
днів пам’яті й усталеної форми фіксації імен. Це вказує на те, що
наведений список був зроблений, скоріше за все, з пам’яті, шля-
хом простого пригадування патерикових четіїв, а не на підставі
обліку поховань в печерах. Інформація про існування в печерах
пантеону литовських удільних князів та поховань чернечої братії
була втрачена впродовж XVI ст. Перекази, що відносять подвиж-
ництво більшості іноків Дальніх печер до польсько-литовського
періоду (крім кількох випадків, які стосуються прп. Федора
Острозького та архімандрита Ігнатія), є анахронічними й ґрунту-
ються на “вчених спостереженнях” церковних діячів XIX ст.
Близько 15 відсотків поховань Ближніх печер і третина поховань
Дальніх печер з’явилися там після 1638 р.

До XV ст. ніхто з печерських іноків (крім Феодосія) не вно-
сився до місяцесловів богослужебних книг (Євангелій, Апосто-
лів і Обіходників); в прологах іноді наводяться четьї, запозичені
з агіографічних і літописних текстів, пов’язаних з Печерським
монастирем, але ці сюжети використовувалися через їхній мора-
лістичний і дидактичний зміст, безвідносно до особистостей
самих лаврських подвижників, які іноді в них згадуються. Зокре-
ма коло згаданих в пролозі Спасо-Прилуцького монастиря
(перша чверть (початок?) XV ст.) печерських святих обмежуєть-
ся найбільш відомими персонажами, що не дозволяє встановити
тут безпосередній зв’язок з лаврською традицією. Більше того,
зміст проложних четьїв вказує, скоріше за все, на житійне
(виписки із “Житія Феодосія”) та літописне (“Сказання про
заснування Печерського монастиря”, “Сказання про перших чор-
норизців”, “Слово про перенесення мощей прп. Феодосія”) дже-
рело походження цих записів, тобто вони могли бути запозичені
з будь-якого агіографічного збірника, що не мав безпосереднього
відношення до південно-руського ареалу. За спостереженнями
Д. І. Абрамовича, цей пролог взагалі зберігав мовно-фонетичні
особливості, що були характерні для новгородської говірки [1].
Вшанування печерських іноків у землях, які відійшли до Мос-
ковського царства, тривалий час обмежувалося простим перепи-
суванням Патерика та вміщенням останнього до Макаріївських
Четьїв-Мінеїв (сер. XVI ст.) під датою 3 травня.
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На підставі вивчення джерел з історії лаврського некрополя
та традиції вшанування печерських святих можна сформулюва-
ти кілька важливих спостережень і узагальнюючих висновків
щодо розвитку канонізаційних процесів в Печерському монас-
тирі впродовж його історії в ранньомодерний і новий час (XVI –
початок XX ст.).

Печерний некрополь Києво-Печерського монастиря зарод-
жується у другій половині XI ст., коли виникають сприятливі
умови для формування поховального пантеону. Найбільш про-
славлені угодники чернечої громади вшановувалися в цей час в
самому монастирі й, вірогідно, в межах Київської єпархії, що
відображено в укладеному в першій чверті XIII ст. Печерсько-
му патерику. Проте загальноруського прославлення був удос-
тоєний лише ігумен Феодосій; ще кілька печерських іноків
отримали місцеве (єпархіальне) прославлення поза межами
Києва. Святкування пам’яті Ісайї, єпископа Ростовського, вста-
новлено не раніше XV ст.; загальноруська канонізація Микити,
єпископа Новгородського, здійснена лише на Макаріївському
соборі 1547 р., утім, можливо, це сталося трохи пізніше, після
відкриття мощей святого в 1558 р.

Майже нічого невідомо про вшанування печерських препо-
добних в так звані Темні віки (друга половина XIII–XV ст.).
Запис в монастирському Синодику кінця XV ст. (зберігається в
Національній історичній бібліотеці України в м. Києві) імен
десяти лаврських чорноризців давньоруської епохи не був репре-
зентативним, оскільки згадані подвижники ще не мали окремих
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недавніє” (навпроти поховання прп. Руфа), одначе залишилося
таємницею те, кому вони належать.

Плани лаврських підземель є найважливішим джерелом з
вивчення печерської канонізації; вони дають вичерпне уявлен-
ня про еволюцію лаврського пантеону в пізньосередньовічний
та синодальний період, дозволяючи простежити як кількісні
зміни у складі поховального некрополя, так і трансформацію
архітектурного ансамблю печер. Іншим цінним джерелом з
історії лаврської канонізації є гравюра “Родословне дерево
Печерського монастиря”, що виготовлена майстром АК між
1663 і 1676 рр.

Виняткову роль в історії печерської канонізації посідають
“Службы преподобнымъ отцемъ печерскимъ, ихже нетленныя
мощи въ Ближной и Дальной пещере почивають”, складені в
найближчому оточенні майбутнього митрополита Ростовського
Димитрія (Туптала), укладача “Четіїв-Мінеїв”, й уперше опри-
люднені у 1763 р. Поминальні служби цієї пам’ятки (названої
“Печерською Мінеєю” в маргіналії на форзаці одного з її при-
мірників, що зберігається в київському Музеї книги та друкар-
ства України, інв. № СД-115) були складені в останній третині
XVII ст. в результаті ретельного аналізу й перевірки тодішнього
стану підземного некрополя, здійснених на підставі якнайскру-
пульозніших натурних спостережень і обробки картографічних
матеріалів Печерського патерика 1661–1678 рр. Згадана книга
складається з двох загальних “служб преподобным отцам в
Ближней и Дальней пещерах почивающим” та 21 служби, що
присвячені окремим печерським інокам загальною кількістю 26
осіб (пізніше, у 1785 р., й впродовж XIX ст., до згаданих служб
було додано ще кілька – митрополиту Михаїлу, Антонію і Фео-
досію Печерським, Єфросинії Полоцькій та Юліанії Ольшан-
ській). Після видання книги на початку правління Катерини II
фактично й починають здійснюватися перші кроки по запровад-
женню загальноцерковного прославлення печерських святих.

До пропагування печерських святинь і реліквій в XVII–
XVIII ст. також активно долучалися іноземці, серед яких най-
більш помітну роль відіграли протестантський пастор Йоган

На початку XVII ст., за свідченням архімандрита Києво-
Печерського монастиря Захарії Копистенського, печерські
святі продовжували вшановуватися лише місцево, що почасти
було зумовлено дискримінаційною релігійною політикою
уряду Речі Посполитої. По всій “Малой Pocciи” він спромігся
відшукати лише трьох святих, з яких двоє жили на межі
XV–XVI ст., а останки св. Варвари, за переказом, були посагом
київського князя Святополка Ізяславича й віднайдені після
монгольської навали заново лише наприкінці XVI ст. Фактич-
но пантеон українських святих майже повністю складався з міс-
цево шанованих лаврських преподобних: “И ачъ той такъ доро-
гіи мощій святыхъ скарбъ въ Россіи неяко ныне предъ очима
малодушныхъ покрытъ естъ, подлугъ неизреченнихъ а дивныхъ
судовъ Божіихъ” [3, 847-848]. Уявлення про так звану “могилян-
ську канонізацію” 1643 р. є історіографічним міфом; поява в
цей час “Канону печерським святим”, автором якого вважають
протосинкела Мелетія Сіріга, відображає лише перші спроби
щодо розширення церковного вшанування печерських угодни-
ків. Жодному з лаврських настоятелів середини – другої поло-
вини XVII ст. не вдалося досягти помітних зрушень у цьому
напрямі.

Впродовж XVII ст. кількість печерських святих, які згадува-
лися в місяцесловах лаврських видань, фактично обмежувалася
двома десятками імен з пантеону Ближніх печер (в “Анфологіо-
ні” 1619 р. – 22 імені, “Полууставі” 1643 р. – 24 імені, соборни-
ку “Акафістів” 1677 р. – 25 імен), хоча у підземному некрополі
(згідно з печерними планами) налічувалось у кілька разів біль-
ше поховань преподобних (у Ближніх печерах від 58 до 71, у
Дальніх – від 31 до 41 інока). Це вказує на різний розмах вша-
нування преподобних в лаврських печерах та існування там
пересічних поховань, які не були удостоєні релігійного покло-
ніння й з часом підпали під забуття. Впродовж XVII ст. з печер
зникла низка поховань, зокрема Євстафія Золотаря, Меладія,
Павла та Ієроніма (з Ближніх печер), Даниїла, Євлогія, Ісидора
та Герасима (з Дальніх печер). На плані Дальніх печер 1702 р.
поблизу Благовіщенської церкви можна побачити “мощи
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Гербіній, автор книги “Religiosae Kijovienses Cryptae, sive Kijovia
Subterranea”, або “Церковні печери Києва, чи Київ підземний”,
виданої в саксонському містечку Ієна в 1675 р., та уніатський
священик Ігнатій Кульчинський, автор трактату “Specimen
Ecclesiae Ruthenicae ab origine susceptae fidei ad nostra usquи tem-
pora in suis captibus seu primatibus Russiae cum S. Sede apostolica
Romana semper unitae per Ignatium Kulczynski” (“Ідеал Руської
церкви від початку прийняття віри і аж до нашого часу у своїх
витоках, або старійшини Русі зі Святим Римським Престолом
завжди в єдності”), виданого в Римі у 1733 р.

Лаврський пантеон постійно розширювався впродовж XVII–
XVIII ст., набувши сучасних розмірів й іменного складу на
початку XIX ст. (незначні зміни сталися в останні кілька деся-
тиліть). Разом з тим, попри уніфікаційні заходи, що були здійс-
нені в РПЦ за півтораста років, печерських преподобних про-
довжували вшановувати в Російській імперії аж до перших
десятиліть XX ст. як місцево шанованих святих (за винятком
Антонія і Феодосія Печерських). Розвиток історичної науки в
XIX ст. створив поживне середовище для дослідження духовної
спадщини Печерського монастиря як у церковній (Євгеній
(Болховітінов), Сергій (Спаський), Леонід (Кавелін), А. Ф. Хой -
нацький та ін.), так і світській історіографії (М. А. Максимович,
М. Закревський, Є. Є. Голубінський, С. Т. Голубєв, Ф. І. Тітов та
ін.). З наукових досліджень цього періоду, власне кажучи, й бере
початок сучасна школа дослідників, що вивчають історію
Києво-Печерської лаври та її реліквії.

Політичний аспект лаврської канонізації розглядається в
сучасній історіографії спотворено, оцінки цього процесу мають
кон’юнктурний характер. У радянський період темам, пов’яза-
ним з прославленням святих у Православній церкві, надавало-
ся виключно вульгарно-соціологічне і атеїстичне забарвлення.
У пострадянській науці чи не єдину ґрунтовну спробу проана-
лізувати різноманітні аспекти печерської канонізації здійснив
В. Дятлов [4]. На жаль, в роботах більшості сучасних авторів,
замість зваженого аналізу, почали переважати суб’єктивні оцін-
ки і висновки, засновані на апріорних судженнях і бездоказових

припущеннях. Зокрема гіпотеза про “тривку усну, позапатери-
кову традицію”, яка буцімто донесла до наших днів пам’ять про
найдавніших насельників обителі та їхні діяння, не підкріплена
документальними джерелами. Подібні побудови є звичайною
містифікацією, що ґрунтується на вимислах і фантазіях.

У сучасній Православній церкві продовжують зберігатися
регіональні відмінності щодо вшанування печерських святих,
причому навіть в матеріалах Комісії Священного Синоду РПЦ з
канонізації святих (1999) всі поховані в Дальніх печерах й знач-
на частина преподобних з Ближніх печер (9 осіб – 12 відсотків)
розглядаються як місцево шановані угодники, що не заслугову-
ють окремої поминальної дати [2, 70-73]. Варто відзначити
також й те, що деякі особливості у київському місяцеслові
печерських преподобних, порівняно з московськими синодика-
ми, зберігаються навіть у найсучасніших виданнях православно-
го календаря на 2015 р. Подібні розходження в синодиках печер-
ським святим спостерігаються й в календарях Української
Автокефальної Православної церкви та Української Православ-
ної церкви Київського патріархату. На цій підставі можна ствер-
джувати, що процес уніфікації місяцеслова печерських святих й
досі не завершений, і ці зміни триватимуть й надалі.
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