8 че >нигову, тамо и ра€болэсz, у раѕумэв 8же преставление свое, и 
написа грамоту и ѕапечатаю. и дастъ еппҲу черниговскому а=тонию, и ѕяклять его именеұ бж7иімъ. яко 
да сотворить все. по преставлениі его, е• во грамоте написано, егда• преставиc митрополитъ ко=стянтинъ. 
тогда епкcпь вѕемь грамоту ѕапечатлэвшу і эха кw кн7ѕю, и tве >ѕе писание. прочте е +о пре d всэми, и 
обрэте в не8 страшну вещъ написану сице. Яко по уме>твиі моемъ, не погреби тэла моего но одэти 
теі  

\Арк. 285 зв.\ 

за ноѕэ µжемъ и і€влеше и€ града пове>ѕите псоұ на расхищение. и рече ему кн7ѕь яко же хощеши такого 
твори, епкcпъ же боясz преслушания вины сотвори повелэнное єму митрополитомъ и€влечев исъ града, 
и тамо тэло его пове>жено лежаше за три дни, бысть же на всэхъ стра< и ужаc о таковэмь страши 
сэмь погребениі. народи же видэвше вси дивишася. и кня€ ст7ославъ оӥговичь наполнився страха бж7ия. 
ужаc бо велиі нападе нань o таковэи вещи, і в третиі дн7ь прнесоша и во граd с великою чтcию, и 
положиша тэло его у ст7аго сп7са в теремэ. идэ же кня€ иго > лежитъ. его• кияне убиша. в тыя же 
три дни в киевэ. егда бэ тэло его пове>жено внэ града чернигова. Ѕн7це померче, и такова бысть 
буря страшна. Яко и4 ѕемли трястиcи молниіна блистаниz не можаху терпэти людиє, и грому силну 
бывшу, яко единеұ шибениемъ ѕараѕило семъ чл7вкъ, два попа два диякона и четыре члв7ка просты< 
тогда же бэ. ростиславъ в табарэхъ увыше города, и буря поламе oколо егw шатеръ. ростиславъ же 
наполнився страха бж7ия, и помzну смерть митрополицю. во€вэщэнно бо быти ему. ст7ославомъ оӥговичеұ 
и посла в киевъ ко ст7є8 софиі, и по всэмъ собороұ да сотворятъ всенощное стояниє в црк7вахъ. Се бо 
трѣ< ради наши< посла бг7ъ ка€нь сию на наc. Сия же вся дниеве страшиа быша а в черниговэ по всэ тіа 
дни слн7цу сияющу а внощи видяху наd тэломъ блаженного ко=стянтина три столпы огнены сияющу 
до нб7ы. егда же погребоша тэло его бысть тишина. и вси прославиша бг7а творящего дивная чuдеса 
сты7ми3197 своими угодники. во славу и похвалу страшнаго имени его ст7агҶ аминь. 

З «Житій святих» свт. Димитрія (Туптала)3198 

\Арк. 53\ 

Повэсть ди4вна3 и4 Ӄжа4сна4 Ҷ3 сме4рти1 Бл7же1ннагw Кwнстанти1на Митрополи1та Кi1евскогw 

 

3197 Дописано над рядком. 
3198 Димитрій (Туптало) 1705. 
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в8 Чернэговэ сконча1шагосz3199 

о tz1тіи Вели1когw Кн7же1ніz Кi1евскагw t И4гора бл7же1ннагw, пріе1мшу то Кн7же1ніе И4зzсла 1вu 
Мстисла1вичу ВнӅ1ку Влади1мера Монома1ха, ст7ѣ1йшій Митропо1литъ Кi1евскій Мiхаи1лъ и4же быст8 вто1рый 
тогw2 и4мени преста1висz къ Гдcу, не мнҶ1гими пре1жде u3біе1ніz И4горова де1н8ми. Вели1кій же Кн7зь И4зzсла1въ, 
и3збра2 по не1мъ на Престо1лъ Митропо1ліи Кi1евскіа, нѣ1коегw И4нока ѕэлw кни1жна Кли1ма фiлосо1фа, u3же 2 
в 8 Схи1мэ су1ща, є3го1же приведе2 и3 з8 Смоле1нска. Восхпотѣ1 же o3сщ7енну є3мӅ2 бы1ти свои1ми РҶссi1йскими 
Е4пcпами в8 Кiевэ, не посыла1z за нѣ1кіимъ препz1тiем8 по блcгве1ніе къ Вселе1нскому Патріа1рху в8 Цари1градъ 

я4коже и3знача1ла посила1ти бэ Һбы1чаѶ. Собра1 же на сi1е собо1ръ Епcпwвъ Рwссi1йскіz земли2, и 3 повелҗ и4мъ o3ст7и 1ти 
Кли 1ма схимона1ха в8 Митропо1лита Кi1еву. Е4пcпы же Ҷ4выи не сои3зволz1ху, недерза1юще ст7и 1ти без8 блгcве1ніz 
Патріа1рха Царигра1дскагw, Ҷ4выиже u3гажда1юще Кнz1зю, o3ст7и 1ша Кли1ма Главо1ю ст7го Климе1нта Па1пы 
Ри1мскагҶ, ю4же ст7ы1й Влади1меръ и3з8 Херсо1на в8 Кi1евъ принесе2. Њ то1мъ Собо1рэ и3 Поставле1ніи пи1шетсz в8 жи1тіи 
Прпdбнаго Нi1фо=та3200 

\Арк. 53 зв.\ 

Е3пcкопа Но1вгородскагҶ, то1й бw поставле1нію Ҷ4ному непра 1виӥному не сои3зволzше. По И4зzсла1ву же Мстисла1вичу, 
пріе1мши Кн7же1ніе Кi1евское ГеҶ1ргій Влади1меровичъ сынъ Монома1ховъ, не восхотҗ Кли1ма и3мѣ1ти на Пречто1лэ 
Кi1евскіа Митропо1ліи я4ко не пра1вилнw o3сщ7еннагw. Тогда2 по проше1нію Вели 1кагw Кн7зz, прi1де и3з8 Цари1града t 
ст7эйшагw Вселе1нскагw Патріа1ра< в8 Кi1евъ сей Һ не1мъже намъ сло1вw Константи1нъ Митропо1литъ, той вла1стію 
t Патріа1рха є3мӅ2 да =ною, tста1виӥ t сте1пени А4рхіере1йскогw и3 t Престо1ла Митрополита1нскогw Кли1ма, и3 всѣ1хъ 
и4хъ же o4нъ в 8 дх7о1вныz са1ны ста1вилъ. Не мнw1гим8 же преминувшимъ лѣ1тwұ, Вели1кій Кн7зь Кi1евскій ГеҶ1ргій 
Влади1меровичъ Монома1шичъ Преста1висz. И4 бы1сть в8 Кн7зѥ1хъ РҶссi1йских 8 я4коже Һ Кн7же 1ніи Кi1евскомъ, си 1це 
и3 Һ Митрополи1тахъ мнw1гое несогла1сіе и3 смzте 1ніе, Ҷ4выи бо Константи 1на Пра1вилнагw Па1стыра держа1хусz, 
и4ныи же па1ки Кли 1ма хотz1ху. а3 найпа 1че сынъ пре 1жде бы1вшагw Великагw Кн7зz И3зzсла 1ва Мстисла1вича, 
и3менӅ1емыѶ Мстисла1въ И4зzсла 1вичъ, Пра1внукъ Влади1мера Монома1ха, неи3зволz1ше Константi1на но Кли1ма, 
гл7а1ше бо: нехощу Константи1на тогw2 ра 1ди, я4кw клz1лъ є 3сть tца2 моегw за Кли1ма, и3 нӅ3жда бысть Кн7зе 1мъ 
РӅ1ским8 tста1вити Һбо1ихъ Митрополи1тwвъ, и3 Кли1ма и3 Кwнстантi1на. Посла1ша u4бw въ Цари1градъ къ 
Ст7ѣ1йшему Патріа1рху просz1ще да и4нагw и3м 8 присле1тъ Митрополи1та. Ст7ѣ1йшій же Патріа1рхъ, хотz в 8 Кн7зє1хъ 
РҶссi1йскихъ мzте1жъ той u3толити, посла2 къ Кi1еву Митропо1лита и4нагw и4менемъ Fеo1дҶра. Тогда2 
бл7же1нный Кwнстантi1нъ, видz2 разногла1сіе в8 Кн7зє 1хъ, и3 бѣ1гаz мzте1жа, Һста1ви Престо1лъ пре1жде пришествіz 
и4нагw Митропо1лита, и3 и 3зше1дъ и3с8 Кi1ева, прi1де в 8 Чернѣ1говъ, и3 та 1мw разболѣ1сz къ см7рти, и3 позна1въ сконча1ніе 
свое2, написа2 гра1моту и3 запечатлҗ ю5, и 3 даде2 Е4пcпу Чернѣ 1говскому А4нтҶ1нію, и3 заклz1тъ тогҶ2 и4менемъ 
Бж7iимъ, де по Преставле1ніи є3го2 tрэши1вши печа1ть и3 проче1тши, сотво1ритъ все напи1са=ное в8 гра1мотэ, непремѣ1ннw. 
Е4гда 1 же Преста1висz бл7же 1нный КҶнста =тi1нъ Митропо 1литъ, тогда Е4пcпъ взе 1мши запечатлѣ1нную o4ну 
Митропо1литову гра1 

 

3199 На берегах: t лэтопиc Пече>ского: 
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\Арк. 54\ 

моту, и3де2 с8 не1ю Кн7зю Чернѣ1говскому Свzтосла1ву О4лговичу, ю4же tве1рзше прочтw1ша преd всѣ 1ми. и3 бэ стра1шна 
вещъ напи1санна си1це: По u3ме1ртвіи мое1мъ, не погребѣ1сте тѣ1ла мое1гw, но Һцэпи1вше за но1зэ ве1рвом8, и3звлецѣ1те 
и3з8 гра 1да, и3 поверзѣ1те псҶ1м8 на снэде 1ніе, поне1же а4зъ согрэши1хъ, и3 мене2 ра 1ди мzте1жъ быва1етъ, на мнҗ u4бw 
бӅ1ди Рука 2 Гдcнz, а4зъ да постра1жду, я4ко да tврати1тъ Гдcь смуще1ніе t людi1й свои1хъ. То слы1шавше вси2 
u3диви1шасz и3 u3жасо1шасz. и3 рече2 Кн7зь къ Е4пcкопу: Ты я4коже хо1щеши та1кw сотвори2. Е4пcпъ же боz1сz преслу1шати 
повеле1ніа Митрополи1това, и3 напи1са =ныz t него 2 за преслуша1ніе клz1твы, сотвори2 то є4ще є3мӅ2 бэ повелѣ1ннҶ в8 
гра 1мотэ, и3звлече2 Ӆ3ме1ршагw тѣ1ло всэ гра 1да и3 поверже2 є5 в 8 по1ли, и3 лежа1ше та1кw поверже=ное Митропо1литовw 
тѣ 1ло три2 дни2. Бы1сть же на всѣ1хъ стра1хъ и3 u3жа1съ Һ тако 1вой стра1нной ве1щи. Та1же в8 тре1тій день Кн7зь 
Свzтосла1въ О4лговичъ, стра1ха Бж7iz и3сполни1всz, u3жа1съ бо ве1лій нападе2 на1нь Һ стра 1нномъ томъ дѣ1лэ, повелэ 
съ достодо1лжною чcтію погребсти2 поверже1нное Тѣ1ло Бж7iz А4рхіере1а. и3 принесо1ша є5 в8 Гра1дъ с8 вели1кою чcтію, и3 
положи1ша в8 Цр7квэ ст7гw Сп7са в8 те1ремэ кра1сномъ, и3дѣ1же лежа1ше но1вый Стр cтоте 1рпецъ Кн7зь Кi1евскій бл7же 1нный 
И4горъ u3біе1нный t Кіwвлz1нъ. В8 ты1z же три2 дни 2, є3гда 2 тѣ1ло поверже1нное внэ гра 1да Чернѣ1гова лежа1ше, в8 
Кi1евэ померче2 сл7нце, и3 такова2 бысть бӅ1рz стра1шна я4кw и3 землҗ трzсти 1сz. та1кожде и3 мо1лніа, и3 блиста1ніа, 
и3 грw1мы стра1шныи бы1ху, я4кw всэм8 люде1мъ в8 Кi1евэ u3ныва 1ти t стра1ха. В8 тойже ча1съ гро 1мъ є3ди1нэмъ 
u3даре 1ніемъ u3би2 o3сми2 чл7вѣ 1кwвъ: два2 Попы2, и3 два2 Діакwны2, и3 четы1ры про1стыz челwвѣ1ки. Кн7зь же Кi1евскій 
Ростисла1въ Мстисла1ви ? ВнӅ1къ Влади1мера Монома1ха, стоz1ше тогда2 в8 тоба1рэхъ u3 Вы1шегорода, и3 полама2 
бӅ1рz шате1ръ Ҷ4коло є3гw2. Наполни1всz же Кн7зь стра1ха, и3 см7рть Митрополи1тову помzнӅ1въ, [возвэсти1лъ бо 
бҗ є3мӅ2 гонце1м 8 Кн7зь Чернѣ1говскій] посла 2 в8 Кi1евъ к8 ст7ѣ1й СҶ1фіи, и3 къ всъ1м 8 собw1раұ, да Всено1щное сотво1рzҴ 
Бдѣ1ніе в8 Цр7ква 1хъ, се1 бw [гл7а 1ше] грѣ1хъ ра1ди на1шихъ посла2 Бг7ъ на ны2 ка1знь сi1ю. Бы1ша же сi1z в8 Кi1евэ 
то1кмw. 

\Арк. 54 зв.\ 

а3 в8 Чернѣ1говэ в8 тыz три дни сіz1ше сл7нце свѣ1тло, и3 стра1ха не бҗ никакова2. В8 но1ще< же наd тэлом8 бл7же=наго 
Митропо1лита Константи1на, внэ гра1да поверже1нныұ, я3влz1хусz, три столпы2 o4гненныи сіz1ющіи и3 до нб7съ 
досz1жущіи. Погребе=ну же бы1вшу чcтному тѣ1лу, тишина2 бы1ст8 въ Кiевэ. и3 вси2 съ u3дивле1ніемъ славz1ху Бг7а, 
є3му1же и3 t на1съ бӅ1ди сла1ва, нн7э и3 при1снҶ и3 въ вѣ1ки вэкҶ1въ, А4ми1нь. 

Додаток 21 

«Філософи» у Київській державі 
 світовій історії неодноразово позначалося існування тих чи інших неформальних 
груп, які об’єднувалися за місцем, де навчалися, жили, працювали… Вивчення 
цих груп часом дає змогу суттєво змінити погляд на епоху. 

Не було винятком і церковне життя Київської держави. Наші знання з 
цього приводу дуже обмежені, але не підлягає сумніву, зокрема, існування у XI ст., та й 
пізніше певної групи печерських пострижеників, серед яких були єпископи, але, як можна 
припустити, і не тільки вони. 

Існування ще однієї групи було обґрунтовано в останні десятиліття, хоча початок 
вивчення цього питання сягає XIX ст. І пов’язане воно з поясненням походження прозвання 
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відомого книжника доби Клима — «філософ»3201. Ми вже коментували це неофіційне, але 
вельми почесне звання, яке присвоювалося в Україні протягом століть найбільш освіченим 
ченцям (Жиленко 2015-а, 309). Однак, як виявляється, у XII ст. це слово, принаймні у певному 
середовищі означало дещо більше. 

Відразу слід визнати, що високий рівень знань Клима, і заслуженість його прозвання 
навіть у звичному для нас понятті «філософ» підтверджується вже хоча б тим, що його ім’я 
знаходимо серед респондентів у визначному канонічному творі тих часів — «запитаннях 
Кирика». Щоправда, А. Литвина і Ф. Успенський зауважують, що, власне кажучи, нема 
абсолютної певності в тотожності Клима-митрополита і «Клима» із «Запитань Кирика» 
(Литвина, Успенский 2010-а, 36), але навряд чи в Україні того часу було багато людей із 
іменем «Клим» — високоосвічених книжників, каноністів, та ще глибоко обізнаних із 
складними прецедентами візантійської церковної практики, та ще й такої, що стосується не 
лише ченців і священства, а й мирян. Тому, навряд чи можна сумніватися у тому, що в усіх 
випадках ідеться про одну особу. 

Крім того, Климу з різною вірогідністю приписують ряд творів (Грангстрем 1970, 20). 
Та найбільш доказово йому належить частина синкретичної пам’ятки «Послання до Фоми», 
хоча щодо цього висловлено певні сумніви (Литвина, Успенский 2010-а, 36). Історія відомого 
нині твору чи, точніше, різних редакцій твору, розпочинається із послання, яке Клим написав 
смоленському князю Ростиславу Мстиславичу († 4 березня 1167 р.) Цей текст не зберігся3202. 
Смоленський пресвітер Фома, ознайомившись із ним, близько 1147—1154 рр. написав 
відповідь, звинувативши Клима у марнославстві. Цей текст також не зберігся. Збереглась 
лише відповідь Клима Фомі. Та й то не в первісному вигляді, бо через кілька десятиліть 
писання прокоментував монах Афанасій, і лише у такому вигляді дійшло до нашого часу. До 
всього, твір відомий як у розширених списках і фрагментах, так і у правленому вигляді з 
вилученням особистих ремарок та суттєвою втратою логіки викладу (Темчин 2015, 93-95). 
Згідно із студіями С. Темчина, навіть найбільш розширені версії пам’ятки не є повним 
текстом твору, «причому розмір втрат не піддається визначенню і може бути дуже значним». 
Він увів до обігу ще один список, який містить невідомі раніше фрагменти (Темчин 2015, 96-
97). 

Коментарі Афанасія відносяться до того самого часу й епохи, що й твір Клима. Це 
важливо вже тому, що свідчить про існування середовища, в якому був попит на розвиток 
складних богословських питань, й існували богослови у візантійському розумінні. Річ у тім, 
що наша релігійна культура перейняла від Візантії передусім практику духовного життя, і в 
цьому навіть перевищила Матір-Церкву в часи Київської держави. Однак, створення 
складних богословських досліджень у нас — рідкість. 

І ось у самому посланні ми знаходимо певну інформацію про вищезгадане 
середовище. Автобіографічні ремарки Клима у «Посланні до Фоми» переважно спрямовано 
на заперечення звинувачення щодо марнославства, внаслідок чого він і встряв у аферу з 

Ізяславом Мстиславичем. Серед іншого він пише: «Возлюбленый ми Ҷ3 брате Fомо. и3мать 
писаніє3 твоє3 наказаніє3 с любовію к нашемӅ т8щеславію3. и3 такӅ с радостію прочеҴ. пре d многыми послӅхи, 
и3 пре d кн7земь. и3зzславоұ, тобою3 преславное3 къ мнэ писаніє3. и3 винӅ ми и3сповэдавшӅ. є3го• рdаѶ пишеши, 
ты• любимиче. не тzжько мниѶ. славишиc пиша. филосоӮ сz тво2рz. а3 первіе саұ сz Ҷ 4бличае 3ши: е 3г dа к то2бэ 

 

3201 Зокрема, в Іпатіївському літописі під 1147 р. під час поставлення Клима на митрополію говориться: «В то же 
лэто. постави Изzславъ митрополитомъ Клима. Смолzтича выведъ изъ Зароµба. бэ бо черноризечь скимникъ. и 
быc книжникъ. и философь. такъ якоже в Рускои земли не бzшеть». 

3202 «Припущення про те, що незбережене послання Климента смоленського князя було пов’язано з виконанням 
церковнослов’янського перекладу з грецької Тлумачень Никити Іраклійського на Бесіди Григорія Богослова, 
донині не підтверджено, але й не спростовано» (Темчин 2015, 93-95). 
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что писа<, нѶъ ни писа<. ни писати и3маұ, а3 ре ?ши ми филосоӮіюѶ пишеши, а3 то велми криво пришеши, а3 да 
Ҷ4ставль а€ почитае3маа2 писаніа. а€ писа< t o4мира. и 3 t а3ристолz, и3 t платона, и• во є3линьскы < нырѣ< 
славнэ бэша, а3ще и3 писа< но не к те2бэ но2 ко кн7зю. и3 к том•Ӆ нескоро. а3 є3же сожалиc є3си, Ҷ4же тz 
є3смь3 вмэнилъ, а3 бг7ъ свэдэтеӥ, я3ко не и3скӅшаа3 твоє3го бл7гоуміа. но я3ко просто писавъ, да а 3ще того 
не моглъ є3си разӅмэти. то всӅє3 приводиши на мz, Ӄчителеи3 своє3го григорz. реѶши бо, Ӄ григорz 
бесэдоваӥ є3смь, Ҷ3 сп7сеніи дш7евнэмь, а3 є3да коли пореко<, ли2 Ӄкори< григорz, но є3ще и3 сповэдаю3. я3ко не 
токмо праведенъ, но и3 прdпбнь, нъѶ аще дер8зо рещи ст7ъ є3сть. но 2 tкӅдӅ хощеши порӅчившаz3 тебэ дш7а 
рӅкодити, григорю бо. и3 тебэ того не вэдати, но3 чюдо ре?ши мнэ, славишиc, да скажю ти сӅщи< сла3вы 
хотzщи<. и3же прилагаю c домъ к домӅ, и3 села к селомъ, и3згои3 же и3 сzбрыѶ. и3 бъ3рти2. и3 пожни, лzда 
же, и3 стариныѶ. t ни< же Ҷ3каа3нныи3 климь ѕэлҶ3 свободе =. нъ3 за домыѶ. и3 села, и3 борти3 и3 пожни3. 
и3дэже грwӣ копати. є3мӅ же гробӅ самовид8ци мнози, да а3ще гроӣскои3 вижю по в8сz дн7и, сеdмь кратыѶ, не 
вэмь tкӅдӅ славитимисz. не бо3 ми ре ? мощно2 и3ного пӅти и3мэти до цр7кви. кромэ гроба, а3ще 
похотэл бы< славыѶ, по великӅ златоя3зыѶчникӅ, то не чю d мнози богаҴство прэзрэша, славы же не 
є3динъ. а3 первоє3 и3скалъ бы< власти по свое3й силэ, но2 съвэдыѶ и3 срdца, и3 Ҷ4бистьz3, тъ3 є3динъ съвэсть, 
но є3лико моли<сz, да бы< и3з8бавиӥсz власти. паки ли по є3го смотренію, а3 слӅчись ми сz сӅпротивитимисz 
є3мӧ нэсть лэпо, tселэ любимиче. Tвэта да не сотво3рzю3 ти. но 3 на въпроc твоє3 бл7гоӃміе3 понӅжаю3. 
Нѣc ли лэпо пытати потонкӅ бжт cвны< писаніи». (Никольский 1892, 103-105). 

Якщо абстрагуватися від доволі заплутаного, а можливо, зіпсованого викладу Клима, 
стає зрозуміло, що серед звинувачень Фоми фігурувало те, що Клим сам себе називав 
філософом, і у цьому Фома також вбачав його марнославство — вірогідно, тоді в середовищі 
українського монашества це прозвання надавалося оточенням. Натомість, автор писання 
обґрунтовує своє право на прозвання знаннями, зокрема, не лише богослів’я, але й 
античного спадку. Продовженням 3203  особливо вагомого для нашого викладу тексту є 

фрагмент: «и3ща сего потонкӅ тщеславитилисz велиши любимиче, поминаю3 же пакыѶ. ре ?наго тобою 3. 
Ӄчиетля григоріа. є3го же и3 ст7а рекъ не стыжюся. его не сӅдz є3го хощӅ рещи но и3стиньствӅа. григореи3 
зналъ а3лфµ3. я3коже и3 тыиѶ. и3 китӅ, по dбно и3 всю. к7, и7. д7, словесъ грамотӅ, а3 слышиши ты ю2 Ӄ мене, 
мӅжи и3мже є3смь самовидець. и3же можеҴ є3динъ рещи а3лфµ3. не рекӅ на сто. и3ли на дѶвэстэ. и3ли триѶста 
и3ли д7 ста. а3 витӅ тако•. расматряи3 лю 3бимиче. расматрzти велиҴ и3 разӅмэти. я3ко всz3 состоа3тсz3, и3 
съдержатсz. и3 поспэваю3т 8сz силою3 бж7іею #» (Никольский 1892, 126-127). 

Особа Григорія, на якого посилається Клим, і про якого писав Фома, наразі невідома. 
Клим пише про нього, як про рівного за освітою, але, вірогідно, Фома вважав його 
подвижником, на відміну від Клима. 

 

3203 У тексті є ще два цікавих фрагменти, які не є такими вагомими, але ілюструють сказане тут: «того рdаѶ и 3 Ӄжеұ 
притцю соломоно+ сотвори, но Ҷ4 писаніи моеұ, воспоминаю3. и3же къ кн7зю твое3мӅ. к мое3мӅ же напрэснӅ гн7Ӆ. Поне• Ӄбо гл7еть 
писаніе, и3 власть и3 славу» (Никольский 1892, 123). 

«раны же гл7еҴ грэхи. что2 филосоӮю писа<, несвэмь, хс7 реклъ ст7ымь учн7коұ. и а3плcломь. вамь єc дано вэдати таи3ны 
цртcвіа. а3 прочиұ въ притча<. толи люимиче филосӮоа3. є 3ю 3 же славы и3щӅ t чл7къ. списаю3щиұ єµgлістоұ чюдеса хcва хощӅ разӅмэвати. 
праведно и3 дх7овнэ» (Никольский 1892, 124). 
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Все вищенаведене особливо привертає увагу тим, що Клим не стільки доводить 
відсутність у нього марнославства, як право називати себе філософом. І докази цього у нього, 
на перший погляд, є доволі дивними. Згадка про «альфу» і не тільки, могло б означати, що 
йдеться про знання грецької абетки. А. Карташов з цього приводу писав: «Темно і 
натягнуто! ..., безглуздо було б митрополиту Клименту в серйозній богословській суперечці 
про метод тлумачення Свящ. Писання посилатися на те, що учасники диспуту знають абетку» 
(Карташев 1993, 263-264). 

Вперше на це звернув увагу Є. Голубинський, припустивши, що йдеться про інше: 
в оточенні Клима були люди, знайомі з певним розділом у візантійському курсі 
грамотності — схедографією. Нині так іноді називають бібліотечну карткографію. Втім, у 
Візантії це був вид освітнього процесу, пов’язаного з вивченням і трактуванням складних для 
написання слів. 

Зауважимо, що Візантія, на відміну від західноєвропейського світу, не втратила 
освітньої системи Стародавнього світу, і навіть розвинула її. Зокрема, збереглась початкова 
школа, де діти навчалися під керівництвом граматиста з шести-семи років. Таке початкове 
навчання включало письмо й інші елементарні знання. Навчалися в них навіть жінки. Такі 
школи були у найбільш віддалених куточках Візантії. Були вони і в Україні. Вірогідно, такі 
школи усталилися у нас після школи, заснованої свт. рівноапостольним Володимиром. Саме 
таку школу, найвірогідніше, згадано у житії прп. Феодосія (Жиленко 2015, 564-565). У 
великих містах, зокрема, і у Києві, також могло бути вивчення грецької мови (Карташев 1993, 
249). 

Про існування більш високого рівня шкільної науки у нас не відомо, хоча можливо, 
середня візантійська освіта існувала і в Україні. У Візантії хлопчики після 10—11 років 
починали навчання у середній школі. Проте й там така школа була не в кожному місті, а 
центром був Константинополь. Незважаючи на значний церковний патронат, школа 
лишалась мирським закладом. В основу програми було покладено тривіум: граматика, 
поезія, риторика. Головним методом було заучування напам’ять: щоб сприйняти з далекого 
еллінського минулого мову, форми, вирази (Каплан 2011, 380-384). Перший університет було 
засновано ще Юстиніаном, і вища школа існувала у різні століття зі змінним успіхом (Каплан 
2011, 380-384). 

У вивченні традиційної шляхетної літературної мови великого значення надавалося 
глибокому вивченню граматики. Порушення її норм визнавалося варваризмом. Для 
вивчення різних граматичних форм створювалися різноманітні навчальні коментарі до 
текстів — як до класичного грецького спадку, так і до псалмів. Різновидом навчального 
розбору тексту і була схедографія, своєрідний напівлітературний жанр, в якій елементарний 
граматичний аналіз збагачувався відомостями, що стосуються етимології, синоніміки, 
тематично підібраною лексикою, орфографією, а також енциклопедичними елементами. 
Різноманітний дидактичний матеріал приправляли тут повчальністю і отримували певне 
літературне оформлення (История лингвистических учений 1985, 131). Створювалися цілі 
лексикони з 200—400 строфами на кожну літеру грецького алфавіту. І знанням їх, дійсно, 
могли хвалитися книжники із оточення Климента. «Це мало б сенс, як доказ повного, 
досконалого знання ними грецької мови, завдяки якому їм відкриті всі джерела 
богословської мудрості»3204 (Карташев 1993). 

 

3204 Ставлення до схедографії, втім, було неоднозначне, що простежується вже із зауваження Анни Комниної: 
«Схедографія ж — винахід новішого часу: нашого покоління... Нині ж вивчення піднесених предметів — творів 
поетів, істориків і тієї мудрості, яку з цих творів можна почерпнути, — люди не визнають навіть за другорядне 
завдання. Головним заняттям стали тепер шашки та інші нечестиві ігри. Я говорю про це, бо засмучена повною 
зневагою до загальної освіти. Це терзає мою душу, бо я сама провела багато часу в подібного роду заняттях. 
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Є. Голубинський припускав, що йдеться не про грецьку, а про слов’янську 
схедографію, хоча й зазначав, що не розуміє, чому в тексті слов’янський схедографічний 
словник пов’язано із грецьким алфавітом, а не з кирилицею (Голубинский 1904, 56). 
Висновок про існування кириличної схедографії неодноразово критикували (Литвина, 
Успенский 2010-а, 59-60). А от грецьку схедографію цілком могло бути тут згадано (Литвина, 
Успенский 2010-а, 58-59). «Далі природно зробити припущення, що таким знанням грецьких 
схедографічних лексиконів з 200—400 віршами на кожну букву грецького алфавіту і 
хвалилися книжники, які оточували Климента в Києві. Це мало б сенс, як доказ повного, 
досконалого знання ними грецької мови, завдяки якому їм відкриті всі джерела 
богословської мудрості» (Карташев 1993). 

Такого висновку дійшла і О. Гранстрем, яка наголошувала, що, згідно з писанням 
Клима, той свого часу отримав вищу візантійську освіту, бо саме таких людей у Візантії 
називали “філософами” (Грангстрем 1970, 27). Отже, резюмує О. Гранстрем: «Припустимо, 
що Климент навчався в Константинополі, там подібно до інших учнів, звик іменувати себе 
філософом, пишався цим прізвиськом. На Русі ж вважали, що Климент незаслужено 
привласнює собі настільки високе звання, що у руській практиці застосовувалося в прямому 
значенні цього слова, і до того ж асоціювалося з ім’ям Костянтина-Кирила Філософа; 
повсякденна ж візантійська практика вжитку слова “філософ” не була відома на Русі». Такий 
висновок не єдиний і неоднозначний. Зокрема, П. Соколов не пов’язував слово «філософ» із 
візантійською освітою, і зауважує, що саме «послання» Клима вже свідчить про його 
«філософію». Втім, навіть він заявляє, що і сам Клим і його опоненти Фома і Григорій читали 
грецькою (Соколов 1913, 62-63). 

Проте нема ні найменших підстав вважати Клима самоуком, як припускав П. Соколов 
(Соколов 1913, 64). Він репрезентує високий рівень систематичної богословської освіти. 
Отже, доходимо висновку, що Клим вихвалявся перед Фомою власною та свого оточення 
вищою грецькою освітою. 

Стосовно того, про яку конкретно освіту йдеться, свідчить часто цитований фрагмент 
із писань Анни Комнини, яка згадує про діяльність свого батька Олексія Комніна у царині 
освіти для найширших верств населення і, зокрема, іноземців: «Взявши на себе турботу про 
цих людей, він після прибуття на Дамаліс (це було увечері) відмовився від урочистого в’їзду 
в місто, відмовився від імператорської процесії... На наступний день він цілком поглинув у 
турботи про полонених і чужинців. Дітей, які втратили батьків, які відчувають гіркоту 
сирітської долі, він віддав своїм родичам та іншим людям, відомим йому своїм 
благочестивим життям, а також ігуменам святих монастирів. Він наказав їм виховувати цих 
дітей не як рабів, а як вільних, навчаючи їх усіх наук і знайомлячи зі Священним Письмом. 
Деяких дітей він віддав у притулок, який сам заснував, зробивши з нього школу для 
бажаючих навчатися. Керівникам цього притулку він наказав давати дітям загальну освіту. 

У прилеглій до Акрополя частині міста з виходом до моря, Олексій знайшов 
величезний храм великого апостола Павла і спорудив там друге місто — всередині царици 
міст. Храм на зразок акрополя стояв на найвищому місці міста» (Анна Комнина 1865, 416). 
І далі: «У храмі великого проповідника Павла зібрано великий клір і є безліч вогнів. 
Зайшовши до храму, можна почути антифонний спів хорів, бо, за прикладом Соломона, 
Олексій подбав про дияконис і велику увагу приділив іберійським монахам, які знайшли тут 
притулок, оселившись в Константинополі, перш були змушені просити під дверима 
милостиню. І для них дбайливість мого батька спорудила великий монастир, забезпечила їх 

 

Завершивши свою початкову освіту, я перейшла до риторики, зайнялася філософією, звернулася поряд 
з цими науками до поетів й істориків і завдяки їм згладила шорсткості свого стилю; потім, опанувавши риторику, 
я засудила складні сплетення заплутаної схедографії» (Анна Комнина 1865, 418-419). 
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їжею і належним одягом. Нехай знаменитий Олександр Македонський хвалиться 
Олександрією в Єгипті, Букефалом в Мідії і Лисимахою в Ефіопії. Самодержець Олексій не 
так хизувався спорудженими ним містами, які, як нам відомо, були набудовані ним всюди, 
як пишався цим містом. 

Ліворуч від входу розташовано храми і святі монастирі; праворуч від великого храму 
стоїть граматична школа для сиріт, зібраних з різних країн, в ній сидить учитель, а навколо 
нього стоять діти — одні з них ревно займаються граматичними питаннями, інші пишуть так 
звані схеди. Там можна побачити учня-латинянина, скіфа, котрий говорить по-грецьки, 
ромея, котрий вивчає грецькі книги, і неграмотного грека, що правильно говорить по-
грецьки. Таку турботу виявляв Олексій про гуманітарну освіту» (Анна Комнина 1865, 418). 

Особливо важливим для нашої теми є саме згадка про іноземців, які вивчали грецькі 
книги (Литвина, Успенский 2010-а, 59-60). Власне, про навчання латинян і скіфів у грецьких 
школах є свідчення і з більш раннього часу. Безпосередньо згадана тут школа св. Павла 
«відома, передусім, як навчальний заклад для сиріт, напівсиріт та дітей з бідних сімей, які 
могли потрапити сюди з розорених областей, недавно відвойованих імперією у мусульман і 
“варварів”, або їх посилали родичі й опікуни. Отже, у XII ст. регулярна і правильно поставлена 
константинопольська освіта могла бути цілком доступною і навіть бажаною для тих, хто в 
візантійській етнонімічній номенклатурі позначалися як скіфи, болгари, мешканці 
причорноморських степів та ін., тобто, серед інших і для східних слов’ян» (Литвина, 
Успенский 2010-а, 61). Вповні закономірно, що такої освіти для своїх дітей могли бажати 
численні особи, так чи інакше пов’язані з Візантією, чи такі, що жадали забезпечити одному 
з численних нащадків церковну (проте й не тільки) кар’єру. 

Згідно зі студіями О. Литвинової і Ф. Успенського «за роки, проведені в школі, вони, 
мабуть, проходили повний курс традиційної візантійської освіти на цілком «столичному» 
рівні. Принаймні, не викликає сумнівів, що навчання граматики й риторики здійснювалося з 
особливою старанністю. Дослідники підкреслюють, що вивчення граматики в той час було 
чи не головним засобом елінізації цих дітей, перетворюючи недавнього напівварвара на 
homo Byzantinus. Крім усього іншого, курс граматики припускав залучення учнів до найбільш 
поширених елементів античної спадщини, постачав їх хоча б поверховим знайомством із 
давніми авторами і реаліями, знайомством цілком достатнім, щоб вважатися освіченими 
людьми у повсякденному житті й на службі. В епоху Мануїла Комніна, коли освіту 
здебільшого розглядали як джерело існування, для випускників цієї та інших шкіл, які діяли 
при константинопольських церквах, відкривалася можливість духовної кар’єри, а цілком 
вірогідно, і кар’єри педагогічної, яка могла здійснюватися в рамках служіння Церкві або як 
світська діяльність. 

Водночас, ми радше відчуваємо певний дефіцит конкретних відомостей про те, як 
незнатним випускникам константинопольських шкіл вдавалося розпорядитися 
можливостями, які вони набували завдяки отриманому вихованню» (Литвина, Успенский 
2010-а, 61-62). З певною мірою вірогідності дослідники назвали деяких можливих 
викладачів цієї школи: Стефана Скилицю, митрополита Трапезунда, Лева, митрополита 
Родоса, Костянтина-Кирила Стилва, митрополита Кизика, і Василія Педіадрита, митрополита 
Керкіри. А також Феодора Продрома, вчителя Анни Комніної. «Що стосується учнів цієї 
школи, то комусь із них, як, наприклад, напівскіфу-напівгреку, герою памфлету Никифора 
Василаки (1157), вдавалося, ставши кліриком, отримати доступ до імператорського двору. З 
іншого боку, збереглися описи і менш вдалої долі її випускника Стефана, закинутого долею 
в далекий Патрас, де він помирав без друзів і засобів для життя, хоча в роки навчання він 
відрізнявся блискучими здібностями» (Литвина, Успенский, 2010-а, 62-63). 

Безперечно, Візантія розглядала випускників таких шкіл, як провідників своєї 
культури й політики. Однак, як слушно було зауважено, вони особисто були зацікавлені в 
пошуку долі на периферії християнського світу, до якого належала і Київська Русь. За таких 
обставин однокашники і вчителі допомагали іншим випускникам школи влаштуватися в 
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житті. «Легко собі уявити, наприклад, що для небагатих випускників могла відігравати роль 
саме та обставина, що Федір Продром викладав в школі св. Павла, а дядько, який виховав 
його, був на Русі єпископом і, можливо, навіть митрополитом. Допустимість гіпотези про 
існування такого кшталту зв’язків не залежить, як здається, від конкретних персональних 
ідентифікацій — подібні канали професійної активності могли формуватися в середині XII ст. 
різними способами. Вже згадуваний Стефан Скилиця, викладач школи св. Павла, а згодом 
Трапезундський митрополит, вірогідно, був родичом Георгія Скилиці, автора житія 
болгарського святого Іоанна Рильського. Кількість прикладів таких «родинних дотиків» може 
бути помножена. В середині XII ст., як і на межі XI—XII ст., коло візантійських інтелектуалів, 
де складали і читали нові агіографічні твори — такі як житіє Климента Охридського, написане 
греком Фефілактом, який отримав Охридську кафедру, — було, по суті, невіддільним від 
кола викладачів найбільш відомих шкіл Константинополя» (Литвина, Успенский 2010-а, 64-
66). 

У візантійській історіографії та агіографії було прийнято відрізняти тих, хто мав 
регулярну освіту, і тих, хто не отримав освіти чи набув знань у результаті читання книг 
(Литвина, Успенский 2010-а, 70-73). Якщо ж говорити про випускників вищих шкіл за межами 
столичного константинопольського ареалу, а особливо у віддалених місцевостях на зразок 
Русі, то вже саме володіння схедографією могло бути там ідентифікацією наявності вищої 
освіти і навіть місця, де вона була отримана (Литвина, Успенский 2010-а, 66-68). Це 
поєднувалося з самопрозванням «філософами», від чого походить і вищенаведена 
ідентифікація Клима в літописі. Мабуть, саме таких філософів мав на увазі прп. Нестор, 
пишучи у житії прп. Феодосія: 

 
Успенський збірник Касіянівська перша 

редакція 
Касіянівська 

друга редакція 
Патерик Йосифа 

Тризни 

 Кто исповэсть ми млcр-
діе Б9іе. 

И кто исповѣсть бла-
госердіе божіе! 

и4 кто и3пcовэсть млcрдие 
Б9ие. 

яко грӅбъ сы н невэжа 
премӅдрэи философъ 
kви сz. 

Се бо не изьбра не t 
прмdрыхъ философъ, ни 
t властелинь града пас-
туха и Ӆ§телz ино-
комъ. Но да и w семъ 
прославитcь имz Гнdе, 
яко грӅ6бьсыи н невэжа 
прм dре філософ явлея. 

Се бо не избра от пре-
мудрых филосоѳъ, ни 
отъ властелинь гра-
довъ пастыря и учи-
теля инокомъ, но да и 
о семь прославиться 
имя Господне, яко 
грубь сыи н невѣжда 
премудрћ филосоѳъ 
показася. 

се бо не и4збра t прему-
дры< fилосоfъ, ни t 
властелинь градовъ, 
пастыря и3 Ӄчителя 
и4нокомъ. но да и3 о3 сеұ 
проcлавиұ и4мя ГDне, яко 
груб сы8н4 невэжа. прему-
дрие fилосоf показася 

(Жиленко 2015, 563-563). 
Проте слід зазначити, що в наших умовах традиційно подвижництво ставилося вище 

від освіти, яка часом асоціювалася із фарисейством. Втім, не слід вважати, що це була лише 
наша особливість. Навіть у Візантії високий рівень освіти не був необхідною передумовою 
зведення на архієрейський престол — духовній і моральній складовій надавалося більше 
значення (Гайденко 2014, 7-8). Як наслідок, тільки невелика кількість із наших ієрархів 
лишилися в історії, як книжники. Найчастіше це були митрополити-греки. Водночас, 
надавання більшого значення духовності не означало зневаги до освічених людей, як 
припускає П. Гайденко (Гайденко 2014, 20). 
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Постає питання про кількісний склад «філософів»-випускників візантійських шкіл у 
Київській державі. Відповіді наразі не маємо. Однак, безперечно, такі особи були серед 
наших архієреїв. І, безперечно, вони були при митрополитах і єпископах (українцях чи 
присланих із Константинополя). Дехто постригався в монастирях. 

І ось тут постає питання: хто з відомих осіб XII чи навіть XI ст. були «філософами»?3205 
Критерій тут може бути лише один: наявність у зазначеної особи особливих знань у царині 
богослов’я, канонічного права, а також — специфічне вміння оратора. Проте, саме собою 
знання грецької мови чи грецької служби, чи навіть начитаність, звичайно, не можуть бути 
ідентифікуючою ознакою, оскільки є всі підстави вважати, що в Києві, і можливо не тільки, 
існували школи з вивченням грецької мови і служби. 

Отже, до найбільш вірогідних представників «філософів» належать як Клим, так і 
його опонент свт. Нифонт, а також і інші респонденти із «Запитань Кирика», але не Кирик 
(Литвина, Успенский 2010-а, 57-58). 

Із інших осіб до них можна віднести також:  
1. Печерського архімандрита Феодосія Грека, який у передмові до свого перекладу 

послання папи Лева проти Євтихія, серед іншого, пише: «и3 е3ще и3 выше мое3го видэния. вэдэ 
бо гcи мои3 вэдэ. я3ко uчившим8сz t младъ ноготъ w4мирьскии3мъ и3 риторьскыи3мъ кнігамъ» 

(Бодянский 1848, Є-Д) і, цілком можливо, є Федосом, згаданим у Запитаннях Кирика 
(Голубинский 1900, 860; Лященко 1900, 11-12). 

2. Митрополита Костянтина. Див. Додаток 20. 
3. Григорія, згаданого у «Посланні до Фоми». 
4. Свого часу було висловлено навіть парадоксальне припущення, що грецьку освіту 

отримав також свт. Кирило Турівський. Щоправда, цю версію було висловлено 
А. Карташовим, який припускав, що вищі грецькі школи були на території Русі. Але попри те, 
що остання гіпотеза, вірогідно, не підтвердилася, варто взяти до уваги зауваження цього 
автора: «Слова і молитви Кирила написані з таким літературним мистецтвом, з такими 
технічними словесними прикрасами і в такому явно алегоричному стилі, що цілком можуть 
бути приписані, наприклад, якомусь південноруському проповіднику XVII—XVIII ст., який 
пройшов правильну риторичну школу. Безсумнівно, Кирило вивчав під керівництвом 
грецьких вчителів теорію духовної словесності. Його твори аж ніяк не можна порівняти з 
творами письменників московського періоду: наскільки ті, навіть талановиті, завжди писали 
як самоуки, настільки Кирило і в логіці, і в слові виявляв себе людиною шкільної освіти» 
(Карташев 1993, 258). 

Ми вже згадували вище, що для сучасних популярних писань теорія М. Присьолкова 
про вічну боротьбу грецького і вітчизняного є маловірогідною, і в історії поставлення Клима, 
чи в мотиваціях появи серед печерських настоятелів Феодосія Грека. Насправді, нема 
жодних підтверджень, аби національні суперечки, хоча вони й були, відігравали істотну роль 
у церковній політиці, і у поставленні Клима були зовсім інші обставини й цілі. 

Уведення ж до студій такої складової, як наявність «філософів», дає змогу поглянути 
на всі події з іншого боку. Зауважимо, що серед випускників вищої грецької школи були як 
вищі церковні ієрархи (зокрема, вибрані в Константинополі), так і більш чи менш рядові 
монахи та церковнослужителі. До останніх, найвірогідніше, належав і Клим. Його 
поставлення на митрополію навіть при загальному погляді навряд чи можна вважати 
позитивним для митрополії чи Київської держави, яка вже перестала бути єдиною. З іншого 
боку, за тих, дійсно, складних умов, неприслання нового митрополита було суттєвою 

 

3205 Порівн. розгляд цього питання (Литвина, Успенский 2010-а, 57-58). 
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помилкою з боку Константинополя і, вірогідно, саме патріархію слід звинуватити у тих 
обставинах. 

З великою вірогідністю можна також припустити, що існували «філософи», які не 
стали церковно-священнослужителями, наприклад, княжі чиновники, пов’язані з 
дипломатичною службою чи купці. Всі ці люди були пов’язані між собою, навіть вважали 
себе якоюсь спільністю, однак це не означає, що вони не могли опинятися по різні боки 
барикад. 

Привертає увагу також те, що, як простежується з вищенаведеного, не всі ці особи 
народилися на території Київської Русі і, ще більше, навряд чи серед них було багато 
етнічних греків. Це дає змогу пояснити суперечність стосовно київського походження 
свт. Нифонта, а також походження з наших теренів митрополита Костянтина I. 

Додаток 22 

Фрагменти з житія св. Всеволода 
Мстиславича3206 

а деяким історичним казусом новгородський князь Всеволод Мстиславич, 
незадовго до смерті вигнаний із Новгорода через місцеву революцію 1136 р., 
останній рік свого життя провів на княжінні у Пскові. Після преставлення, його 
було поховано у місцевому соборі, прославлено посмертними чудесами і 

вшановано, як першого псковського святого. Присвячена йому агіографія має доволі тривалу 
і складну історію (Охотникова 2007). 

Автором найбільш раннього тексту житія князя був о. Варлаам, який написав і житіє 
свт. Нифонта. Не дивно, що в ньому ми знаходимо й деяку інформацію про святителя. 

Варто зауважити, що аналіз житія було проведено до останнього часу лише 
одноразово, — М. Серебрянським. На сьогодні єдиним розширеним дослідженням житія у 
різних його редакціях є монографія В. Охотнікової (Охотникова 2007). Згідно з її висновками, 
о. Варлаам наслідував різні твори, зокрема, житіє Михайла Клопського (Охотникова 2007, 
17). Що ж до джерельної бази твору, то тут все складніше. У новгородському літописанні 
князя Всеволода згадано неодноразово, але агіографу довелося б провести кропітку роботу 
з вибірки, а крім того, ті звістки часто аж ніяк не позитивні. Наразі о. Варлаам повідомляв про 
джерела своїх писань. Для написання цього тексту він використав місцеві перекази і власні 
враження, а також якісь записи, можливо, проложного типу (Охотникова 2007, 23-28). Цю 
першу проложну редакцію В. Охотнікова датує серединою XVI ст. (Охотникова 2007, 33-34). 
Крім того, о. Варлаам мав якесь літописне джерело, яке, зокрема, містило датування смерті 
Мстислава Великого, а також датування згаданих у житії подій із житія кн. Всеволода 
(Охотникова 2007, 34-38). У цьому літописному джерелі В. Охотнікова вбачає літопис на 
зразок Псковського першого літопису. 

\Арк. 7\ 

По времени же помысли ст7ыи2 цр7ковъ възdвигнути в8 великомъ новэградэ на памz1ть роду 
свое3мu, є3же и3 бы1сть. и3 собра1 здочие3въ хитры< мно6го. и3 согради цр7ковь камену велию2, и3 пречюднӅ3 ѕэло 
на мэсте гл7емомъ Һпока въ и3мz ст7го сла1внаго прbрка и3 прdтча крcтлz гнcz i3Ҷ=ана честнаго є3го6 ржcтва. 
И3 u3кра1сі ю 2 и3спроста рещи а3ки невэстu и3конами и3 книгами и3 пэніе3м8. и3 мно6го и3мэніz да деи3 сел8на 
u3строе3ніе3 цр7кви тҶ2и, я3же суть и3 дон7нэ стои3ть блdгтію2 хв7ою2, и3 мл7твами ст7го i3Ҷ=а прdтча.посем8 же 
в лэтъ ¤ЅХ7МГ7.є2. заложи цр7ковь бл7жен8ныѶ 

 

3206 РГБ, ф. 304. Собр. Троице-Сергиевой лавры, № 792 (1897). Сборник, полууст., напис. 1572 г., в четверть, 343 л. 
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\Арк. 7 зв.\ 

кнѕ7ь всеволоd. и3 влdка нифонтъ прест7uю бц7ю в теремэ. . ¤ЅХ7МЕ7 є5 шеdшу бл7жен8ному с мuжи новгороdци 
ратию2 на суздаль, и3 росто+.и3 хотz1ху взzти грады тэ. и3 поd свою2 Һбласть привести. слы 1шавше же 
людіе2 суздальстіи2, и3 ростовьстіи2 рать великаго новаграда хотzщую2 бы1ти на нихъ. И1 а1бие2 совокупишасz 
въе3ди1но, и3 и3зыдоша противу ратнымъ и3 сретошасz Һбои2 полки на мэстэ гл 7емемь ж8дана гора. И3 
ту состuпишасz ратніи, и3 бы1сть сэчz веліа ѕѣ1ло межу и3ми. и3 поможе бг7ъ суздал8цэмъ с ростов8ци. 
новгороdстіи же пол8цы 

\Арк. 8\ 

побежени бы1ша си1лою2 бж7иею3 тако бг7uи3зволив8шu. Сіи же дозде настояҶще є2же да гл7еть сz. бл7жен 8ныи3 
же кн7ѕь великіи всеволодь м8стисла1вичь бежа в8 великіи новъграd съҺстав 8шими вои3ньствы. 

Додаток 23 

1146—1155 гг. — Грамота великого князя 
Изяслава Мстиславича Новгородскому 

Пантелеймонову монастырю насело 
Витославиць и другие земли 

(Грамоты Великого Новгорода и Пскова 1949) 
Се езъ князь великыи Изяславъ Мьстиславичь, по благословению епискупа Нифонта, 

испрошавъ есми у Новагорода святому Пантелеймону землю село Витославиць и Смердъ и 
поля Ушьково и до прости. А заводь той земли отъ Юрьевской ораницы простью ввьрхъ, и 
съ прости В03Лѣ Ушьковскую ораницу по вьрхнеи сторонѣ да направо въ логъ, логомъ по 
вьрховью Мячина и Мячиномъ вънизъ по вешьнюю воду и Добрыни улици къ Образу 
святому, отъ Добрыни улицѣ Мячиномъ ввьрхъ подьлѣ рель да налѣво въ Великыи ручей, 
ручьемъ ввьрхъ подьлѣ княжую рель до Юрьевского межьника, чьто крьстъ стоить подъ 
межьникомь, отъ Юрьевского межьника логомь подьлѣ Юрьевскую рель, да подьлѣ 
Юрьевскую драницю логомь да поконець логу промежь ораницы Юрьевской Ушькова поля 
да въ прость. А въ тое земли, ни въ пожьни, ни въ тони не въступатися ни князю, ни епискупу, 
ни боярину, ни кому. А кто почьнеть въступатися въ тое землю, и въ воду, и въ пожьни или 
князь или епискупъ, или хто иметь силу дѣяти, и онъ въ второе пришьствие станеть тяжатися 
съ святымъ Пантелеимономъ. 

 

Додаток 24 

Згадки про свт. Никиту й Нифонта у списках 
Новгородських ієрархів 

оротка, але точна хронологічна інформація походить із списків новгородських 
владик. В своєму спеціальному дослідженні О. Хорошев повідомляє про 
знайдення ним 14 списків владик, які він відносить до чотирьох редакцій. Перша 
з них, розширена, відома у складі чотирьох рукописів (Хорошев 1984, 127-128). 

На думку дослідника, основа списку була синодиком Новгородської Софії, а звідти могла 
потрапити до незбереженої частини Синодального списку Новгородського літопису 
(Хорошев 1984, 131-133). Наразі О. Мусін припустив, що список походить від простого 
помиинання владик, які використовувалися у Чині Православ’я у Софії Новгородській. І це 
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був не пом’яник з точними датами преставлення, тут містилися лише імена. В процесі 
розширення цього матеріалу, вірогідно, було використано спогади і перекази, які збереглися 
у Софії і, можливо, монастирях Новгорода (Мусин 2013, 17-19). 

О. Шахматов припускав, що основа списку була літописного походження, і з’явилась 
у реконструйованому ним новгородському зведенні 1167 р. (Шахматов 1908, 256). 

Тексти з «Поширеної» редакції: 
«А се новгородекыи епископы Аким Корсунянин бе в иепископьстве лета 42; и бе в 

него место ученик его Ефрем, иже нас учяше. Лука Жидята бысть епископом лет 23; положен 
за святою Софьею в Новегороде; а преставися, едя с Киева, на Конысе, октовриа месяца в 
15. А Стефана в Киеве свои холопе удавишя; бе в иепископьи 8 лет. А Феодора свои пес уяде 
и с того умре; бе в иепископьи лет 9. А Герман преставися в Киеве; бе епископом 18  лет. 
А Никита преставися месяца генуаря в 30, и положен бысть в Новегороде, в святей Софии, 
иепископьи 13 лет. Иван Попьян, седев 20 лет, отвержеся архиепископья; сего не поминают. 
А Нифонт преставися в Печерьском монастыре, априля в 21; бе епископом 25 лет. Аркадии 
преставися сентября в 19, положен в Новгороде, в притворе святыя Софиа; бе в иепископьи 
8 лет» (Хорошев 1984, 137). Порівн.: (Летопись Авраамки 1889, 316). 

Додаток 25 

Оповідь священника архімандрита Олексія 
(в миру — Олександра Миколайовича Черная 

(1899—1985) про перенесення мощей 
новгородських святих до Литви. Фрагмент зі 

спогадів під назвою: 
«Пастырь в годы войны» 

Явление святых мощей 
собое внимание в Векшнях обращал на себя белокаменный храм наш в честь 
преподобного Сергия Радонежского, Чудотворца, построенный в 1864 году. Он 
расположен на холме над рекой и стоял в венке многолетних лип на обширном 
погосте, вокруг которого вилась липовая аллея. Не знаю — как там теперь, после 

стольких лет! ... 
Тогда, до вывозов при советской оккупации св. Сергиевский приход насчитывал 

2.000 душ, а в 1942 году немцами было эвакуировано к нам свыше 3.000 новгородцев. Они 
были размещены в самом городе и его окрестностях. И вот, в том же 1942 году, осенью, 
произошло великое событие у нас. Наш приходский храм, Промыслом Божиим, удостоился 
принять под свои своды великие Новгородские святыни — раки с мощами: Святителя и 
Чудотворца Никиты Новгородского; благоверных князей Федора (брата св. блгв. 
кн. Александра Невского), св. блгв. Владимира Новгородского, св. кн. Анны, его матери, и 
также св. Мстислава, святителя Иоанна Новгородского и св. Антония Римлянина. 

Произошло это совсем неожиданно. Утром раздался телефонный звонок — звонил 
мне начальник станции железной дороги, сообщая, что только что немецкий военный 
эшелон выгрузил пять «гробов». Начальник недоумевал, что это за гробы. Я немедленно 
отправился на своей лошадке на станцию. Подойдя ближе к выгруженным «гробам», я 
увидел кованные серебром раки со святыми мощами, обмотанные старой парчой и 
рогожей. 

Первая рака была Святителя Никиты Новгородского, а за ним, в ряд, стояли все 
последующие... Глубоко потрясенный этой находкой, я тотчас связался по телефону с Ригой, 
где была резиденция Высокопреосвященного Сергия, Митрополита Литовского и 
Виленского (Экзарха Латвии и Эстонии, вскоре убитого неизвестными людьми в немецкой 
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форме на пути из Вильны в Ковно). Я доложил Владыке о происшедшем. Последовало 
распоряжение от Владыки Митрополита — немедленно перенести мощи крестным ходом в 
наш св. Сергиевский храм. 

Я сразу сделал распоряжение о перевозке св. рак. В каждую подводу было впряжено 
по четверке лошадей. Все они были убраны и увиты цветами с зеленью и устланы коврами. 
Весть о прибытии св. мощей быстро разнеслась по городу и всем окрестностям. Гудел 
большой колокол, созывая верующих и возвещая им о великой благодати, по милости 
Божией, посетившей наш храм. 

Со всех сторон собирались люди, чтобы принять участие в крестном ходе, для 
встречи великих святынь, со слезами радости передавая друг другу о чудесном выборе 
места почивания, хотя бы на время, святыми угодниками. Возле церкви царило большое 
оживление. Выстраивался крестный ход. Народ с истовым благоговением выносил из храма 
иконы и хоругви. Совершалось нечто великое. На лицах присутствующих было выражение 
глубокой духовной радости. Приближались святыни. Колокол гудел беспрерывно и перешел 
в трезвон всех колоколов. 

Вышел крестный ход, растянувшийся далеко по Мажейской дороге. Осень была 
сухая и золотистая уже. Блестели иконы на солнце, и хоругви развевались над ними, как бы 
защищая их. Общенародное пение далеко разносилось по полям и лесам, смешиваясь 
с трезвоном колоколов, который становился все отдаленней, но народное пение крепчало: 
«Пресвятая Богородица, спаси нас», «Святителю отче Никито, моли Бога о нас», — рвалось 
из глубин русских душ, измученных бедствиями и страшной войной, опустошившими 
Новгородский край и забросившими тысячи людей в далекую Литву. 

Трудно описать религиозный подъем, с которым совершался этот крестный ход... Вот 
на седьмом километре, вдали, на опушке леса, показалась, наконец, процессия. Радостный 
трепет охватил нас всех: «Мощи, святые мощи!» — пронеслось в народе. Крестный ход 
медленно шел навстречу святыням и, подойдя совсем близко, остановился. Склонились 
хоругви, а народ пал ниц. Плач, пение тропарей — все слилось в одно. Начался молебен. 
Люди ползли на коленях, чтобы дотронуться до св. рак, прося у небесных покровителей 
защиты и молитвенного предстательства перед Богом... 

Крестный ход двинулся обратно к церкви. Множество людей по пути 
присоединялись к шествию. По прибытии крестного хода, на паперти был отслужен 
молебен, и затем св. мощи были внесены в храм. 

Оставалось три часа до начала всенощного бдения, и за это время надо было 
привести в порядок св. раки и расставить их в храме. С благословением Митрополита Сергия 
мне было поручено открыть раки со св. мощами, чтобы поправить одеяния находящихся в 
них святых. 

Не могу передать чувства, охватившего меня при открытии св. мощей. Первой была 
открыта рака св. Никиты, со дня кончины которого прошло почти 800 лет. Четыреста лет 
Святитель Никита почивал под спудом земли и четыреста лет после открытия его 
св. мощей — в храме св. Софии, в Новгороде. 

После долгого путешествия святые в раках сдвинулись с места и их надо было 
положить надлежащим образом, и поэтому сподобил меня, недостойного, Господь поднять 
Святителя Никиту, целиком, на моих руках, при помощи иеродиакона Илариона. Святитель 
был облачен в темно-малиновую бархатную фелонь, поверх которой лежал большой 
омофор кованной золотой парчи. Лик его был закрыт большим воздухом; на главе — 
потемневшая от времени золотая митра. 

Лик Святителя замечателен; всецело сохранившиеся черты его лица выражают 
строгое спокойствие и, вместе с тем, кротость и смирение. Бороды почти не видно, только 
заметна редкая растительность на подбородке. Правая рука, благословляющая, сложена 
двуперстием — на ней ярко выделяется сильно потемневшее место от прикладывания в 
течение 400 лет. Дивен Бог во святых Своих! 
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В течение долгого времени мощи находились в музее, подвергаясь исследованиям, 
о чем свидетельствует найденный под изголовьем в раке у св. Никиты небольшой мешочек 
с частицами нетленных мощей новгородских угодников. Эти частицы были, видно, взяты 
безбожными экспертами и, повидиму, кем-то из них, имеющих страх Божий, возможно и 
тайно верующим, бережно собраны и положены в мешочек. Св. мощи подвергались разным 
атмосферным переменам. В начале войны, как рассказывали мне новгородцы, святыни 
были возвращены в собор св. Софии, в Новгород, и находились в подвальном помещении 
собора, который был музеем. С бегством же Советской власти из Новгорода, при 
наступлении немецкой армии, они были снова внесены во храм и положены в раки 
верующими. 

Во время боев под Новгородом собор св. Софии сильно пострадал: купола были 
повреждены снарядами, а главный купол совершенно исковеркан. Св. мощи остались 
целыми и не поврежденными. При каких обстоятельствах и по каким причинам немцами 
были вывезены святыни из Новгорода, объятого пожаром, в Литву и оставлены, именно в 
нашем городке осталось неизвестным. Один вывод — Божий промысел! 

Мощи св. Анны, княгини Новгородской — матери св. кн. Владимира Новгородского, 
также хорошо сохранились; она в княжеском одеянии в богато украшенной серебром раке. 

Следующие раки с нетленными мощами св. кн. Владимира, св. кн. Феодора и св. 
кн. Мстислава были в раках, но совсем обнаженные. Эти мощи поражали своей целостью. 
По-видимому, их княжеские одежды были похищены безбожниками. Вскоре по прибытии 
мощей на них были сшиты верующими парчовые одежды и срачницы. 

Последняя рака с мощами св. Антония Римлянина и Святителя Иоанна. В ней 
хранились лишь части их мощей. 

Клир нашей церкви состоял тогда из трех священников: меня — настоятеля, второго 
священника — о. Иоанна Харченко и о. Василия Николаевского при иеродиаконе 
Иларионе — благочестивом старце с Афона, который, несмотря на свой преклонный 
возраст, обладал приятным и довольно сильным тенором. Богослужения совершались 
ежедневно, а молебны перед св. мощами — в течение всего дня, поочередно. Каждый из 
священников служил свой недельный черед. В воскресенье же и в праздничные дни службы 
совершались соборне. 

Через некоторое время после прибытия св. угодников о. Иларион видел сон, 
повторившийся дважды. Он видел Святителя Никиту, стоявшего в храме, облаченного в 
мантию и читающего покаянный канон. Войдя в храм и увидав Святителя, о. Иларион пал 
ему в ноги, прося у него благословения. Благословив его, Святитель сказал: 

«Молитесь все об избавлении от бедствий, грядущих на родину нашу и народ. Враг 
лукавый ополчается. Должно вам всем, перед службой Божией, принимать благословение». 

Поклонился земно о. Иларион и поцеловал стопы Святителя, после чего Святитель 
Никита стал невидим. С большим духовным трепетом рассказал мне о. Иларион об этом 
видении. Впоследствии я об этом доложил Владыке Митрополиту. Выслушав меня со 
вниманием и по прибытии к нам, в Векшни, расспросив благочестивого старца о. Илариона, 
Владыка сделал распоряжение — установить правилом, чтобы перед началом каждой 
службы, при открытии раки Святителя Никиты — выходить священнослужителям и 
прикладываться к деснице Св. Никиты, возвращаться в алтарь и тогда лишь начинать 
литургию. 

По обе стороны раки Святителя, во время службы стояли рипидоносцы. За часами 
был установлен возглас священника: «Молитвами Святителя Никиты нашего, Господи 
Иисусе, помилуй нас!» 

Благолепные уставные богослужения при стройном пении большого хора, полный 
благодати храм, мерцающие повсюду лампады, множество ярко горящих свечей, 
беспрестанно ставимых верующими под раками св. мощей, — все свидетельствовало 
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о горячей вере у народа. Теплота молитв, слезы и вздохи — все захватывало душу и 
устремляло ее ввысь. 

Слова явившегося во сне Святителя Никиты предвещали великие испытания, 
переживаемые с тех пор, особенно, всем миром, которые все усугублялись... Как часто за 
эти годы думал я о тайном значении явления нам св. мощей. Где они теперь? Вернулись ли 
они в собор св. Софии, в Новгород, или же теперь находятся в нашем храме в Вешнях? Все 
это было так давно, и бывает порой, когда я сижу один, вспоминая былое, что все 
случившееся в моей жизни кажется мне то прекрасным, то мучительным сном... 

Такие мысли — искушение. «Святителю Божий Никито, моли Бога о нас...» 
(Алексий (Чернай), архим.) 
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СКОРОЧЕННЯ 
 
АЗР — Акты относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической 

комиссией 
АЮЗР — Акты, относящиеся к истории православний церкви в Юго-Западной России 
ВОИДР — Временник Общества истории и древностей российских 
ВР ЛННБ — Відділ рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя 

Стефанника 
ВУАН — Всеукраїнська академія наук 
ЖМП — Журнал Московской патриархии 
ЗНТШ — Записки наукового товариства імені Т. Шевченка 
ІР НБУВ — Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 
ИОРЯС —Известия отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук 
КС — Киевская старина (1882—1906), Київська старовина (з 1992) 
КСИА — Краткие сообщения Института археологии 
КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры 
МИА — Материалы и исследование Института археологии 
ОИДР — Общество истории и древностей российских 
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей 
ПСТГУ — Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет 
РГБ ОР— Русская государственная библиотека, Отдел рукописей 
СА — Советская археология 
САИ — Свод археологических источников 
ТКДА — Труди Київської духовної академії 
ТОДРЛ — Труды отдела древнерусской литературы 
ХНУМ — Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 
ЦДІАК України— Центральний державний історичний архів України, м. Київ 
ЧИОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора Летописца 
ЧОИДР — Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских 

Бт — Книга Буття — перша книга Біблії, що належить до Старого Завіту, відкриває П’ятикнижжя 
Мойсея (Тори) 

Вих — Вихід —друга частина П’ятикнижжя Мойсея 
Втор —Второзаконня — Повторення закону — п’ята частина П’ятикнижжя Мойсея (Тори), де вона 

називається Деварієм, і п’ята книга християнського Старого Завіту 
Гал — Послання до Галатів — один з листів ап. Павла, що увійшов до Нового Завіту, жителям римської 

провінції Галатії, де ап. Павло проповідував і заклав християнську церкву 
Діян — Діяння апостолів — п’ята книга Нового Завіту 
Еккл — Екклезіаста — входить у склад єврейської Біблії (Танаха) і Старого Завіту. Сьома книга розділу 

Писань (Ктувим) Танаха 
Еф — Послання до Ефесян — десята книга Нового Завіту 
Євр — Послання до євреїв, одна з книг Нового Завіту, яку традиційно приписують ап. Павлу 
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Єз — Єзекіїль — старозавітний біблійний пророк, сучасник пророка Єремії 
Зх — Книга пророка Захарії — книга малих пророків Старого Завіту 

Ін — Євангеліє від Іоанна — останнє з 4-х Євангелій Нового Завіту 
Йв — Книга Йова (Іова) Старого Завіту 
Кл — Послання до колосян — дванадцята книга Нового Завіту. Написано ап. Павлом і Тимофієм та 

адресовано церкві в Колосах 
2Кор — Друге послання ап. Павла до Коринтян 
Лк — Євангеліє від Луки — третє з чотирьох канонічних Євангелій Нового Завіту 
Мр — Євангеліє від Марка — друге з чотирьох канонічних Євангелій Нового Завіту 
Мт — Євангеліє від Матвія — перше з чотирьох канонічних Євангелій Нового Завіту 
Одкр — Одкровення, або Об’явлення Іоанна Богослова — остання книга Нового Завіту та один з 

найдавніших творів християнської літератури. Також відома як Апокаліпсис 
Ос — Книга пророка Осії — перша з дванадцяти книг малих пророків за традиційним розташуванням 

книг Старого Завіту 
Пісн — Пісня над Піснями, Книга Пісні Пісень Соломона, Пісні Пісень, Книга Пісень — книга Старого 

Завіту, що приписують цареві Соломону 
Пр — Приповісті Соломона, Книга приказок, Книга Притч, Приповідок, Прислів’я — двадцята книга 

Старого Завіту. Деякі перекладачі, зокрема, І. Огієнко, розділили книгу на частини, відповідно 
до авторства або часу впорядкування приказок 

Пс — Книга псалмів, або Псалтир — одна з книг Старого Завіту 
Пт — Євангеліє від Петра — стародавній текст про Ісуса Христа, відомий сьогодні лише частково. 

Вважалося неканонічним Євангелієм і було відхилено як апокрифічне церковним синодом 
Карфагена і Риму, які встановили канон Нового Завіту 

Рим — Послання до Римлян — шоста книга Нового Завіту, найдовша з тридцяти послань ап. Павла 
Сір — Книга Премудрости Ісуса, сина Сірахова, входить до складу Старого Завіту 
См — Книга Самуїла — восьма книга єврейської канонічної Біблії (Танаху) і третя в її розділі т. зв. Ранніх 

пророків 
2См — Книга Самуїла, спочатку єдина, була розділена на дві книги, що отримали назву І і ІІ (з чотирьох) 

книг Царств — Перша книга Самуїла (або Перша книга царів) та Друга книга Самуїла (або 
Друга книга царів) 

Сол — Послання до Солунян ап. Павла Нового Завіту 
Суд — Книга Суддів — сьома книга Старого Завіту 
1Тм — Перше послання ап. Павла до Тимофія, книга Нового Завіту 
Флп — Послання ап. Павла до Филип’ян, книга Нового Завіту 
1Цар — Перша книга Царів — книга Старого Завіту 
2Цар — Друга книга Царів — книга Старого Завіту 
Чис — Книга Числа — четверта частина П’ятикнижжя Мойсея Старого Завіту 
Як — Послання ап. Якова християнам — книга Нового Завіту 
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