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присвячую





ДОСЛІДЖЕННЯ

ВСТУП

Постановка і значущість проблеми

“Патерикон, або житія святих отців Печерських, широко
слов’янською мовою святим монахом і руським літописцем Не-
стором перед цим написаний, а тепер з грецьких, латинських,
слов’янських і польських авторів пояснений і скорочено поданий”,
що побачив світ 1635 р. у друкарні Києво-Печерського монастиря,
є однією з найцікавіших пам’яток православного письменства.
Твір є польськомовним переказом1 житій києво-печерських святих,
які були доповнені додатками історичного й полемічного змісту.
Таким чином, перед нами різножанровий за змістом текст, ви-
вчення якого цікавить сучасного історика як з точки зору відоб-
раження актуальних для першої третини XVII ст. проблем, так
і з огляду на необхідність вивчення української агіографічної, іс-
торіотворчої та полемічної традицій.

Нагадаємо, що кінець XVI – перша половина XVII ст. позна-
чені загальною активізацією церковного життя в українських зем-
лях, змаганням поміж різними конфесіями та неодноразовими
спробами їхнього зближення. Протестантська Реформація (з 1517 р.),
яка поширилася в тому числі на руські землі, Реформа Католицької
Церкви після Тридентсього собору (1545–1563) і, як наслідок, ак-
тивізація її діяльності, укладення Берестейської унії 1596 р. і ви-

1 Ми свідомо зупинилися на запропонованому Н. Яковенко (Яковенко Н. Сим-
вол “Богохранимого града” у пам’ятках київського кола (1620–1640-ві роки) //
Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні
XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 315) терміні “переказ”, а не “переклад”, як такому
що найкраще відображає характер роботи Сильвестра Косова із текстом ІІ Кас. ред.
Як синоніми також використовуватимемо поняття “переробка” та “редакція”.
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знання Унійної Церкви єдиним представником Східної традиції
на теренах Речі Посполитої – всі ці фактори поставили вірних
Православної Церкви у надзвичайно складну ситуацію, а разом
із тим кинули виклик інтелектуальним силам Православ’я в укра-
їнсько-білоруських землях. Офіційне визнання православної
ієрар хії восени 1632 р. не ліквідувало політичної і суспільної не-
стабільності життя Православної Церкви у Речі Посполитій.
Однак діяльність харизматичної постаті митрополита Петра Мо-
гили (1633–1647)2 та сформованого ним київського інтелектуаль-
ного кола докорінно змінила ситуацію у внутрішньому житті Пра-
вославної Церкви і ознаменувала новий етап розвитку української
культури, який прийнято називати “Могилянською добою”.

Церковні та освітні реформи, здійснені під егідою Петра Мо-
гили, активна письменницька і благодійна діяльність його ото-
чення, дійсні чи гадані спроби укласти нову Унію з Римом – усі ці
наукові проблеми досі не знайшли однозначного трактування в іс-
торіографії. Тривалий час вони перебували в центрі міжконфесій-
них суперечок, а їх вивчення базувалося, в основному, на аналізі
вузького кола судових документів, епістолярних і полемічних
пам’яток доби. Специфіка цих джерел та запрограмований ракурс
досліджень нерідко виділяли тільки конфліктні моменти взаємо -
стосунків поміж різними конфесіями, або декларовані церковними
ієрархами принципи до міжконфесійного примирення. “Патери-
кон” на цьому тлі помітно відрізняється: твір виник у контексті ці-
лісної могилянської програми, однак не був “спеціально поле-
мічно спрямованим”, його основною метою було донесення до
“православного читача” інформації про глибинну суть християн-
ського ідеалу, втіленого в житіях києво-печерських отців.

Культурно-історична роль житійних текстів, в яких відобра-
зився широкий спектр питань політичного, побутового, мораль-
ного та догматичного характеру, була неодноразово доведена на
прикладі аналізу візантійських і західнохристиянських житій3.

2 Бібліографія, присвячена Петру Могилі та його епосі, величезна. Неповний
її перелік міститься у: Феномен Петра Могили (Біографія. Діяльність. Позиція) /
В. Климов, А. Колодний, А. Жуковський та ін. – К., 1996. 

3 Перші і методологічно значимі роботи: Бибиков М. В. К проблеме историзма
византийской агиографии // Византийские очерки. Труды российских ученых к 

Наталія Сінкевич
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Аналізуючи житія і сказання про чудеса у сучасних західноєвро-
пейських дослідженнях, науковці застосовують формально-кри-
тичний метод, що включає синхронний (пошук типових моментів
у текстах певного часу і регіону), діахронний (дослідження поход-
ження тексту і його розвитку в часі) і функціональний (відобра-
ження у творі специфічної соціальної ситуації, в якій він виникає)
підходи4. Ми намагатимемося застосувати ці методи і для нашого
дослідження.

Житійна частина “Патерикону” не є оригінальним твором, а пе -
реробкою вже існуючого тексту Патерика Другої Касіянівської ре-
дакції. Однак з точки зору сучасних агіографічних досліджень,
копіювання, редагування і реструктуризація агіографічних текстів
є такими ж важливими як створення нових5. У будь-якій переробці
не могли не позначитися світоглядні погляди автора, людей його
епохи, відображалися реалії життя тогочасних Церкви та суспіль-
ства. Надзвичайно важливими є питання про формування, транс-
ляцію і еволюцію образу святого, наявності у тексті дидактичного
матеріалу та відображень духовного досвіду.

Те, що агіографічний твір побудований як історична ретро -
спекція, робить “Патерикон”, на наш погляд, ще важливішим у дже-
релознавчому плані. Адже кожна історична доба має власну візію
минулих подій, творить власну історіографічну традицію, вивчення
якої є важливим не стільки для з’ясування рівня історичних знань,
а з огляду на необхідність всебічного вивчення людини та суспіль-
ства конкретної епохи, їхнього сприйняття минувшини і розуміння

ХІХ международной конференции византинистов. – М., 1996. – С. 50-55; Кадлу-
бовский А. Очерк и по истории древнерусской литературы житий святых. – Вар-
шава, 1902; Ключевский В. О. Древнерусские жития как исторический источник. –
М., 1988; Рудаков А. П. Очерки византийской культуры по данным греческой агио-
графии. – СПб., 1997; Delehaye H. Cinq leçons sur la méthode hagiographique. –
Bruxelles, 1934; Loomis C. G. White Magic: An introduction to the Folklore of Christian
Legend. – Cambridge (Mass.), 1948; Theissen G. The miracle stories of the Early Chris-
tian Tradition. – Philadelphia, 1983; Ward B. Miracles and the Medieval Mind: Theory,
Record and Event, 1000–1215. – Philadelphia, 1987; Браун П. Культ святых: его ста-
новление и роль в латинском христианстве. – М., 2004 etc.

4 Religion and culture in early modern Russia and Ukraine / Еdited by Samuel H. Baron
and Nancy Shields Kollmann. – DeKalb, 1997. – Р. 116.

5 Geary P. Saints, Scholars and Society // Saints: Studies in Hagiography / Еd. San-
dro Sticca. – Binghamton, 1996. – Р. 14.

Вступ
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її впливу на сучасність. Хочемо також зауважити і дуже тонку, але
безумовно відчутну полеміку у “Патериконі” – полеміку, викликану
не стільки необхідністю надати чітку відповідь на конкретні закиди
опонентів, а скоріше необхідністю заманіфестувати позицію Пра-
вославної Церкви щодо святості своєї традиції.

Загалом “Патерикон” є цікавою і багатоаспектною пам’яткою,
яка об’єднує в собі як оригінальні, так і відредаговані полемічні,
історіо графічні та житійні тексти. Важливість вивчення “Патери-
кону” обумовлена потребою дослідження актуальних питань
церковного життя, інтелектуальних зацікавлень та догматичних
поглядів православних ієрархів першої половини XVII cт., висвіт-
лення специфіки тогочасних міжконфесійних відносин, а також
дослідження ролі твору у формуванні агіо графічної, історіогра-
фічної та полемічної традицій.

Історіографія проблеми

“Патерикон” 1635 р.” згадувався вже митрополитом Євгенієм
(Болховітіновим), який вперше зробив зіставлення польськомов-
ного і церковнослов’янського видання Києво-Печерського пате-
рика та пояснив існуючі між ними розбіжності різними першо -
джерелами, якими користувалися укладачі6. Проте вперше до
“Патерикону” як окремого витвору православного письменства
звернувся С. Т. Голубєв, який з усією притаманною історико-цер-
ковній школі КДА ретельністю і увагою до текстів проаналізував
ідеологічний контекст та передумови виникнення джерела. Голов-
ною ідеєю С. Голубєва є показ антикатолицької та антипротестант-
ської спрямованості пам’ятки7. Завдяки аналізу “Патерикону” в кон -
тексті полемічної літератури кінця XVI – початку XVII ст.
С. Голубєв зумів пояснити причини деталізації Сильвестром Ко-

6 [Евгений Болховитинов, митрополит]. Описание Киевопечерской лавры с
присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное. – К., 1826. –
С. 101; его же. Словарь исторический писателей Духовного чина. – СПб., 1827. –
С. 204-206.

7 Голубев С. Т. Защита святости и православия киево-печерских угодников в со-
чинении Сильвестра Косова “Paterikon, abo żywoty świętych oyców pieczarskich” //
КЕВ. – К., 1875. – № 4. – С. 131-138; № 10. – С. 344-351; № 13. – С. 423-453; № 24. –
С. 814-821.

Наталія Сінкевич
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совим окремих фактів, порівняти текст із іншими православними
полемічними пам’ятками доби, зокрема – творами Захарія Копис-
тенського. Дослідник прийшов до висновку про незначну у порів-
нянні із творами інших західно-руських письменників полемічну
активність Сильвестра Косова. У багатьох випадках він навіть на-
магається “виправдати” недостатню полемічну загостреність “Па-
терикону”. Очевидно, причиною цього є прагнення С. Голубєва
надати якомога більшої ваги діяльності могилянського кола та по-
казати ортодоксальність православних поглядів Петра Могили, яка
піддавалася неодноразовим сумнівам як з боку сучасників митро-
полита, так і пізніших авторів.

У пізнішому дослідженні, присвяченому діяльності Петра Мо-
гили, С. Голубєв суттєво розширив коло тих проблем, які були
актуальними для могилянців у 30-х рр. XVII ст. і знайшли своє ві-
дображення в “Патериконі”. Тут дослідник констатує другоряд-
ність полемічної складової твору Косова у порівнянні з власне жи-
тійною його частиною, однак підкреслює, що прославлення
святих було найкращим полемічним доказом святості Право -
слав’я8.

Попри відверто апологетичне ставлення С. Голубєва до цер-
ковних діячів могилянського оточення, дослідження цього автора
мають величезне значення, оскільки є першою спробою з’ясувати
причини написання “Патерикону” з точки зору історико-церковної
ситуації першої половини XVII ст. і вписати твір у загальний кон-
текст розвитку полемічної думки доби. На цьому, однак, вивчення
твору істориками припинилося і в подальшому “Патерикон” до-
сліджувався вченими-літературо знавцями, основною заслугою
яких є текстологічні студії та включення пам’ятки в загальну іс-
торію розвитку тексту Києво-Печерського патерика.

Написання “Патерикону” польською мовою спричинили факт
тривалої відсутності його досліджень у контексті фундаменталь-
них студій з історії української літератури XVII ст., які, здебіль-
шого, детально зупиняються на аналізі пам’яток церковного по-
ходження, зокрема – полемічної літератури постберестейської

8 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. – К.,
1898. – Т. 2. – С. 292-293.
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доби. Натомість твір розглядався деякими дослідниками в контек-
сті історії польської літератури. Зокрема на “Патерикон” звернули
увагу А. Мацейовський, М. Вишневський та І. Данилович, які
дали коротку характеристику цього твору, відзначили його як доб -
рий взірець польськомовного письменства і помітили розбіжності
між ним і оригінальним текстом патерикових житій9. Однак
глибше дослідниками старопольської літератури “Патерикон” не
аналізувався.

У середовищі вітчизняних літературознавців пам’ятка вперше
була проаналізована представником Санкт-Петербурзької тексто-
логічної школи О. О. Шахматова, співробітником ВУАН Д. І. Аб-
рамовичем. Дослідник повністю погоджується з твердженням
С. Голубєва щодо мети та обставин написання “Патерикону”,
однак уперше приділяє увагу суттєвим змінам у структурі тексту.
Зокрема він зауважує порушення порядку викладу житій, виді-
лення в окремі житія біографічних звісток про деяких києво-пе-
черських святих Патерика Касіянівської редакції. Однак дослідник
не аналізує причин та наслідків такої реструктуризації тексту. По-
біжно зупиняється Д. Абрамович і на проблемі непатерикових
джерел, якими послуговувався Сильвестр Косов10.

Продовженням літературознавчого вивчення “Патерикону”
стала ґрунтовна розвідка академіка В. М. Перетца. Відомий тек-
столог, джерелознавець і філолог, на дослідженнях якого відобра-
зилися впливи компаративізму і методика літературознавчої
школи О. Веселовського11, ставить завдання дослідити проблему
рецепції Києво-Печерського патерика наступними поколіннями
через аналіз перекладів пам’ятки народними мовами. На обрання
відповідної тематики дослідника, очевидно, наштовхнула багато-
річна пошукова робота в російських та українських архівах, де

9 Maciejowski A. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku
1830. – Warszawa, 1852. – T. 3. – S. 775; [Wiszniewski M.]. Historia literatury polskiej. –
T. 8. – Kraków, 1880. – S. 203-204; J. D. M. P. Latopisiec litewski // Dziennik Wileński. –
1823. – T. 2. – S. 257.

10 Абрамович Д. И. Исследование о Киево-Печерском Патерике. – СПб., 1902. –
С. 96-97 и др.

11 Дзира Я. І. Першовідкривач українських старожитностей, будівничий київ -
ської філологічної школи // Український історичний журнал. – 1970. – № 1. – С. 137.
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ним були виявлені численні списки “Патерикону”. Введення їх
у науковий обіг в свою чергу вимагало детальних студій і над дру-
кованим варіантом пам’ятки.

Учений детально зупиняється на внутрішніх трансформаціях,
яких зазнали під пером перекладачів житія києво-печерських свя-
тих внаслідок їх адаптації до інтелектуальних і естетичних потреб
читача початку XVII ст. Особливо важливим є його висновок про
взорування Сильвестра Косова на “Житія святих” польського
єзуїта Петра Скарги. У дослідженні в безпосередній спосіб відоб-
разилося притаманне радянській історіографії негативне став-
лення до єзуїтської риторики, що призвело до контроверсійності
висновків автора. Негативний підхід до барокової стилістики
(деякі редакційні зміни і модернізацію тексту за бароковими взір-
цями В. Перетц трактує як відхід від православної традиції) та
твору Петра Скарги зокрема, ігнорування у багатьох випадках
особливостей агіографічного жанру і його еволюції спричинили
загальний висновок автора про розмитість і блідість нової редакції
Патерика порівняно із попередніми12. Основною проблемою, яка
була вперше порушена В. Перетцом, було питання подальшої долі
аналізованого твору, зокрема – його перекладів розмовною мовою.
Дослідник згадує 20 відомих йому списків часткових перекладів
“Патерикону”, що містилися в українських і білоруських рукопи-
сах XVII– XVIII ст. Проте детальному дослідженню вчений піддає
лише редакційні зміни в чотирьох перекладах житія святого Фео-
досія 70-х рр. XVII ст.13

Попри всі протиріччя, викликані необхідністю дотримуватися
канонів радянської ідеології, дослідження В. Перетца є велетенським
проривом на шляху вивчення пам’ятки, передусім – завдяки деталь-
ному аналізу внутрішніх структурних та текстологічних трансфор-
мацій, яких зазнав текст Патерика під пером Сильвестра Косова.

У подальшому радянське літературознавство мало цікавилося
“Патериконом” Cильвестра Косова. Відсутність уваги до агіогра-
фії та польськомовного спадку українських інтелектуалів, що були

12 Перетц В. Н. Киево-Печерский патерик в польском и украинском переводе //
Славянская филология. Сборник статей. – М., 1958. – Т. 3. – С. 175-182.

13 Там же. – С. 188-210.
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викликані ідеологічними чинниками, спричинили брак історичних
та філологічних досліджень пам’ятки. Попри досить активне ви-
вчення Києво-Печерського патерика14 та інтелектуальної спадщини
Києво-Могилянської академії15, що спостерігається у 1980-х рр.,
згадки про “Патерикон” мають фрагментарний характер. Фак-
тично, пам’ятка цікавила тільки істориків київського книгодруку-
вання16. Така ситуація різко змінюється в 1990 р., коли з’являється
дисертаційне дослідження Ю. А. Ісіченка про роль Києво-Печер-
ського патерика в літературному процесі кінця XVI–XVIII ст.
Головну заслугу автора складає врахування ним особливостей сти-
лістично-образної системи бароко і відмова від відверто негатив-
ного її трактування. Виходячи з цих положень, дослідник вважає
“Патерикон” однією з найоригінальніших редакцій Києво-Печер-
ського патерика, первістком української барокової агіографії17. Ди-
сертація вирізняється глибоким розумінням дослідником жанрової
специфіки твору і намаганням поставити його в контекст загальної
еволюції світоглядних цінностей епохи бароко. Особливо важли-
вим є прагнення Ю. Ісіченка поглянути на “Патерикон” з точки
зору потенційного його реципієнта – православного читача першої
половини XVII ст.18 Загалом дослідження Ю. Ісіченка має винят-
кове значення для подальшого вивчення “Патерикону” не лише як
літературної пам’ятки, але і як історичного джерела. Дослідник
уперше розглянув твір у контексті загальної еволюції етико-есте-

14 Ольшевская Л. А. Киево-Печерский патерик : дисс. … канд. филол. наук /
Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина.– М., 1979; Котляр Н. Ф. Киево-Печерский
патерик // Котляр Н. Ф. Киев древний и современный. – К., 1982. – С. 5-55 и др.

15 Кашуба М. В. Истолкование отечественной истории деятелями Киево-
Могилянской академии в борьбе против унии // Человек и история в средневе-
ковой философской мысли русского, украинского и белорусского народов. – К.,
1987. – С. 140-147; Роль Києво-Могилянської академії в культурному єднанні
слов’ян ських народів: збірник наукових праць / Ред. В. М. Русанівський. – К.,
1988 та ін.

16 Ковсан М. В Киеве у истоков книгопечатания // В мире книг. – 1982. – № 5. –
С. 76-78; Исаевич Я. Д. Памятники письменности Киевской Руси в старопечат-
ных изданиях // Исторические традиции духовной культуры народов СССР и
современность. – К., 1987. – С. 63-68.

17 Ісіченко Ю. А. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця
XVI – початку XVIII ст. на Україні. – К., 1990. – С. 59-61.

18 Там само. – С. 63, 66, 101, 105, 128, 145-148, 154-155.
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тичних, інтелектуальних і духовних ідеалів доби Бароко, порівняв
“Патерикон” з іншими взірцями ранньомодерного письменства,
враховуючи специфіку жанрового і змістового наповнення тексту.
Окрім того, вчений вніс суттєві доповнення і корективи щодо ін-
терпретації ідеології, мети та умов створення пам’ятки. І хоч
структура роботи підпорядкована виключно принципам літерату-
рознавчого дослідження, внаслідок чого історико-джерелознавчі
аспекти є розпорошеними і не систематизованими, праця Ю. Ісі-
ченка по сьогодні залишається кращим взірцем комплексного ви-
вчення “Патерикону”.

Твором цікавилися і зарубіжні україністи. Паралельне ви-
вчення окремих питань, пов’язаних із “Патериконом”, у середо-
вищі радянської та зарубіжної літературознавчих шкіл, представ-
ники яких не завжди були ознайомлені з науковими здобутками
одна одної, дало доволі цікаві результати, оскільки інколи призво-
дило до протилежних або ідентичних висновків. Одним з перших
в середовищі зарубіжних вчених пам’яткою зацікавився украї-
нець-емігрант, член Наукового Товариства ім. Т. Шевченка та
ВУАН М. Глобенко. Аналіз “Патерикону” був здійснений ним для
пошуку чергового аргументу доведення концепції спадкоємності
української барокової літератури від пам’яток доби Київської Русі.
Зважаючи на те, що в радянському літературознавстві ця спадко-
ємність піддавалася сумнівам, М. Глобенко покладав особливі
надії на вивчення пізніших редакцій давньоруського Патерика як
спосіб доведення протилежного. “Патерикон” 1635 р. дослідник
розглядає лише як проміжну ланку на шляху створення тексту
1661 р. і визначає твір Косова як попередню спробу переробки
давньоруського тексту і пристосування його до реалій доби19.
М. Глобенка цікавить передусім житійна частина пам’ятки. Ви-
вчення вступної і заключної полемічних частин твору філолог від-
водить до компетенції істориків. Основну увагу дослідник звертає
на зміни композиційного характеру, яких зазнав текст Патерика
Другої Касіянівської редакції під пером Сильвестра Косова.

19 Глобенко М. “Paterikon” Сильвестра Косова // ЗНТШ. Філологічна секція. –
Нью-Йорк ; Париж, 1956. – Т. 2. – С. 33.
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Основою та головним авторитетом, на який опирався М. Гло-
бенко, є спостереження Д. Абрамовича щодо структури “Патери-
кону”. Натомість напрацювання В. Перетца, робота якого вийшла
тільки двома роками раніше, залишилися йому невідомими. Втім,
М. Глобенко прийшов практично до таких самих висновків щодо
переробки Cильвестром Косовим тексту Другої Касіянівської ре-
дакції, що і В. Перетц. Це робить обидва паралельно проведені
дослідження, автори яких по суті були представниками однієї тек-
стологічної школи О. Шахматова, дуже важливими для вивчення
нашої пам’ятки.

Загалом дослідження М. Глобенка, незважаючи на певну “за-
програмованість” на ідею доведення спадкоємності української
ранньомодерної літератури від києво-руської, має велике значення
для джерелознавчого вивчення “Патерикону”. Адже дослідник не
тільки зміг виявити та пояснити низку композиційних змін, що
мали місце в тексті пам’ятки, а й висунув кілька оригінальних вер-
сій щодо авторської концепції, просопографічного портрета його
потенційного читача та відображених у “Патериконі” реалій життя
Київської митрополії першої половини XVII ст.

У польській новітній історіографії “Патериконом” цікавилася
Л. Ноджинська, яка розглядала пам’ятку як шлях включення в по-
льське літературне життя давньоруського Патерика. Серед іншого,
дослідниця зауважила цілу низку проявів побутування твору в уні-
атському та католицькому конфесійних середовищах20.

Інтерес до пам’ятки виник і в середовищі американських осе-
редків україністів. Зокрема, на думку канадського історика Ф. Си-
сина, “Патерикон” був задуманий для обґрунтування канонізації
києво-печерських святих, що й було здійснено з ініціативи Петра
Могили в 1643 р.21 1987 р. у рамках Гарвардської програми ви-
дання текстів ранньої української літератури було здійснене фо-
тотипічне видання тексту “Патерикону” разом із критичною роз-

20 Nodzyńska L. O pierwszym polskim opracowaniu “Pateryku Kijowsko-Pieczer-
skiego” // Chrześcijański wschód a kultura polska / Рod redakcją R. Łużnego. – Lublin,
1989. – S. 219-227.

21 Sysyn F. E. The Cultural, Social and Political Context of Ukrainian History-Wri -
ting: 1620–1690 // Europa Orientalis. – 1986. – Vol. V. – P. 300.
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відкою П. Левін. Дослідниця традиційно розглядає появу твору
в контексті просвітницької діяльності Петра Могили і його намірів
зробити Православ’я конкурентно спроможною в межах Речі По-
сполитої конфесією. Безпосередніми причинами створення тексту
П. Левін вважає полеміку та посилену увагу до житійної літера-
тури в тогочасній Європі. При цьому вона підкреслює необхід-
ність сприйняття “Патерикону” не як польськомовного перекладу
середньовічних житій, а як фундаментально модифіковану адап-
тацію Патерика до реалій початку XVII ст.22 У зв’язку з цим до-
слідниця розглядає твір комплексно, не відділяючи житійну та по-
лемічну частини.

Особливе значення має наступне дослідження П. Левін, при-
свячене використанню Сильвестром Косовим біблійних текстів.
Дослідниця висуває тверде переконання в тому, що саме аналіз
принципів і методів використання православними авторами біб-
лійних текстів допоможе вирішити не до кінця розроблену про-
блему щодо їх прокатолицьких чи пропротестантських поглядів
та симпатій. У зв’язку з цим учена наголошує на компаративному
аналізі значення, яке відігравали окремі біблійні пасажі в творах
авторів різних конфесій23. Основним своїм завданням П. Левін ста-
вила створення реєстру біблійних згадок у “Патериконі”, яке вона
розглядає як початковий етап для подальших досліджень теоло-
гічних, інтелектуальних та політичних поглядів і позицій україн-
ських церковних діячів першої половини XVII ст.

Українська історіографія останнім часом демонструє посилене
зацікавлення історією Церкви, розвитком богослужбових практик
та релігійних культів. Однак дослідження, присвячені розвитку
культу києво-печерських святих24, оминають польськомовну ре-
дакцію Києво-Печерського патерика. Говорячи про основні етапи
розвитку патерикового тексту, сучасні українські науковці тради-

22 Seventeenth-Century writings on the Kievan Caves Monastery / With an Intro-
duction by Paulina Lewin. – Cambridge, 1987. – Vol. 4. – P. XVII-XXIII.

23 Lewin P. The Bible in the Syl’vester Kosov’s “Paterikon” of 1635 // Richerche
slavistiche. – 1989. – Vol. 36. – Р. 120-122.

24 Жиленко І. Історія печер Києво-Печерської лаври // Дива печер лаврських. –
К., 1997. – С. 13-25; Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації та стислі
відомості про печерських святих // Там само. – К., 1997. – С. 47-71.
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ційно згадують редакцію Сильвестра Косова, подекуди інтерпре-
туючи її у досить своєрідний спосіб. Так, І. Жиленко вважає, що
“Патерикон” задумувався скоріше як монографія, подібна до робіт
цього самого спрямування, написаних у XIX та XX ст., де автор
старається виділити з житія окремі, ключові, на його думку, мо-
менти і викласти їх мовою, близькою до сприйняття того соціаль-
ного прошарку, якому ця робота адресована”25. 

Мовний бар’єр є очевидною перешкодою до включення
пам’ятки в ширший науковий дискурс. У 2007 р. було здійснено
перший переклад пам’ятки сучасною українською мовою26. Пе-
рекладач і видавець тексту Ю. А. Мицик здійснив крок і в на-
прямку вивчення твору шляхом підкреслень усіх змін у тексті
“Патерикону” порівняно із Другою Касіянівською редакцією та
коментуванням окремих моментів. Однак критичний коментар
до цього видання є доволі скупим, а сам переклад породжує
деякі заперечення.

На сьогодні “Патерикон” викликає зацікавлення передусім в се-
редовищі істориків Києво-Могилянської академії, які інтерпрету-
ють поль ськомовні твори як органічну складову спадку київських
інтелектуалів першої половини XVII ст.27 Н. М. Яковенко, погод-
жуючись із тим, що центральним посланням читачеві була підго-
товка ґрунту для “націоналізації” київських святинь, суголосної
католицьким потридентським практикам, ще однією метою “Па-
терикону” вважає узасаднення “на вченому рівні” статусу Київ-
ської митрополії як апостольської Церкви, започаткованої апосто-

25 Патерик Києво-Печерський / Упорядкувала, адаптувала українською мовою,
склала додатки та примітки І. Жиленко. – К., 1998. – С. 209.

26 Сильвестр Косов. Патерик [Пам’ятки української православної богослов -
ської думки XVII ст. Т. 2.] / Упорядкування (вступ, коментар, переклад з польської)
протоієрей Юрій Мицик. – К., 2007.

27 Яковенко Н. Символ “Богохранимого града” у пам’ятках київського кола (1620–
1640-ві роки) // Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей
в Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 296-330; Затилюк Я. В. Минуле Русі у київ-
ських творах XVII століття: тексти, автори, читачі : автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. іст. наук. – К., 2013; Затилюк Я. В. “Патерикон Києво-Печерський” Йо-
сипа Тризни як джерело до вивчення практик історіописання ранньомодерної доби //
Наукові записки НаУКМА. – Т. 117: Історичні науки. – 2011. – С. 61-64; Сакал Є. Тек-
стологічні розбіжності між Києво-Печерським патериком та “Патериконом” Силь-
вестра Косова // Історія релігій в Україні. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 47-55.
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лом Андрієм, а отже – рівновеликої престолові апостола Петра28.
Стаття Є. Сакал спеціально присвячена аналізу текстологічних
розбіжностей між “Патериконом” Сильвестра Косова та Другою
Касіянівською редакцією. Дослідниця зауважила низку цікавих
моментів щодо появи антипротестантських сюжетів, оновлення
теологічної термінології та приходить до висновку про пошук
Сильвестром Косовим “третього” шляху в рамках тогочасних кон-
фесійних протиріч29.

Проаналізувавши найважливіші роботи, присвячені вивченню
“Патерикону”, варто зазначити невисокий рівень зацікавленості
пам’яткою як історичним джерелом. Натомість багато уваги при-
ділялося літературним характеристикам тексту, в контексті яких
розглядалися проблема причин появи та ідейної спрямованості
твору. Дослідники одностайно дійшли висновків про: 1) роль
Петра Могили як одного з інспіраторів появи твору; 2) полемічний
характер вступних частин та заключної “Хронології Руських мит-
рополитів”; 3) тісний зв’язок “Патерикону” із агіо графічною та
полемічною літературою доби, зокрема – твором Петра Скарги;
4) адаптацію тексту житій києво-печерських святих до естетич -
них та інтелектуальних потреб читача першої половини XVII ст.;
5) наміри Сильвестра Косова за допомогою подачі і певної рес-
труктуризації житій підняти престиж Православної Церкви в Речі
Посполитій та відтіснити на задній план ті моменти, які могли
його підважити. Між дослідниками, однак, виникли певні супе-
речки у зв’язку із визначенням світоглядних і конфесійних погля-
дів адресата твору, ступеня залежності “Патерикону” від “Житій
святих” Петра Скарги, ієрархії авторитетних для Сильвестра Ко-
сова джерел, стилістичних особливостей пам’ятки. Це в свою
чергу засвідчує нерозв’язаність проблематики обставин виник-
нення твору, авторської концепції і механізмів його створення. По-
дальшої розробки потребує текстологічне дослідження пам’ятки
з метою висвітлення принципів авторської роботи з текстом Пате-
рика та інших джерел, порівняння закладених в ньому ідей із

28 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-ге
вид., перероблене і розширене. – К., 2005. – С. 289-291.

29 Сакал Є. Вказ. праця. – С. 54.
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агіографічними та віровчительними пам’ятками православних, ка-
толицьких і протестантських авторів. Зовсім не знайшло відобра-
ження в дотеперішніх дослідженнях питання специфіки шану-
вання києво-печерських святих у першій половині XVII cт.,
причини відкинення автором деяких житій Другої Касіянівської
редакції, можливості проникнення до трансформованих житій по-
бутових деталей, суспільних та релігійних ідеалів означеної епохи.
Варто було б також відмовитися від переважаючої до цього часу
тенденції окремого вивчення житійної та полемічної частин твору.
Зокрема важливим завданням є більш детальне вивчення оброб-
лених Сильвестром Косовим житій києво-печерських святих на
предмет їхньої відповідності магістральній апологетичній тенден-
ції твору. Окрім того, дотеперішні дослідження, говорячи про ідео-
логічну спрямованість і змістове наповнення пам’ятки, не враху-
вали складний і неоднозначний характер міжконфесійних взаємин
на теренах Речі Посполитої в першій половині XVII ст., зокрема –
неодноразові спроби порозуміння уніатської та православної сто-
рін.

Всі ці, а також багато інших завдань, які можуть виникнути
у процесі роботи над пам’яткою, потребують подальших джере-
лознавчих студій і включення “Патерикону” Сильвестра Косова
до кола активно використовуваних джерел з історії Церкви в ук-
раїнських землях.



СИЛЬВЕСТР КОСОВ: 
ЦЕРКОВНИЙ ІЄРАРХ, ІНТЕЛЕКТУАЛ 

І АВТОР “ПАТЕРИКОНУ”

Основні віхи життя Сильвестра Косова

Біографічні відомості про ранній період життя Сильвестра Ко-
сова не є добре відомими і ґрунтуються, скоріше, на реконструк-
ціях істориків, ніж на реальних джерелах. Стефан Косов наро-
дився в маєтку Старі Жировичі поблизу Слоніма на Вітебщині.
Майбутній ієрарх походив із шанованої шляхетської родини герба
“Корчак”, його батьком був вітебський гродський писар Адам
Косов30, а його родичі неодноразово згадані у Вітебських грод-
ських книгах31. Дата народження Стефана Косова тривалий час за-
лишалася дискусійною. Однак жалобна промова на честь Київ-
ського митрополита “Гербы и трены при гробћ  и трунћ ...”32 вказує,
що Косов помер у віці 50 років, а отже, народився він близько
1607 р.

Існують припущення про те, що початкову освіту Косов здобув
у Київській братській школі33 або у школі Львівського православ-
ного братства34. Більш вірогідним, однак, є припущення про Ві-
ленську братську школу як місце початкової освіти Стефана Ко-
сова35. Саме Вільно мстиславський єпископ і майбутній Київський
митрополит вважав своїм рідним містом і до кінця життя зберігав
тісний зв’язок із Віленським братством36. 

Пізніше наш герой навчався в Люблінському єзуїтському ко-
легіумі, де з 1588 р. була запроваджена традиційна п’ятикласна

30 Łużny R. Kossów (Kosów, Kosow) Sylwester // Polski słownik biograficzny. –
T. 14. – Wrocław, 1968–69. – S. 326.

31 ІР НБУВ, ф. 1, спр. 58956, 58973. Див. також: РГАДА, ф. 145, кн. 1а, л. 83.
32 Українська поезія. Середина XVII ст. / Упоряд. В. І. Крекотень, М. М. Сули -

ма. – К., 1992. – С. 72.
33 Хижняк З. І. Косов (Косів) Стефан Адам // Києво-Могилянська академія в

іменах. – К., 2001. – С. 286.
34 ЦДІАК України, ф. 711, оп. 3, спр. 4793, арк. 4-7.
35 Mironowicz A. Sylwester Kossow: biskup białoruski, metropolita kijowski. – Bia-

łystok, 1999. – S. 9.
36 Kossow S. Cherubin przy akcie pogrzebowym ... oyca Jozefa Bobrykowicza epi-

skopa Mscisławskiego, Orszanskiego, Mohilowskiego. – Wilno, 1635. – K. A 2-A 3.
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система гуманістичної освіти, а в 1617 р. відкрито курс філосо-
фії37. У 1628–1629 рр. знаходимо Стефана Косова в каталозі
студен тів класу філософії Замойської академії38 – першого на те-
риторії Речі Посполитої світського навчального закладу гуманіс-
тичного спрямування, який у 1620-х рр. у дидактично-освітньому
плані наблизився до Краківського університету39. Однак його на-
вчання тут тривало тільки рік. Існують також припущення, що
Косов навчався в католицьких навчальних закладах в Оломунці та
Відні, Інгольштаті та Римі40. Однак вони є джерельно непідтвер-
дженими (в каталозі Дмитра Блажейовського прізвища Косова
серед студентів папських колегій немає41). Окрім того, 1629 р. або
рік пізніше наш герой повернувся до Вільна. Очевидно, його ос-
віта (як і освіта більшості тогочасних руських шляхтичів42) зупи-
нилася на рівні класу філософії. Проте безперечно, що вченість
Сильвестра Косова високо цінувалася як православними діячами
його часу, так і (зі слів фунерального панегірика “Столп цнот зна-
менитих...”) католиками, які з огляду на освіту його обіцяли “роз-
ные и высокие ему достоинства”43.

Стефан Косов прийняв чернечий постриг у 1629–1630 рр. у Ві-
ленському монастирі Сходження Святого Духа під іменем Силь-
вестр. Деякий час викладав у Віленській братській школі риторику
і богослов’я, а з 1631 р. працював у Львівській братській школі.
Там він познайомився з Петром Могилою, котрий 15 червня
1631 р. запросив Сильвестра Косова на посаду префекта і профе-
сора риторики Київської лаврської школи. Так він стає членом мо-

37 Natonski B. Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie Kontrreformacji // Z dziejów
szkolnictwa jezuickiego w Polsce. – Kraków, 1994. – S. 42.

38 Щиро дякуємо д.і.н., проф. Н. М. Яковенко за цю інформацію.
39 Kowalewska M. Akademia zamojska (Hippaeum Zamoscianum) // Powszechna

Encyklopedia Filozofii // http://www.ptta.pl/pef/pdf/a/akademiazamojska.pdf
40 Mironowicz A. Sylwester Kossow... – S. 9; ЦДІАК України, ф. 711, оп. 3,

спр. 4793, арк. 7зв.-8.
41 Blažejovskyj D. Byzantine Kyivan Rite Students in Pontifical Colleges, and in

Seminaries, Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576–1983). –
Rome, 1984 (Analecta OSBM. Series II, sectio I).

42 Natonski B. Szkolnictwo jezuickie... – S. 59.
43 Erdmann M. Heraldische funeralpanegyrik des Ukrainischen Barock. – München,

1999. – Anhang. – S. 20.
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гилянського кола, прихильником і соратником митрополита Петра
Могили. Потрібно підкреслити, що Сильвестр Косов був вдячним
і відданим послідовником Петра Могили: прославляє його прак-
тично у кожному з друків, є автором молитви за здоров’я митро-
полита (про це йтиметься нижче), неухильно дотримується річища
могилянських реформ. Лише один раз між Сильвестром Косовим
та Петром Могилою виник конфлікт, який відобразився у листу-
ванні і про який ми поговоримо пізніше.

У 1633 р., після об’єднання Лаврської школи із Братською,
Сильвестр Косов став префектом новозаснованого колегіуму, де
викладав, найімовірніше, риторику і філософію44. Паралельно він
був членом-принципалом Печерської і Кафедральної капітул та
брав активну участь у тогочасному житті Київської кафедри (його
присутність зафіксована під час захоплення Софії Київської пра-
вославними в липні 1633 р.45).

У серпні 1635 р. Сильвестра Косова висвячено в сан єпископа
Полоцького, Вітебського, Могильовського, Мстиславського і Ор-
шанського46. Ця православна кафедра була фактично аналогом ста-
новища унійного архієпископа Полоцького. Осідком православного
білоруського єпископа мало стати місто Мстислав47. Однак Силь-
вестр Косов переїхав до білоруських земель не одразу. Тільки 1
серпня 1636 р. він освятив Могильовський Богоявленський собор48

і з цього часу, ймовірно, зарезидіював у кафедральному місті.
Архієрейське служіння Сильвестра Косова проходить в умовах

постійної боротьби з полоцьким унійним архієпископом Антонієм
Селявою (1624–1639) за контроль над білоруськими землями.
Смоленський хорунжий Мартін Карлінський на сеймі в лютому
1637 р. звинуватив Косова в бунтуванні “литовських схизмати-
ків” для того, щоб вони відібрали унійні церкви49. В результаті

44 Хижняк З. І. Вказ. праця. – С. 286; ЦДІАК України, ф. 711, оп. 3, спр. 4793,
арк. 8-10.

45 ЦДІАК України, ф. 711, оп. 3, спр. 4793, арк. 10-10зв.
46 Mironowicz A. Sylwester Kossow... – S. 18.
47 Erdmann M. Op. cit. – S. 22.
48 Хижняк З. І. Вказ. праця. – С. 286.
49 Dzięgielewski J. O tolerancję dla zdominowanych: Polityka wyznaniowa Rzeczy-

pospolitej w latach panowania Władysława IV. – Warszawa, 1986. – S. 179.
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Сильвестру Косову було заборонено візитувати храми і відправ-
ляти публічні богослужіння в Полоцьку та Вітебську50. 

Зафіксований факт листування у 1639 р. Сильвестра Косова із
Антонієм Селявою щодо активно обговорюваної на той час у Речі
Посполитій “нової Унії”51. З інформації фунерального панегірика
Сильвестру Косову ми також довідуємося про те, що Селява був
готовий поступитися полоцьким архієпископством за перехід
Сильвестра Косова в Унію, однак мстиславський єпископ зали-
шився у Православ’ї52.

У 1639 р. мав місце нетривалий конфлікт Сильвестра Косова
з Петром Могилою з приводу призначення митрополитом настоя-
теля Мстиславського братського монастиря. Сильвестр Косов вба-
чав у цьому факті обмеження його єпископської влади, а Петро
Могила зсилався на братську ставропігію. Конфлікт породив три-
вале листування між Києвом та Мстиславом, яке детально про -
аналізував у своїй праці С. Голубєв. Очевидно, Сильвестру Ко-
сову таки вдалося отримати юрисдикцію над місцевим братством
і тим самим непорозуміння між ним та митрополитом було ви-
черпано53.

Мстиславська православна єпископія була надзвичайно бід-
ною. Польський король Владислав IV під час своєї елекції призна-
чив православному єпископу щорічну пенсію у розмірі 2000 зло-
тих з казни. Сильвестр Косов у 1646 р. домігся заміни цієї виплати
на право єпископів збирати торгове мито у Мстиславі54. Боротьба
Сильвестра Косова за церковні маєтки, його поїздки на судові три-
бунали і сейми спричинили появу звинувачень у користолюбстві
(у промовах деяких його сучасників55), а з іншого боку – прослав-
ляння його терпеливості (у посмертному панегірику56).

50 Mironowicz A. Prawosławie i Unia za panowania Jana Kazimierza. – Białystok,
1997. – S. 64.

51 Dzięgielewski J. Op. cit. – S. 186.
52 Erdmann M. Op. cit. – Anhang. – S. 20.
53 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 512-514.
54 Описание архива западнорусских униатских митрополитов. – Т. 2: 1701–

1839. – СПб., 1907. – С. 234.
55 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 188.
56 Erdmann M. Op. cit. – Anhang. – S. 15.
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Після смерті Петра Могили (1 січня 1647 р.), 25 лютого 1647 р.
духовенство і руська шляхта обрали Сильвестра Косова митропо-
литом Київським, Галицьким і Всієї Русі. Владислав IV доволі
довго зволікав із затвердженням нового митрополита, оскільки
Римська курія прагнула використати смерть Могили для швидкого
приєднання православних до Унії57. Однак 4 червня 1647 р. Силь-
вестр Косов отримав королівський привілей на митрополію58.
Причин вибору Сильвестра Косова на митрополію було кілька.
Передусім зіграла роль його близькість до особи київського каш-
теляна Адама Киселя, а отже – апріорна прихильність до міжкон-
фесійного порозуміння і, навіть (на що сподівалися католики) –
церковної Унії. Другою виразною обставиною була асоціація осіб
Сильвестра Косова і Петра Могили, яка забезпечувала дотримання
у митрополії “status quo ante”59. Однак Сильвестр Косов не мав
такої великої коаліції як його попередник, а отже – мав бути більш
м’яким у вирішенні політичних справ60. 18 січня 1649 р. номінацію
Сильвестрa Косова було офіційно визнано Константинопольським
патріархом Парфенієм ІІ, який призначив його своїм екзархом61.

У своїй діяльності на чолі Київської митрополії Сильвестр
Косов був виразним послідовником церковно-організаційних і
освітніх реформ Петра Могили. Зокрема він намагався підпоряд-
кувати церковній ієрархії монастирі та братства, надати струк-
турі і програмі Києво-Могилянського колегіуму рис латинських
шкіл тощо62. Окрім того, Сильвестр Косов здійснив вагомий вне-
сок у відновлення повноцінної діяльності митрополичої кафед -
ри – собору Святої Софії Київської63.

З огляду на те, що Сильвестр Косов значною мірою залежав
від київського каштеляна, він змушений був зважати на поради

57 Dzięgielewski J. Op. cit. – S. 202-203.
58 Pułaski F. Opis 815 rękopisów Ord. Krasinskich. – Warszawa, 1915. – S. 401.
59 Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine: the dilemma of Adam Kysil, 1600–

1653. – Cambridge (Mass.), 1985. – P. 125.
60 Dzięgielewski J. Op. cit. – S. 202.
61 Erdmann M. Op. cit. – S. 27.
62 Łużny R. Op. cit. – S. 326.
63 Congregationes particulares ecclesiam catholicam Ucrainae et Bielarusiae spec-

tantes. – Vol. 1 / A. Welykyj. – Roma, 1956. – P. 27.
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Адама Киселя в царині церковної політики – зокрема в питанні
Унії64. У листі від 13 грудня 1647 р. Кисіль закликав митрополита
розпочати унійні переговори. На початку 1648 р. Сильвестр Косов
неодноразово зустрічався із королем Владиславом IV і коронним
канцлером Єжи Осолінським65. Навесні 1648 р. відбувся церков-
ний собор у Вільно, на якому, згідно з щоденником Йоакима Єр-
лича, відбулося погодження поглядів католицьких та православ-
них ієрархів66. Однак повстання Хмельницького та смерть короля,
очевидно, перервали ці переговори.

Митрополитство Сильвестра Косова припало на нелегкі часи
Хмельниччини. Ставлення його до козаків та їхнього ватажка
було далеко не однозначним і пройшло з часом помітну еволю-
цію. У “Херувимі” 1635 р. Косов згадує про запорожців як про
людей “інколи із завірюхою в головах” (“podczas wichrowatych
mozgow”)67. Тому не дивно, що напередодні першого прогнозова-
ного вступу Хмельницького до Києва митрополит разом із ін-
шими вищими церковними ієрархами покинув місто. Однак за-
гальновідомим є факт зустрічі Сильвестром Косовим Богдана
Хмельницького в січні 1649 р. біля Золотих воріт у Києві і ви-
знання ним у такий спосіб козацької влади68. 

Сильвестр Косов брав активну участь у переговорах гетьмана
Богдана Хмельницького із Річчю Посполитою для підписання Збо-
рівського договору. Під час свого виступу у парламенті в січні
1650 р. митрополит Київський наполягав на наданні йому місця
в Сенаті та поверненні православним уніатських церков69. Ведучи
ці переговори, він відмовився визнати примат Папи, підписатися
під постановами Флорентійської унії і прийняти вчення Католиць-

64 Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine... – P. 125-127.
65 Dzięgielewski J. Op. cit. – S. 204.
66 Див.: Яковенко Н. Життєпростір versus ідентичність руського шляхтича

XVII сто ліття (на прикладі Яна/Йоакима Єрлича) // Яковенко Н. Дзеркала іден -
тичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII сто-
ліття. – К., 2012. – С. 92-93.

67 Kossow S. Cherubin... – K. A 4.
68 Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. –

К., 2006. – С. 315.
69 Erdmann M. Op. cit. – Anhang. – S. 28.
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кої Церкви щодо походження Святого Духа і Чистилища70. Позиція
Косова викликала різке обурення з боку короля, однак митрополит
так і не відступив від своєї лінії. Врешті-решт Косову і православ-
ній ієрархії довелося задовольнитися королівським привілеєм від
20 січня, за яким православний клір звільнявся від повинностей,
а митрополиту було надано Жидичинський та Лещинський монас-
тирі71. 

Протягом наступних років Косов неодноразово виступав дип-
ломатичним посередником гетьмана, послідовно підтримуючи ко-
ролівських послів при дворі Богдана Хмельницького. Коли в липні
1651 р. війська коронного гетьмана Януша Радзивіла підійшли до
Києва, митрополит вийшов привітати литовського полководця,
чим спровокував черговий конфлікт із гетьманом72. 

Після підписання Переяславських угод 1654 р. Сильвестр
Косов опинився перед альтернативою підпорядкуватися москов-
ській владі чи козацькому гетьманові. І тут він надав перевагу
Хмельницькому, який з цього часу став покровителем київського
духовенства. Митрополит не одразу погодився присягати на вір-
ність московському царю. Окрім того, він вступив у конфлікт з цар-
ськими воєводами за їхнє посягання на церковні землі та навіть
звертався до короля Яна Казимира з проханням визволити Київ
від “московських людей”73. Зі свідчень сучасників відомо, що Ки-
ївський митрополит побоювався, що в Москві піддадуть сумніву
чистоту київського Православ’я і почнуть навіть масове перехре-
щення його пастви (такі випадки мали місце за часів Московського
патріарха Йосифа)74. У 1654–1657 рр. Сильвестр Косов безус-
пішно намагався отримати підтвердження прав Київської митро-
полії, зокрема – її юрисдикційної залежності від Константино-
польського патріархату. В цей час митрополит був неодноразово

70 Mironowicz A. Prawosławie i Unia... – S. 103-104. 
71 Плохій С. Вказ. праця. – С. 318-320.
72 Там само. – С. 321-322.
73 Mironowicz A. Prawosławie i Unia... – S. 127-128.
74 Опарина Т. А. Украинское духовенство и Московский патриархат в середине

XVII в.: контакты и конфликты (вопрос об отношении к киевскому благочестию в
русских церковных кругах, circa 1651) // Православие Украины и Московской Руси
в XV–XVII веках: общее и различное. – М., 2012. – С. 255-256.
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звинувачений царськими воєводами в контактах з Янушем Радзи-
вілом і уніатським духовенством. Однак Богдан Хмельницький в
листі від 27 березня 1657 р. своїм авторитетом відмежував Силь-
вестра Косова від антимосковських позицій75. Загалом стосунки
Сильвестра Косова із козацтвом не можна охарактеризувати як
прості або однозначні. Його погляди на взаємостосунки Києва
і Варшави, як і погляди більшості київських інтелектуалів його
часу76, пролягали не в площині протистояння, а братнього поро-
зуміння і досягнення згоди шляхом переговорів. Очевидно, що со-
ціальні і політичні переконання Косова були далекими від тих, які
пропагували козацькі ватажки, а тим більше – козацький плебс.
Однак сан і необхідність дбати про права Церкви вимагали йти на
поступки. В цьому, мабуть, і полягає трагізм постаті цього Київ-
ського митрополита – на його долю випали надто складні випро-
бування, а здійснені ним політичні й дипломатичні маневри не
були достойно оцінені ні сучасниками, ні наступниками.

Сильвестр Косов помер 13 квітня 1657 р. Тіло митрополита по-
ховали у Софійському соборі – склеп з його прахом був віднайдений
під час розкопок 1936 р. біля вівтаря архангела Михаїла77. 30 січ ня
1658 р. вийшов друком поховальний панегірик “Стовп чеснот зна-
менитих в Бозі спочилого Сильвестра Косова”. В панегірику під-
креслені терпеливість, мудрість і пастирська чулість як три го-
ловні чесноти померлого78.

Інтелектуальна творчість Сильвестра Косова

Інтелектуальний доробок Сильвестра Косова значний та тема-
тично різноманітний. Йому належить низка творів богословського,
полемічного, агіографічного та епістолярного жанру. У 1635 р. по-

75 Chomik P. Ugoda Perejasławska a dzieje Kościoła prawosławnego w Rzeczy-
pospolitej w latach 1654–1658 // W kręgu Hadziacza. A. D. 1658. – Kraków, 2008. –
S. 202-204.

76 Хинчевська-Геннель Т. Лазар Баранович – між Україною, Польщею та
Моск вою // Пилип Орлик: життя, політика, тексти. Матеріали Міжнародної на-
укової конференції до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р. – К., 2011. –
С. 186-188.

77 Никитенко Н. Святая София Киевская. – К., 2008. – С. 66.
78 Erdmann M. Op. cit. – Anhang. – S. 7-50.
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бачили світ аж три твори Сильвестра Косова “Cherubin przy akcie
pogrzebowym … oyca Jozefa Bobrykowicza episkopa Mscisławskiego,
Orszanskiego, Mohilowskiego” (Вільно) “Exegesis to jest danie
sprawy o szkołach kijowskich i winickich” (Київ) і аналізований нами
“Patericon” (Київ). У перших двох друках Сильвестр Косов іменує
себе “електом” на Мстиславське єпископство, а в “Патериконі”,
натомість – просто єпископом. А отже, перші два твори були ви-
дані раніше – в той час, коли кандидатура Сильвестра Косова як
претендента на єпископство ще не отримала королівського затвер-
дження (квітень–серпень 1635 р.).

“Херувим” є промовою, виголошеною Сильвестром Косовим
на похороні свого попередника на Мстиславській кафедрі Йосифа
Бобриковича 9 квітня. Проповідь була проголошена руською
мовою, однак під час підготовки до друку перекладена польською.
Очевидно, що праця вийшла друком незадовго після похорон (пе-
редмова до видання була написана Сильвестром Косовим 20 квіт -
ня 1635 р.). Незважаючи на невеликий обсяг твору, “Херувим” є над -
звичайно цінним для нашого сьогоднішнього дослідження – він
містить багато автобіографічних деталей, а також цілу низку зга-
док про києво-печерських святих79.

Більш розлогим твором був “Екзегезис” Сильвестра Косова.
С. Голубєв припускає, що “Екзегезис” виданий на початку 1635 р.
і був приурочений до березневого сейму, де обговорювалися права
православних. Однак це припущення неправильне. Як ми вже зга-
дували, в “Екзегезисі” Сильвестр Косов іменує себе “електом” на
Мстиславське єпископство, а отже, він був виданий не раніше
смерті попереднього єпископа Йосифа Бобриковського (9 квітня
1635 р.). Написання цього твору тісно пов’язане з перебуван -
ням автора на посаді префекта Могилянського колегіуму. Причи-
ною появи “Екзегезису” було королівське розпорядження 1634 р.
закрити засновані Петром Могилою “латинські” просвітницькі за-
клади: Вінницьку і Київську школи та друкарню. Оборона ново-
заснованих шкіл від звинувачень католиків у ширенні православ-
ними єретичних вчень і незаконному викладанні латиною була

79 Kossow S. Cherubin... – K. С 4v. 
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основною метою Сильвестра Косова. Для цього він спростовує
протестантські вчення і доводить, що Православ’я відкидає усі
його положення. Паралельно він також захищає “латинські школи”
від ультраправославної фракції, яка звинувачувала Петра Могилу
і його навчальні заклади в поширенні Унії та латинства80. Поле-
мічні й апологетичні моменти цього твору будуть згадані нами під
час аналізу відповідних частин “Патерикону”.

У 1637 р. Сильвестр Косов опублікував нову книгу – “Дидас-
калия альбо наука о седьми сакраментах”, присвячену поясненню
християнських таїнств (друге видання книги вийшло в 1652 р.,
третє і четверте під назвою “О сакраментах” в 1657 р. і 1668 р.).
У невеликій за обсягом (31 сторінка) книзі в формі питань і від-
повідей послідовно розглядається значення, духовна користь,
форма і матерія семи таїнств81. За взірець цієї книги було взято
“Римський катехізис” (1566), укладений на базі постанов Тридент-
ського собору.

“Дидаскалія” справила значний вплив на православну теоло-
гію свого часу: її читання рекомендував у своєму “Літосі” Петро
Могила82, низка її положень була запозичена Інокентієм Гізелем
у його “Мирі з Богом чоловіку”83, на неї посилається і Москов-
ський патріарх Адріан в своїй книзі “Остен”84. Однак пізніше
“Дидаскалія” була гостро критикована московськими церков-
ними колами за відхилення від ортодоксії і проникнення у неї
католицьких догматичних положень85. “Дидаскалія” стане нам
у нагоді, коли ми аналізуватимемо догматичні погляди Сильвес-
тра Косова. 

Перу Сильвестра Косова, ймовірно, належить також праця
“О хиротонии, сиреч, о рукоположении святительском” (Київ,
1652). До його поетично-риторичної спадщини входить вірш

80 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 92-95, 246-248, 263-267.
81 Дидаскалия альбо наука... о семи сакраментах. – Кутейны, 1637.
82 Erdmann M. Op. cit. – S. 25.
83 Корзо М. “Мир з Богом чоловіку” Інокентія Гізеля в контексті католицької

моральної теології кінця XVI – першої половини XVII ст. // Інокентій Гізель: ви-
брані твори. – Т. 3. – К. ; Львів, 2010. – С. 209-210, 229.

84 ІР НБУВ, ф. 312, №. 383/161 С., арк. 27.
85 Lużny R. Op. cit. – S. 325-327.
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“Святое Богоявление”, уміщений в “Трифологіоні” 1647 р. Ку-
теїнського друку86 та, ймовірно, поетичний збірник “Ехо жалю”,
виданий у Вільно в 1635 р.87 Окрім того, нині відома низка лис-
тів і універсалів, написаних Сильвестром Косовим у період
1634–1657 рр., які є свідченням його активної пастирської та
суспільної діяльності.

До нас також дійшов опис незбереженого і малознаного серед
дослідників рукопису, укладеного Сильвестром Косовим. У цьому
рукописі, що колись зберігався у Варшавській бібліотеці Красін-
ських (бібліотека зазнала значних втрат у 1644 р.), міститься низка
списаних однією рукою текстів. Окрім чисельної епістолярії різних
осіб та самого Сильвестра Косова за 1618–1648 рр., тут були на-
ступні документи: молитва до Богородиці за здоров’я Петра Мо-
гили (“Votum ad Deiparam Virginem pro restituenda salute Petri Mo-
hiła”); частина риторичного трактату “Про різні роди листів та
спосіб їхнього написання” (“De variis epistolarum generibus earum-
que scribendam modis”); вправи для написання промов (“Praxes ora-
tionis”); меморіал захисту грецької релігії, написаний після смерті
Петра Могили; переписані польські прислів’я та їх пояснення; спи-
сок учнів, прийнятих до Київського колегіуму, який, однак, містить
тільки одне ім’я, а далі йдуть копії сентенцій; календар історичних
подій; нотатки в галузі астрономії, астрології та містики, які, оче-
видно, є виписками із однойменних середньовічних трактатів: “De
horis diei et earum planetis” (“Про години дня і їх планети”), “De
prodigiis” (“Про провіщення”), “De auguriis” (“Про авгурів”), “De
somnis” (“Про сни”)88. На жаль, цей рукопис нині втрачено, однак
він матиме велике значення в процесі нашого дослідження і ми не-
одноразово будемо до нього звертатися.

Загалом сфера інтелектуальних зацікавлень Сильвестра Косова
надзвичайно різноманітна: це догматична теологія, полеміка, по-
етика, риторика, астрологія, натурфілософія. Проте саме “Патерикон”
вважався головним літературним надбанням Сильвестра Косова,

86 Erdmann M. Op. cit. – S. 25-27.
87 Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVIII cт. /

А.У. Бразгунова. – Мн., 2011. – С. 15-16.
88 Pułaski F. Op. cit. – S. 399-401.
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саме про нього згадував фунеральний панегірик митрополита89 і
саме він мав найдовшу історію читання та інтерпретацій.

Сильвестр Косов 

як автор “Патерикону”

У цій праці ми іменуватимемо Сильвестра Косова “автором“
“Патерикону“. Адже він був не тільки і не стільки редактором
та перекладачем житій Другої Касіянівської редакції, а скоріше
укладачем зовсім нового твору. Як, коли і за яких обставин був
написаний “Патерикон”, як довго готував Сильвестр Косов цю
працю, які були його інспірації і як сильно проявилася особис-
тість автора у цьому творі? Відповіді на ці запитання, безпе-
речно, лежать у рамках наших припущень і можливих рекон-
струкцій ходу подій. На момент публікації “Патерикону”
Сильвестр Косов вже іменує себе мстиславським єпископом,
а отже – книга вийшла у серп ні–грудні 1635 р. Без сумніву, по-
чаток роботи над текстом було покладено вже під час перебу-
вання нашого автора у Києві (з червня 1632 р.). Однак очевидно,
що до роботи він приступив не одразу після прибуття до міста.
У пе ред мові він зазначив, що пройшов певний час після його
прибуття до Лаври, допоки не “настали прагнення, благосло-
вення і воля чуйного сторожа Церк ви Божої, теперішнього отця
Його милості, пана і пастиря нашого” Петра Могили опубліку-
вати житія90. Найвірогідніше, “Патерикон” було написано в ча-
совому проміжку 1633 – початку 1635 рр.

Сильвестр Косов прямо зазначив, що ініціатива появи “Пате-
рикону” виходила від митрополита Петра Могили. Зацікавлення
печерськими святинями з боку Петра Могили чітко простежу-
ються з першого року його архімандритства в Києво-Печерській
лаврі: 1627 р. датується перше лаврське чудо, яке було записано в
його щоденникових записах91. Активна позиція митрополита

89 Erdmann M. Оp. cit. – Anhang. – S. 27.
90 Kossow S. Paterikon albo żywoty ss. Oycow Pieczarskich. – Kijów, 1635. – Prae-

facia.
91 Записки святителя Петра Могили / Упорядкування І. В. Жиленко. – К., 2011. –

С. 385.
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Петра у пропагуванні культу отців Печерських і неоднодноразові
випадки його участі в підготовці лаврських видань спричинили
появу припущення, що митрополит був співавтором “Патери-
кону”. Це припущення ґрунтується на тому, що В. Татіщев у своїй
“Історії російській” приписує Петру Могилі авторство передмови
до Патерика (насправді йдеться не про “Патерикон”, оскільки на-
ведена В. Татіщевим інформація92 не міститься у виданні 1635 р.).
Однак думка про співавторство Петра Могили була переконливо
спростована С. Голубєвим. Виходячи з аналізу стилістики тексту
і її порівняння з іншими творами Сильвестра Косова, дослідник
приходить до висновку про те, що Мстиславський єпископ був ав-
тором усього тексту “Патерикону”93. 

“Авторський слід” Сильвестра Косова у “Патериконі” є більш
ніж помітним. На текст наклали свій безпосередній відбиток
єзуїтська освіта автора, його добра обізнаність з католицькою
традицією, лояльність до королівської влади та неприхильність
до протестантів. Упродовж написання усього твору Сильвестр
Косов позиціонує своє “я” як у буквальному, так і в переносному
розумінні. Він висловлює свою прихильність і неприязнь до ок-
ремих патерикових героїв, підкреслює особистий внесок у під-
готовку твору, демонструє свої інтелектуальні орієнтири, ви-
словлює пошану до печерських реліквій тощо. Цікаво, що
Сильвестр Косов мав намір продовжувати розпочату ним роботу
і опублікувати окремо чудеса отців Печерських. Згадуючи про
свідків мироточивості печерських глав, Сильвестр Косов зазна-
чає: “Про цих двох [людей], якщо дозволить Господь Бог, я об-
ширніше напишу, коли вийдуть чудеса святих отців Печер-
ських”94. Очевидно, що йшлося про заплановану підготовку
“Тератургими”, яка була опублікована під іменем Афанасія
Кальнофойського у 1638 р. Нам залишається тільки здогадува-
тися, що не дало можливості Сильвестру Косову здійснити свій
задум щодо публікації сучасних йому лаврських чудес. Найімо-
вірніше, далися взнаки його архіпастирські обов’язки, які не

92 Татищев В. История российская. – Кн. 1. – Ч. 1. – М., 1768. – С. 52.
93 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 293.
94 Kossow S. Paterikon... – S. 165.
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залишили мстиславському єпископу часу для інтелектуальної
творчості.

Потрібно зробити висновок, що досліджуючи “Патерикон”, ми
повинні завжди оглядатися на особу його автора. Говорячи про ві-
дображення у творі тих чи інших ідей, ми не можемо на сто від-
сотків визначити, чи є вони поширеними у середовищі могилян-
ської ієрархії тенденціями чи думками й ідеалами самого
Сильвестра Косова. Однак у будь-якому разі поширення “Патери-
кону” та вагома роль, яку відіграв Сильвестр Косов у житті Київ-
ської митрополії, універсалізують погляди автора і дозволяють
стверджувати їхню наукову репрезентативність щодо життя Київ-
ської митрополії першої половини XVII ст.



“ПАТЕРИКОН” 1635 Р.: 

ВНУТРІШНІ І ЗОВНІШНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖЕРЕЛА

Структура твору

“Патерикон” є складним твором, що містить у собі тексти
агіографічного, полемічного та історіографічного змісту і склада-
ється з наступних частин:

1. Вступне слово присвячене Адаму Киселю (“Praefacya”);
2. Передмова до православного читача, яка в свою чергу поді-

ляється на: 
2.1. Загальне обґрунтування необхідності вшанування релік-

вій святих;
2.2. Виклад чотирьох закидів щодо святості печерських свя-

тих і відповіді на них Сильвестрa Косова;
2.3. Повість про хрещення Русі, подана як додаток (“Appen-

dix”);
3. Агіографічна частина, яка складається з окремих житій (тра-

диційний агіографічний жанр, який уміщує коротку біографію свя-
того, розповідь про його чесноти і чудеса), історій (окремі епізоди
з житій києво-печерських отців), повістей (сюжетно завершені на-
ративи повчального або історичного змісту) і чудес95:

3.1. Житіє святого Антонія з поясненням власних назв (“An-
notationes onomasticae”).

3.2. Житіє святого Феодосія з поясненням власних назв (“An-
notationes onomasticae”).

3.3. Житіє святого Стефана.
3.4. Повість про побудову Печерської церкви Найсвятішої

Діви.
3.5. Історія про святого Даміана.
3.6. Історія про святого Матвія.
3.7. Історія про святого Єремію Печерського.

95 Сам автор не робить чіткої диференціації поміж цими жанрами і подекуди
вживає різні назви щодо одного й того ж наративу. Ми у своїй класифікації слі-
дуємо назвам, поданим у заголовках, у разі їхньої відсутності визначаємо жанр са-
мостійно. 
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3.8. Житіє святого Варлаама з доповненням (“Collorarium“)
про святого Єфрема.

3.9. Історія про святого Никона.
3.10. Житіє святого Ісака.
3.11. Житіє святого Никити Затворника із додатком (“Appen-

dix“), в якому перераховуються сучасні святому ієрархи.
3.12. Історія про святого Лаврентія Затворника.
3.13. Чудесна повість про святого Іоанна і Сергія.
3.14. Житіє святого Аліпія.
3.15. Житіє святого Агапіта Печерського.
3.16. Житіє святого Григорія Чудотворця.
3.17. Житіє святого Іоанна Багатостраждального.
3.18. Житіє святого Мойсея Угрина.
3.19. Житія святого Прохора, печерського монаха.
3.20. Житіє двох печерських святих: Федора і Василія.
3.21. Житіє святого Пимена Печерського.
3.22. Житіє святого Спиридона Печерського.
3.23. Житіє святого Євстратія Постника.
3.24. Житія святого Никона, монаха Печерського.
3.25. Історія про святих Кукшу і Пимена.
3.26. Житіє і чудеса святого Афанасія Печерського.
3.27. Житіє святого Миколи Святоші.
3.28. Житіє святого Еразма Печерського.
3.29. Повість про печерського монаха Арету.
3.30. Повість про двох братів – Тита пресвітера і Євагрія дия-

кона.
3.31. Житіє святого Нифонта Печерського.
3.32. Історія про святого Онисифора.
3.33. Історія після смерті Полікарпа, архімандрита Печер-

ського.
3.34. Чудо в Печерському монастирі.
3.35. Повість про глави святих Печерських.

4. Хронологія православних Руських митрополитів.
5. Реєстр найважливіших речей.
6. Список джерел.
7. Список помилок, допущених у книзі (“Pomyłki tak popraw“). 



Загалом структура твору є типовою для ранньобарокового
письменства і відображає багатовекторність авторських завдань.
За передмовою панегіричного змісту іде теологічно-полемічна
частина, за нею – основний корпус агіографічних текстів. Поря-
док подачі житій у “Патериконі” відрізняється від того, який про-
понує Друга Касіянівська редакція. Очевидно, далося взнаки
прагнення автора поставити житія в чіткій хронологічній послі-
довності. Тому на перше місце поставлено житія авторства Полі-
карпа (в розумінні Сильвестрa Косова – Полікарпа – печерського
архіманд рита), а потім Симона Володимиро-Суздальського єпис-
копа. В ме  жах цих циклів житія групуються по-геройно96. Істо-
ріографічний контент вкраплений по всьому тексту як додатки
і виділений окремо в Повісті про хрещення та Хронології Руських
митрополитів. Орієнтацію у тексті, його верифікацію та виді-
лення найважливіших моментів полегшує Реєстр найважливіших
речей та список джерел. 

Джерела “Патерикону”: 
принципи підбору та інтерпретації

Турбота про джерело і спирання на поняття “auctoritas” були
фундаментальними рисами контрреформаційної літератури97.
Власне цим можна пояснити увагу Сильвестра Косова до тих
джерел інформації, які допомагають верифікувати оповідь від-
повідними посиланнями й цитатами. Цю верифікацію він інколи
фіксує у посторінкових глосах. Окрім того, Сильвестр Косов на-
прикінці твору подає загальний список використаних ним текс -
тів та в самому творі часто апелює до авторитету того чи іншого
автора.

Обговорюючи проблему посилань у ранньомодерних текстах,
не можна обійти увагою того, що, по-перше, автори виносили
в глоси далеко не всі цитати й алюзії до ужитих ними творів, а по-
друге, цілком “узаконеною” вважалася практика посилань “з другої

96 Ольшевкая Л. А., Травников С. Н. Древнерусские патерики: Киево-Печерский
патерик. Волоколамский патерик. – М., 1999. – С. 300.

97 Ceccherelli A. Od Suriusa do Skargi: Studium porównawcze o “Żywotach swię-
tych”. – Warszawa, 2003. – S. 49. 
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руки”, тобто запозичення уривку чи цитати не з першоджерела,
а з котрогось наступного автора, у глосі не згадуваного. Наша
спроба проаналізувати коло використаних у “Патериконі” джерел
враховує ці два застереження. Для відповідних текстових порів-
нянь було використано такі спеціальні програми, як база античних
і середньовічних творів “Brepolis” та контрреформаційних – “Di-
gital Library of Catholic Counterreformation”98.

Основним джерелом “Патерикону” була Друга Касіянівська
редакція Києво-Печерського Патерика (завершена 10 квітня
1462 р.). “Патерикон” повторює основні текстологічні риси цієї
редакції: печера, у якій поселився святий Антоній названа Ва-
рязькою, до тексту доданий епізод про прихід святого Феодосія
до Антонія тощо99. Наявність у творі Повісті про чудо 1463 р. та
окремої Повісті про заснування монастиря свідчить, що Силь-
вестр Косов користувався списком, який був створений після
1462 р. як агіографічний літопис монастиря (Л. Ольшевська по-
значає відповідну групу як КІІ – ч.1 і зараховує до неї 6 відомих
списків XVI–XVII ст.)100. 

Вірогідним видається і той факт, що Сильвестр Косов користу-
вався невідомим нам списком Другої Касіянівської редакції, у якому
вже була здійснена певна реструктуризація. В “Херувимі”, де автор
згадує Іоанна Багатостраждального, міститься посилання на “80 сло -
во” Патерика. У тексті Другої Касіянівської редакції інформація про
Іоанна поміщена у 29-му слові. А отже, під рукою у Сильвестрa Ко-
сова був текст, що уже зазнав певної структуризації порівняно із ві-
домими нам списками Другої Касіянівської редакції.

Цікавим у цьому контексті є те, що Густинський літопис (1620–
1630-ті рр.) згадує окремі житія святих Єфрема, Мойсея Угрина101

та Нифонта102. І. Жиленко, яка помітила цей факт, висловила при-

98 Ці програми стали доступні мені завдяки стипендії Євгена і Даймера
Шклярів у Гарвардському Інституті українських студій.

99 Основні риси ІІ Кас. ред. див.: Ольшевкая Л. А., Травников С. Н. Древнерус-
ские патерики... – С. 290.

100 Там же. – С. 294-295.
101 Густынская летопись // ПСРЛ. Т. 40 / Подг. текста Ю. В. Анхимюка, С. В. За-

вадской и др. – М., 2003. – С. 52.
102 Там же. – С. 82.
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пущення, що ці згадки є пізнішим доповненням до тексту літо-
пису103. О. Толочко висунув гіпотезу, що тут ідеться про посилання
на агіографічний цикл, що був продовженням Густинського літо-
пису і зберігся у конвої кількох списків літописів (конвой уміщує
житія немовляти Іоанна, святого Володимира та Київського мит-
рополита Костянтина, а далі міг містити і житія києво-печерських
отців)104. Більш імовірно, що під згаданими у літописі “житіями”
малися на увазі мінеї, в яких уже були виділені житія окремих пе-
черських святих. Як приклад можемо навести мінею кінця XVI –
початку XVII ст. із зібрання рукописів Софійського монастиря, де,
окрім традиційних житій святих Антонія та Феодосія, були виді-
лені житія святих Никона, Миколи Святоші, Еразма, Арефи, Тита
і Євагрія та інших105.

“Патерикон” використовує тексти як Симонового, так і Полі-
карпового циклів, а також житіє святого Феодосія авторства Не-
стора Літописця. Однак як основного автора патерикових текс -
тів Сильвестр Косов згадує, як це не дивно, суздальського
єписко па Симона (або Симеона), який “житія святих отців Пе-
черських обширно і старанно світові подав”, і який з огляду на
красномовство порівнюється з планетою Меркурій106. Він фігу-
рує першим у спис  ку джерел, поданих наприкінці книги107.
Симон у “Патериконі” є одним із лаврських подвижників, мощі
якого лежать у печерах108. 

Проте Сильвестр Косов не здійснює чіткої диференціації
поміж Симоновим і Полікарповим циклами. Так, авторство житія
святого Афанасія він помилково приписує не Симону, а Полі-
карпу109, якого називає києво-печерським архімандритом, що
помер у 1182 р.110 М. Глобенко пояснює цю помилку панівною

103 Патерик Києво-Печерський... – С. 197.
104 Толочко О. П. Текстологічні спостереження над збірниками, що містять Гу-

стинський літопис (до питання про реконструкцію архетипу) // Український архео-
графічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3-4. – С. 141-168.

105 ІР НБУВ, ф. 312, № 281 (133) С, арк. 108зв.-127зв.
106  Коssow S. Paterikon... – S. 10.
107 Ibidem. – Historici.
108  Ibidem. – S. 161.
109  Ibidem. – S. 145.
110  Ibidem. – S. 162.
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у Києво-Печерському монастирі тенденцією ототожнення Полі-
карпа архімандрита з Полікарпом агіографом111. Цілком імовірно,
що початок цій тенденції було покладено саме Сильвестром Ко-
совим, котрий прагнув подати якомога більше джерельної інфор-
мації про автора використаного ним тексту і віднести час його на-
писання до XII ст. В іншому місці твору Сильвестр Косов називає
автором Патерика преподобного Нестора112. Постать давньору-
ського літописця, який у XVII ст. вважався очевидцем давньо -
руської історії113, була архіважливою, і не згадати про його вклад
у створення переказуваних житій Косов вочевидь не міг. А отже,
у “Патериконі” відсутня однозначна відповідь на питання авто-
рства використовуваного ним твору. Безсумнівною, однак, є “ста-
рожитність”, святість (житія святих Симона, Полікарпа та Нестора
були поміщені у виданні Патерика 1661 р.114) та авторитетність
цих авторів.

Авторитетність Другої Касіянівської редакції, проте, не пере-
шкоджає Сильвестру Косову значно видозмінювати старий пате-
риковий текст. Принцип роботи з цим джерелом далекий від того,
який на кілька років пізніше продемонструють знамениті боллан-
дистські “Acta sanctorum”. Загалом, як свідчать відповідні дослід-
ження, польська агіографія XVI–XVIII ст. практично не зазнала
впливу болландистів з їхнім прагненням писати “наукові”, біогра-
фічні життєписи святих115.

Написання новочасного агіографічного циклу було неможли-
вим без масштабного використання автором Святого Письма. По-
гана обізнаність з біблійними текстами була основним закидом
з боку протестантів і визнавалася як поважний недолік потриден-
ським католицизмом116. Проблему використання Сильвестром Ко-

111 Глобенко М. “Paterikon”... – С. 39-42.
112 Kossow S. Paterikon... – S. 85.
113 Затилюк Я. В. Минуле Русі у київських творах... – С. 8.
114 Ольшевская Л. А. Патерик Киево-Печерский // Словарь книжников и книж-

ности Древней Руси. – Вып. 1: XI – первая половина XIV в. – Л., 1987. – С. 312.
115 Borkowska U. Hagiografia polska (wiek XVI–XVIII) // Dzieje teologii katolickiej

w Polsce / Pod. red. M. Rechowicza. – Lublin, 1975. – T. 2: Od Odrodzenia do Oświe-
cenia, cz. 1: Teologia humanistyczna... – T. 2, cz. 1. – S. 473.

116 Koppens R. Pismo św. а Skarga (Odbitka z “Przeglądu Powszechnego”). – Kra-
ków, 1913. – S. 19.
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совим біблійних текстів уже було проаналізовано П. Левін. Для
досягнення поставлених цілей авторка вибрала із тексту “Патери-
кону” (як зі вступних, так і з житійної його частин) біблійні ци-
тати, образи та сюжети, на які прямо посилається автор, або алю-
зії, які можна прив’язати до Святого Письма. Усі згадки біблійних
текстів чи алюзії на них авторка групує відповідно до окремих
книг Біблії: книга Псалмів, П’ятикнижжя, книга Іова, інші старо-
завітні книги, чотири Євангелія, Діяння та Послання апостолів.
Після відповідних зіставлень дослідниця дійшла висновку, що
у “Патериконі” переважають посилання на книгу Псалмів, але
разом з тим твір буквально всіяний старозавітними цитатами й
криптоцитатами, бо практично всі житійні персонажі оперують
фразами з книг пророків117. З-поміж новозавітних текстів П. Левін
відзначає особливу увагу до Євангелія від Матвія (звернення до
інших євангелістів зауважене лише декілька разів), а також доволі
часту апеляцію до апостольських Послань118.

Дослідження П. Левін є надзвичайно важливим та інформатив-
ним, коли ми говоримо про вплив обсягу і репертуару біблійних
текстів на читача “Патерикону”. Однак воно не слугує вповні ви-
рішенню проблеми специфіки авторської роботи самого Косова.
Адже дослідниця не взяла до уваги той факт, що Косов був пере-
дусім, компілятором і користувався уже готовим набором біблій-
них цитат, якими рясніє текст Другої Касіянівської редакції. Прак-
тика їх перенесення до “Патерикону” полягала радше в униканні
надто розлогих біблійних пасажів свого джерела. Порівняння біб-
лійних текстів, використаних Косовим у “Передмові до право -
славного читача” з іншими популярними творами, написаними на
захист шанування святих (див. таблицю 1), вказує на прямі запо-
зичення наведених цитат з творів католицьких авторів Роберто
Белларміно (“Disputationes de controversiis christianae fidei”) і Пет -
ра Канізія (“Authoritates Sacrae Scripturae еt Sanctorum Patrum”).
Як аргументи на захист чудотворності лаврських мироточивих
глав Сильвестр Косов запозичує біблійні aлюзії з латинського

117 Lewin P. The Bible... – P. 122-133.
118 Ibidem. – P. 133-155.
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перекладу трактату Іоанна Дамаскіна “De Fide Orthodoxa” та з ко-
ментарів до цього твору авторства Лефевра д’Етапля.

Найбільшої уваги заслуговують, звісно, ті цитати, які Косов
додавав самостійно. За нашими спостереженнями (див. примітки
до перекладу), Сильвестр Косов у своїй самостійній роботі най-
частіше звертається до книги Іова, книги Псалмів, Євангелій від
Матвія і Луки та послань апостола Павла.

Традиційно використання та інтерпретація Святого Письма пе-
редбачала чотири ступені: літеральну (історичні факти), моральну
(стосовно правильної поведінки), алегоричну (приховані правди
віри) й анагогічну (есхатологічну). Сильвестр Косов вживає Святе
Письмо переважно у літеральному сенсі, використовуючи при-
клади особливої поваги до кісток праведників зі Старого Завіту.
Часто він також інтерпретує Святе Письмо у моральному сенсі –
коли пояснює поведінку києво-печерських старців новозавітними
цитатами. Наприклад, відповідаючи святому Антонію на закид
у молодості, святий Феодосій “відповідав разом зі святим Павлом:
“святобливий отче, я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє”119. Цієї
цитати немає у Другій Касіянівській редакції. Косов вводить її
з метою підкреслення Божої всемогутності. Частими є і цитати та
алюзії до уривку Мв. 19:29120, який наголошує на необхідності від-
речення від усіх мирських благ. Сильвестр Косов кількаразово апе-
лює до цього євангельського сюжету услід за своїм джерелом та
самостійно подає його як моралізаторське повчання, вкладене до
уст святого Василія Великого121. Біблійні алегорії (про вузький
шлях до Спасіння, ярмо Христове122, Долину плачу123 і т.д.) також
вводяться Сильвестром Косовим у “Патерикон” для підкреслення
наслідування отцями Печерськими завітів Христа. Однак глибшої
екзегези у творі ми не зустрічаємо. Певні застереження щодо “ду-
ховної” інтерпретації Святого Письма помітні і у сучасних Силь-
вестру Косову католицьких авторів, зокрема – Петра Скарги, який

119 Kossow S. Paterikon... – S. 27.
120 Levin P. The Bible... – P. 138-139.
121 Kossow S. Paterikon... – S. 123.
122 Ibidem. – S. 102.
123 Ibidem. – S. 69.
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закидав свавільне тлумачення Біблії “єретикам”124. Традиційно
обережним було ставлення до біблійної екзегези і в православній
традиції. А отже, відсутність глибших біблійних інтерпретацій
у “Патериконі” є явищем скоріше типовим для релігійного пись-
менства непротестантських конфесій першої половини XVII ст.

Важливим питанням є визначення кола біблійних текстів, які
Сильвестр Косов відзначив у глосах, а отже – хотів заманіфесту-
вати знання саме цих текстів, а також привернути до них увагу чи-
тача. Він виносить біблійні посилання у глоси тільки 11 разів, з них
7 уміщені в тій частині Передмови, де обстоюється необхідність
шанування реліквій. Ці посилання, однак, запозичені з вторинних
джерел (трактатів Дамаскіна, Белларміно та Канізія) разом із са-
мими біблійними аргументами. Так, услід за Белларміно Силь-
вестр Косов дослівно посилається на 34 главу книги Второзаконня
як “Deut. C.ult”. (“Второзаконня, остання глава”)125.

У двох випадках Косов виносить у глоси біблійні алюзії Другої
Касіянівської редакції. Чому були обрані саме вони, а інші численні
(як показало дослідження П. Левін) місця старого патерикового
тексту, де згадуються або цитуються тексти Святого Письма, не
глосуються? Ймовірно, відповідь полягає в тому, що саме ці фраг-
менти були “впізнавані” для Косова, він зміг швидко їх ідентифі-
кувати та чітко вказати у глосах ті біблійні тексти, звідки їх було
взято. Що це за фрагменти? Це часто використовуваний у пропо-
відництві уривок з Євангелія від Луки (Лк. 12: 33-34), де йдеться
про “скарб небесний”, та уривок з третьої кафизми Псалтиря
(Псал. 23:7), читання якого було обов’язковою складовою тижне-
вого богослужбового циклу та входили у чин освячення храму. Це
стосується і того єдиного посилання на біблійний текст, який був
включений до “Патерикону” Косовим самостійно – Бут. 3:19. Гло-
сований уривок з книги Буття про тлінність людського тіла (“pul-
vius es et in pulverem reverteris“126) був добре знаним і широко роз-
повсюдженим у християнській традиції фразеологізмом.

124 Koppens R. Op. cit. – S. 19.
125 Kossow S. Paterikon... – S. 1.
126 Ibidem. – S. 7.
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Чи дбав Косов про дотримання букви біблійного тексту і єди-
ного канонічного тексту під час його цитування? Проведені нами
текстологічні зіставлення (див. таблицю 1) показують, що Косов
дещо розширив подані у Дамаскіна, Белларміно та Канізія біблійні
алюзії та збагатив їх такими деталями, які дозволяють стверджу-
вати звірку наведених прикладів безпосередньо із текстом Святого
Письма. Цитування наведеного вище уривка з книги Буття
(Бут. 3:19) латиною свідчить про використання Сильвестром Ко-
совим латиномовної Вульгати (переклад IV ст. блаженного Ієро-
німа, що був схвалений Тридентським собором). Переклад цитат
і алюзій Другої Касіянівської редакції польською в “Патериконі”
переважно збігається з існуючими на той час польськими пере-
кладами Леополіти (перше видання 1561 р.) та єзуїта Якова Вуєка
(перший пов ний переклад виданий у 1595 р.). Однак у низці ви-
падків спостерігаємо довільний переклад Святого Письма. Так,
польськомовні біблійні тексти передають фрагмент із Об. 2:23, де
йдеться про всевідаючого Бога наступним чином: “iżem ia iest który
badam nerek y serc” (“Бо я є той, який знає нирки і серця”). Косов
натомість говорить: “Так справедливий Бог, хто знає серця і нут-
рощі”127. Вульгата в цьому місці говорить наступне: “quia ego sum
scrutans renes et corda” (“Бо я є той, хто знає нирки і серця”). Ва-
ріант, поданий Сильвестром Косовим, містить натомість Острозь -
ка Біблія: “яко азъ есмь испытааи` срдца и оутробы”. А отже,
Косов використовував тут саме Острозьку Біблію, самостійно
здійснюючи переклад уривків із неї польською. Така практика була
доволі поширеною – вже згадуваний Петро Скарга у своїх працях
також тлумачив Вульгату безпосередньо, не звертаючись до жод-
ного із тогочасних польськомовних перекладів128. 

Маємо констатувати, що попри те, що текст Другої Касіянівської
редакції рясніє біблійними цитатами, Сильвестр Косов у своєму
творі не вважає за необхідне наводити посилання на всі з них у своє -
му “Патериконі”. Глоси із зазначенням використаних біблійних тек-
стів знаходяться тільки у полемічній частині твору і в трьох інших

127 Kossow S. Paterikon... – S. 136.
128 Koppens R. Op. cit. – S. 21-22.
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випадках маркують добре знані автору біблійні пасажі. Біблійний
текст для нашого автора не є зведеним до єдиного канонічного
взірця, він не завжди здійснює звірку запозичених цитат та у низці
випадків самостійно перекладає текст Острозької Біблії. 

Твори Отців Церкви і постанови Вселенських соборів тради-
ційно є другим (після Біблії) авторитетним джерелом для право -
славного автора. Косов послуговується авторитетом Отців і Собо-
рів у полемічній частині твору, присвяченій шануванню реліквій.
Проте, як і в розглянутому вище випадку, його латиномовні цитати
з ухвал Вселенських соборів запозичено з трактатів Белларміно
і Канізія (див. таблицю 2). Тільки у випадку з постановою VII Все-
ленського собору має місце цитування оригінального латиномов-
ного видання (найвірогідніше – видання 1570 р.129).

Говорячи про мироточивість глав у київських печерах, Косов
оперує аргументами з твору Іоанна Дамаскіна “Точний виклад
православної віри” і вказує на цей твір як одне зі своїх джерел.
Твір був поширений у тогочасному церковно-слов’янському мов-
ному середовищі завдяки рукописним спискам, один з яких був
і в особистій бібліотеці Петра Могили130. Однак Дамаскін, як і інші
Отці, цитується в аналізованому нами творі латиною. Безсумнівно,
Косов користувався латиномовним виданням, підготовленим
французьким гуманістом Лефевром д’Етаплем. Цікаво, що він не
розмежовує аргументів Дамаскіна та коментарів д’Етапля і подає
їх як єдиний святоотцівський авторитет (див. таблицю 1). Така си-
туація є абсолютно типовою для Київської митрополії XVII ст.
Зокрема доведено, що латинськими перекладами святоотцівських
текстів користувалися також Іоаникій Галятовський131.

Висловлювання Отців, наведені у Другій Касіянівській редак-
ції, в “Патериконі” неверифіковані. Показовим під цим кутом зору

129 Summa conciliorum et pontificum a Petro usque ad Pium IV / Collecta per F. Barth.
Barth. Carranzam. – Lugduni, 1570. – P. 310.

130 Charipova L. V. Latin books and the Eastern Orthodox clerical elite in Kiev,
1632–1780. – Manchester, New York, 2006. – P. 183.

131 Яковенко Н. “Європа” в українському сприйнятті: між географією та
оцінковою амбівалентністю // Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з
історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. – К., 2012. – С. 215.
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є цитування Іоанна Лествичника: у житійній новелі “Патерикону”
про Федора та Василія замість повної цитати, що була в старому
Патерику, подано цитату з Біблії, але приписано її Лествичнику
(“rzekł swięty Jan Klimakus”132). З цього курйозу бачимо, що хоч
“Лествиця райська” була поширена в численних слов’янських ру-
кописах, а на момент написання “Патерикону” вже навіть опублі-
кована латиною (“Scala paradisi”, перше видання 1531 р.), вона не
входила до репертуару уважного читання Сильвестра Косова.

Показовим є уникання Косовим цитат і тверджень із твору бла-
женного Аврелія Августина, який детально зупинявся на проблемі
шанування святих і широко цитувався в ренесансній католицькій
літературі133. Більше того, Косов вилучає із житія святого Євстратія
характеристику його як “громадянина небесного граду”134, що могло
бути витлумачене як алюзія до твору блаженного Августина “Про
град земний”. Очевидно, на Косова вплинула недовіра до августи-
нівських праць, яка панувала в єзуїтській теологічній традиції і була
обумовлена тим фактом, що твори святого Августина справили силь-
ний вплив на діячів Реформації: Мартіна Лютера і Жана Кальвіна. 

Таким чином, використання Косовим творів Отців Церкви та
декретів церковних Соборів практично повністю підпадають під
характеристику “вторинного” посилання – Косов просто запози-
чив уже готові цитати з творів контрреформаційних авторів.
Тільки уривки з постанови VII Вселенського собору та твору Іоанна
Дамаскіна дозволяють припускати, що автор “Патерикону” безпо-
середньо користувався латиномовними виданнями цих джерел.

Класична і ренесансна література посідали особливу нішу у си -
стемі єзуїтського виховання: твори класиків та їхніх імітаторів
були базовими підручниками з філософії, логіки, риторики, слу-
гували єзуїтським учням джерелами відомостей про історію, гео -
гра фію і природознавство тощо. Мова “Патерикону” рясніє запо-
зиченими у класиків риторичними зворотами і зверненнями.

132 Kossow S. Paterikon... – S. 70.
133 Див., наприклад: Novicampiani A. Apologia pro catholica fide. – Cracoviae,

1559. – K. 152-163.
134 Абрамович Д. І. Києво-Печерський патерик. Вступ, текст, примітки. – К.,

1930. – С. 107.

Наталія Сінкевич

44



Однак прямих алюзій до античних текстів чи їх цитування в творі
украй небагато, що різко контрастує не лише з києво-могилян-
ськими шкільними панегіриками початку 1630-х рр., а й агіо -
графічним трактатом Афанасія Кальнофойського, де античних ав-
торів навіть винесено в глоси135. Очевидно, далася взнаки
обережність Сильвестра Косова щодо світської літератури під час
укладання агіографічного твору. У своїх глосах Сильвестр Косов
маркує тільки одного античного автора – Арістотеля, творами
якого він послуговується для наведення натурфілософських аргу-
ментів своєї полеміки на захист реліквій.

Арістотелізм поруч із томізмом був домінантним напрямом
фі лософської думки в єзуїтських колегіях Речі Посполитої XVII–
XVIII ст.136 Косов цитує і посилається на два трактати Арістотеля:
“Метеорологіку” та “Про небо”137. Використовує він також окремі
положення з трактатів “Фізика” і “Про виникнення і загибель”.
Всі ці тексти, що входили до загального компендіуму “Фізики”
Арістотеля, були традиційною частиною єзуїтських навчальних
курсів натурфілософії, їх читання передбачала загальна програма
єзуїтського шкільництва, вони також були складовою філософ-
ських лекцій відомих єзуїтських викладачів138. Сильвестр Косов
добре знає арістотелівські твори і вміло оперує їхніми положен-
нями для побудови своєї системи натурфілософських аргументів,
яка є однією з найбільш оригінальних частин “Патерикону”. По-
казово, що, говорячи про природне тепло як причину тлінності
людського тіла, “Патерикон” використовує ті самі арістотелівські
аргументи, які подав у своїй “Сумі теології” Фома Аквінський,
розмірковуючи про тління людського тіла після Первородного

135 Автор щиро дякує за це спостереження д.і.н., проф. Н. М. Яковенко.
136 Darowski R. La philosophie des Jésuitesen Polognedu XVI-eau XVIII-e siécle //

Studies in the philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th centuries. – Kraków,
1999. – P. 253.

137 Kossow S. Paterikon... – S. 5, 8.
138 Darowski R. Richard Singleton S. I. (1566–1602), first Professor of Philosophy of

Branievo // Studies in the philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th centuries. –
Kraków, 1999. – P. 161; Darowski R. La philosophie des Jésuites... – P. 244-245.

138 Thoma de Aquino. Summae theologiae. – Prima pars. – Quaestio: 97, articulus:
4 // http://www.documentacatholicaomnia.eu
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гріха139. А винесене у глосу посилання на 100 параграф трактату
“Про небо”140 однозначно вказує на те, що Косов користувався ко-
ментарями до цього твору Аквіната, в яких він переповідає основ-
ний зміст твору Арістотеля і який був чітко поділений на книги,
лекції і параграфи. 

Говорячи про властивості небесних світил (зокрема про
“срібну барву” планети Юпітер та благородство, яким наділяє
людей Меркурій), “Патерикон” посилається також на Клавдія Пто-
лемея141. Однак навряд чи Косов безпосередньо користувався
“Альмагестом” Птолемея (вперше опублікований у 1515 р.). Ас-
трономію в тогочасних єзуїтських колегіях викладали за підруч-
ником середньовічного автора Іоанна Сакробоско “De sphaera ma-
terialis“ (бл. 1195–1256)142, який коротко і спрощено виклав вчення
Птолемея. Однак єзуїтські видання трактату Сакробоско кінця
XVI–XVII ст.143 не містили інформації про співвідношення планет
і металів, або ж про випливи на людину тих чи інших небесних
тіл. А отже, використані у “Патериконі” ідеї випливали не з освіт-
ньої програми, а з особистих зацікавлень Косова в галузі астро-
номії та астрології. 

Які саме астрологічні твори відобразилися у “Патериконі”?
Вплив планет на людину було розглянуто у “Четверокнижжі”
Клавдія Птолемея (перше видання у 1484 р.), яке було власне ас-
трологічним трактатом. Однак той факт, що Юпітер є кольору
срібла, не міститься у жодній із робіт Птолемея. Більше того, тра-
диційна антична схема співвідношення металів і планет була на-
справді іншою, за нею срібло відповідало не Юпітеру, а Місяцю144.
Наразі нам відомі тільки два твори, де Юпітер асоціюється зі сріб-
лом. Передусім це хроніка візантійського автора Костянтина Ма-

139 Thoma de Aquino. Summae theologiae. – Prima pars. – Quaestio: 97, articulus:
4 // http://www.documentacatholicaomnia.eu

140 Kossow S. Paterikon... – S. 8.
141 Ibidem. – S. 10.
142 Historia astronomii w Polsce / Red. E. Rybka. – T. 1. – Wrocław, 1975. – S. 239.
143 Див., наприклад: Sphaera Ioannis de Sacrobosco emendata, aucta et illustrata. –

Coloniae, 1601.
144 Beckmann J. A history of inventions and discoveries. – Vol. 3. – London, 1797. –

Р. 61.
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насії (бл. 1130 – бл. 1187)145. Перше видання хроніки мало місце
у Базелі 1573 р., однак, як буде показано далі, Косов фактично не
використовує інформації візантійських хронік. Другим твором,
який пов’язує срібло із Юпітером, є “Три книги про життя” іта-
лійського гуманіста Марселіо Фічіно (1433–1499)146. Ця книга, що
вперше побачила світ у Флоренції 1489 р., справила визначальний
вплив на ренесансну і ранньобарокову інтелектуальну культуру
і до 1647 р. витримала близько 30 видань. Імовірно, Косов був
обізнаний із книгою Фічіно, або із іншим астрологічним тракта-
том, який базувався на “Трьох книгах про життя”.

Однак те, що Сильвестр Косов користувався зовсім не підруч-
никовими астрономічними текстами очевидно. Про це свідчить
і ще одна “обмовка” “Патерикону” – згадка про єгипетського мо-
нарха, який промовив ключову для нашого твору фразу “Єгипет
наш є небом”147. Цим монархом є легендарний філософ Гермес
Трісмегіст, а фраза, до якої апелює Косов, міститься в творі “Ас-
клепій” авторства, ймовірно, грецького філософа-платоніка Апу-
лея з Мадаури (бл. 125 – після 170). Трактат є культово-моральним
текстом, побудованим у формі діалогу між герметичним учнем Ас-
клепієм та містагогом Трісмегістом. У тому місці, де Асклепій на-
звав богів статуями Трісмегіст відповів: “Чи не знаєш ти, Аскле-
пій, що Єгипет – образ небесний. Більше того – він є місцем
перенесення і сходження всього, що робиться й існує на Небі”148.
“Асклепій” уперше був опублікований у 1505 р. Невідомо, однак,
чи Сильвестр Косов користувався цим твором безпосередньо, чи
побудованим на його базі пізнішим герметичним трактатом. До
речі, трактат “Про години дня та їх планети”, який поміщений
у згаданому вище рукописі Сильвестра Косова, також, очевидно,
належав до корпусу герметичних текстів (за ранньобароковою

145 Constantini Manassis breviarium historiae metricum / I. Bekkerus. – Bonnae,
1837. – P. 8.

146 Ficino M. Three books on life. A critical edition and translation with introduction
and notes / C. V. Kaske, J. R. Clark. – Binghamton ; New-York, 1989. – P. 248-249.

147 Kossow S. Paterikon... – S. 10.
148 Scott W. Hermetica Part 1: The Ancient Greek and Latin Writings which Contain

Religious or Philosophic Teaching Ascribed to Hermes Trismegistus. – Cambridge,
1992. – P. 340.
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літературою, саме Гермес винайшов години149). Cам факт наявності
у нашого автора відповідних інтересів дозволяє припустити вплив
на нього розповсюдженої в тогочасному письменстві “містичної
космології”. Косов вочевидь не приховував своїх інтересів – об-
рази небесних світил та небесної сфери фігурують також у його
збірнику “Ехо жалю”150 та “Херувимі”151, а в останньому творі він
відкрито апелює до думки “астрологів” про “небесну волю”152.
У “Патериконі”, однак, Косов не відважився відкрито заманіфес-
тувати свою обізнаність із герметичною традицією: він не називає
Гермеса по імені і характеризує його не як бога або вчителя, а як
анонімного “монарха”. Ця вуаль є цілком зрозумілою. Адже хоч
вчення Трісмегіста публікувалося і коментувалося християн-
ськими теологами153, його ідея про можливість оживлення статуй
богів завдяки демонам (а саме цей уривок цитувався у “Патери-
коні”) гостро критикувалася християнськими авторами Аврелієм
Августином154 та добре знаним Косову Роберто Белларміно155.

А отже, мусимо констатувати вплив на “Патерикон” ренесан-
сних астрологічних трактатів, які були добре знайомі Косову з ог-
ляду на їхню популярність і особисте зацікавлення нашого автора
астрологією. 

Серед джерел Косова неабияку роль відіграли теологічні трак-
тати католицьких авторів доби Середньовіччя і Контрреформації.
Передусім це знаменита “Сума теології” Томи Аквінського. На від -
міну від свого попереднього трактату – “Екзегезису”156, Косов не
робить посилань на Тому Аквінського. Однак саме із “Суми” у “Па -
териконі” запозичена сама система викладу матеріалу (питання-

149 Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага... – С. 506.
150 Там же. – С. 626.
151 Kossow S. Cherubin... – K. A4v.
152 Ibidem. – K. A4v.
153 Pymander Mercurii Trismegisti cum commento fratris Hannibalis Rosseli Calabri. –

Cracoviae, 1585.
154 Августин Аврелій. Про град Божий. – Кн. 8. Гл. 23 // http://www.documenta-

catholicaomnia.eu/04z/z_0354-0430__Augustinus__De_Civitate_Dei__MLT.pdf.html
155 Bellarmino R. F. Disputationum de controversiis Christianae fidei tomus primus. –

Ingolstadt, 1588. – Fidei. – T. 1. – P. 985.
156 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 254.
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відповіді), окремі слова (звернення до супротивника у полеміці як
до “філософа”), фрази й аргументація (вже згадувані натурфіло-
софські аргументи щодо тлінності людського тіла). 

Текстологічні зіставлення “Патерикону” з творами католиць-
ких контрреформаційних авторів, присвяченими проблемі ша-
нування реліквій, вказують на прямі запозичення тексту з праць
Роберто Белларміно та Петра Канізія. Роберто Белларміно
(1542–1621) – єзуїт, один із лідерів та ідейних натхненників
Контрреформації, у 1586–1593 рр. у результаті вивчення праць
протестантських лідерів написав свої знамениті “Disputationes
de controversiis christianae fidei”, які одразу стали класикою ка-
толицької апологетичної літератури157. “Патерикон”, на відміну
від “Екзегезису”158, не робить прямих посилань на працю Бел-
ларміна, а просто запозичує його інформацію. Белларміно при-
святив проблемі культу реліквій один із розділів своїх “Диспу-
тів”, помістивши розгляд цього питання в розділ “Тріумфуюча
Церква”. Як і в інших частинах книги, тут Белларміно фактично
не подає власної аргументації, а просто наводить підбірку біб-
лійних і святоотцівських текстів, котрі запозичив Сильвестр
Косов. Ця прихильність до біблійної і святоотцівської традиції
та принципове відкидання філософських чи діалектичних аргу-
ментів характерна для всієї позитивно-контрроверсійної теології
періоду Ренесансу159.

Другим контрреформаційним автором, твори якого викорис-
тано у “Патериконі”, є німецький єзуїт Петро Канізій (1521–1597).
Його головний твір – “Summa doctrinæ christianæ… in usum
Christianæ pueritiæ” (перше видання 1555 р.) вміщує дві тисячі
цитат зі Святого Письма і близько тисячі двохсот цитат із творів
Отців Церкви. Пізніше всі ці цитати увійшли до чотиритомника
Authoritates Sacrae Scripturae еt Sanctorum Patrum (перше видання

157 Bedouelle G. The reform of Catholicism, 1480–1620 / Translated and annotated
by James K. Farge. – Toronto, 2008. – Р. 104.

158  Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 254.
159 Rechowicz M. Teologia pozytywno-kontrowersyjna: szkoła polska w XVI wieku //

Dzieje teologii katolickiej w Polsce / Pod. red. M. Rechowicza – T. 2: Od Odrodzenia
do Oświecenia, cz. 1: Teologia humanistyczna. – Lublin, 1975. – S. 81-82.
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1569 р.)160, яким, власне, і користувався Сильвестр Косов. Канізій
розглядає проблему вшанування реліквій у контексті загальної
проблематики культу святих. Як і Белларміно, він уникав власних
аргументів під час написання своїх творів, а послуговувався в ос-
новному біблійним і святоотцівським авторитетом.

Очевидно, що Сильвестр Косов був добре обізнаним з пози-
тивно-контрроверсійними трактатами, які до середини XVII ст.
були базовими підручниками теології в єзуїтських колегіумах і ви-
кладалися вже в класах поетики, риторики та філософії161, де і на-
вчався наш автор.

Говорячи про джерела історичної інформації, використані у “Па -
териконі”, Сильвестр Косов зазначає: “занурився я в глибину
грецьких, слов’янських, латинських, руських і польських історіог-
рафів”162. У цій фразі подана своєрідна класифікація, в якій на
перше місце висунуто візантійські хроніки. Особливий пієтет ру-
ських авторів (як уніатів, так і православних) першої половини
XVII ст. перед візантійськими текстами, як джерелами руської
християнської традиції, вже був відмічений І. Шевченком: такі
контрроверсійні проблеми, як Вселенські собори, “узурпація”
Карла Великого і розкол Церкви, бачились руськими авторами
власне “візантійськими очима”163.

Наприкінці “Патерикону”, де подана “бібліографія” твору,
Косов згадує твір Іоанна Зонари (третя чверть ХІ – середина
ХІІ ст.), його він включає і до глос “Патерикону”, коли вказує на
обставини патріаршества Сергія ІІ Мануїліта164 та висилання на
Русь місіонера імператором Василієм Македонянином165. У хро-
ніці візантійського автора і справді є глосована Сильвестром Ко-
совим інформація166. Тому можемо припустити, що Косов корис-
тувався текстом хроніки безпосередньо. Однак навряд чи він

160 Blessed Peter Canisius // http://www.newadvent.org/cathen/11756c.htm
161 Natonski B. Szkolnictwo jezuickie... – S. 53.
162 Kossow S. Paterikon... – S. 6.
163 Ševčenko I. Byzantine roots of Ukrainian Christianity. – Cambridge (Mass.),

1984. – Р. 24.
164 Kossow S. Paterikon... – S. 9.
165 Ibidem. – S. 12.
166 Historia di Govanni Zonara. – Vinegia, 1560. – P. 189.
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знав досконало грецьку мову – починаючи з XVII ст. єзуїти по-
ступово прибирають вивчення цієї мови зі своїх шкільних про-
грам, а знання грецької історії та літератури обмежується цита-
тами із онтологій і шкільних підручників167. Хоч існував
слов’янський переклад хроніки Зонари, здійснений наприкінці
ХІІ ст. у Болгарії й представлений кількома сербськими спис-
ками XIV–XV cт.168, проте немає сумніву, що Косов використав
котресь із латиномовних видань: уперше “Epitome Historiarum”
Зонари побачила світ у Базелі 1557 р., а пізніше вона неоднора-
зово перевидавалася. 

Говорячи про руські літописи, Косов вказує на їхню чисель-
ність і значущість серед його джерельної бази: “Про це обширно
свідчать уci руські аннали та хроніки, завезені руськими князями
до Москви”169. Тогочасні руські інтелектуали і справді користува-
лися великою кількістю літописних джерел. Зокрема, автор на-
ступної після Косівської редакції Києво-Печерського патерика –
архімандрит (1647–1655) Йосиф Тризна – користувався Ростов-
ським зводом 1534 р., Никонівським, а особливо активно – Іпаті-
ївським (список близький до Хлєбніковського або Погодінського)
літописом170. Лев Кревза та Захарій Копистенський, як побачимо
нижче, користувалися Никонівським літописом. Які руські літо-
писи міг використовувати в своїй роботі Сильвестр Косов?

Поглянемо як “Патерикон” називає своє джерело. Це “наш
Синопсис”, який, однак, цитовано за посередництвом хроніки
Стрийковського171 та “Хронологія святого Нестора”, згадана під
час розповіді про поставлення видубицького ігумена Лазаря172.

167 Glębicka E. J. Tradycja grecka po łacinie. Wokół siedemnastowiecznej prozy sta-
ropolskiej // Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie: Świat prozy staropolskiej. –
Warszawa, 2008. – S. 269-277.

168 Творогов О. В. Хроника Иоанна Зонары // Словарь книжников и книжности
Древней Руси. – Вып. 2. – Ч. 2 / Ред. Д. М. Буланин, Г. М. Прохоров. – Л., 1989. –
С. 492-494.

169 Kossow S. Paterikon... – Praefacya.
170 Кучкин В. А. Фрагменты Ипатьевский летописи в Киево-Печерском патерике

Иосифа Тризны // ТОДРЛ. – Т. 24. – М., 1969. – С. 196-197.
171 Kossow S. Paterikon... – S. 170.
172 Ibidem. – S. 57.
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Косов користувався Хлєбніковським списком Іпатіївського  літо-
пису, на користь чого свідчать його власноручні  приписки, ви-
явлені О. Шахматовим173. Однак проведені нами текстологічні
спостереження (див. примітки до перекладу) показують, що вся
інформація “руських хронік” за незначними винятками може
бути зведена до одного Густинського літопису, складеного на ос-
нові Іпатіївського (списку, близького до Хлєбніковського) та
низки північноруських (можливо – Воскресенського) літопи-
сів174. Точний час і авторство цього наративу невідомі: за однією
з версій, літопис укладено у 1620-х рр. Захарієм Копистен-
ським175, за іншою – в період до 1634–1635 рр., а версія про Ко-
пистенського як автора піддається сумніву176. Безперечним,
однак, є київське походження протографа і зв’язок його автора
з Києво-Печерським монастирем. Таким чином, в руках у Косова
уже був компендіум даних південноруських і московських літо-
писних зводів, що був складений кимось з його оточення. Оче-
видно, що за цим компендіумом і закріпилася назва “Хронологія
святого Нестора”. Н. Яковенко зауважила, що у заповіті Афанасія
Кальнофойського (між 1638–1647) серед перерахованих книжок
згадується “Єпитоми chronologiae S[ancti] Patris nostri Nestoris”,
яка укладена “для наставляння дітей, аби знали історію свого
племені”177. Ймовірно, під цими “Витягами” (“ἐπιτοµή”) із “Хро-
нології святого Нестора” також мається на увазі Густинський лі-
топис.

Однак показово, що руські літописи є авторитетом для Ко-
сова тільки під час опису тих подій, які не знайшли відобра-
ження у Стрийковського чи інших польських хроністів (наприк-

173 Ипатьевская летопись // ПСРЛ. – Т. 2. – СПб., 1908. – С. Х.
174 Густынская летопись... – С. 3.
175 Єршов А. Коли і хто написав Густинський літопис? // ЗНТШ. – Львів, 1907. –

Т. 100. – С. 141-168.
176 Толочко О. П. Текстологічні спостереження над збірниками, що містять Гу-

стинський літопис (до питання про реконструкцію архетипу) // Український архео-
графічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3-4. – С. 141-168.

177 Див. публікацію заповіту : Aleksandrovyč V. The Will and Testament of Afanasij
Kal’nofojskyj // Harvard Ukrainian Studies. – 1991. – Vol. XV, no 3-4. – P. 423.

178 Kossow S. Paterikon... – S. 11-12.
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лад, хрещення болгарського царя Бориса, місія Кирила та Ме-
фодія тощо178). Натомість усі ширші історіографічні розвідки
у “Патериконі” базуються, переважно, на інформації польських
хронік, а не на відомостях руських літописів. У тих випадках,
коли інформація літописів не збігається з концептуальними по-
ложеннями “Патерикону”, Косов ігнорує її взагалі. Це стосу -
ється, зокрема датування подвижництва отців Печерських, про
що ми поговоримо нижче. Густинський літопис слугує скоріше
додатковим, а не основним джерелом історичної інформації Ко-
сова. 

Серед інших “руських” історичних джерел Косов залучає ін-
формацію “наших диптихів, в яких перелічуються померлі
митрополи ти”179. Косов кілька разів апелює до пом’яника, наво-
дячи фактичну інформацію про руських митрополитів. Цікаво, що
про “диптихи то есть поминники”, де перераховані Київські мит-
рополити говорить і Захарій Копистенський180. А уніатський автор
Лев Кревза, як ми побачимо далі, вибудовує свою Хронологію Ру-
ських митрополитів на якомусь невідомому джерелі. А отже, мо-
жемо припустити, що Косов і справді користувався поширеними
на його час диптихами для встановлення списку Київських мит-
рополитів. 

Цікаво, що “Патерикон” посилається і на неопубліковані до-
кументи, зокрема він згадує про оригінал королівського універ-
салу про поставлення на митрополію Сильвестра Белькевича,
який зберігається у Віленському Святодухівському монастирі181

та лист-послання патріарха Нифонта до Київського митрополита
Іосифа Солтана, що знаходився у Віленському Святотроїцькому
архіві182. 

Базовим джерелом історичної інформації для Косова були,
однак, не візантійські хроніки чи руські літописи, а “Церковні ан-

179 Kossow S. Paterikon... – S. 8-9.
180 Копыстенский З. Палинодия // Русская историческая библиотека. – Т. IV.

Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Кн. 1. – СПб., 1878. –
Стб. 1039.

181 Kossow S. Paterikon... – S. 179.
182 Ibidem. – S. 178.
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нали” Цезаря Баронія. Кардинал Цезар Бароній був офіційним іс-
торіографом Римського престолу, а його “Annales ecclesiastici a
Christo nato ad annum 1198” тривалий час вважалися найбільш по-
вним і докладним викладом світової церковної історії. Твір Баро-
нія був дуже популярним і в середовищі українських авторів
XVII ст. – його використовують Захарій Копистенський, Петро
Могила, Симеон Полоцький, Стефан Яворський та Іоаникій Галя-
товський183. Тому широке застосування “Анналів” у “Патериконі”
не є несподіваним. Проте на відміну від, наприклад, Іоаникія Га-
лятовського184, Сильвестр Косов користується не повною, латино-
мовною версією твору, а його скороченим варіантом, відредагова-
ним і перекладеним Петром Скаргою185.

Повністю довіряючи “Церковним анналам”, Косов усе ж один
раз відходить від свого авторитету, хоч і не наважується його за-
перечити. Обговорюючи такий значимий сюжет, як дата Охре-
щення Русі, він поруч із датуванням Баронія (1008) наводить свід-
чення згаданих нами вище “руських диптихів” – 1000 рік.
Фінальна фраза, проте, звучить примирливо: “Притримуючись
цих обрахунків як не суттєво між собою відмінних (і через велику
незгоду щодо хрещення Русі поміж польськими і руськими хро-
ністами), виводжу своє пояснення…”186.

Основним джерелом подій світської історії у “Патериконі” є
широке коло історичних та географічних творів польських та за-
хідноєвропейських авторів: Бернарда Ваповського, Мартіна Бєль-
ського, Мартіна Кромера, Іоанна Длугоша, Абрагама Бзовського,
Матвія Стрийковсього, Матея Меховського, Александра Гваньїні
та Джованні Ботеро. Чи справді Косов користувався усіма цими
джерелами? Передусім можемо висловити скепсис щодо викорис-
тання ним хроніки Ваповського. Його твір “Kronika obejmująca
dzieje Polski od czasów przed chrześcijańskich do r. 1535” зберігся

183 Біда К. Іоаникій Галятовський і його “Ключ розуміння”. – Рим, 1975. –
С. ХХХIV.

184 Яковенко Н. “Європа” в українському сприйнятті... – С. 216-217.
185 Kossow S. Paterikon... – S. 9.
186 Ibidem. 
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лише за період 1380–1535 рр.187, тим часом як Косов апелює до
Ваповського, оповідаючи про події давньоруської доби188. Загалом,
уживання de visu твору Ваповського, а та кож підкреслених у гло-
сах творів “Kronikа wszystkiego świata” М. Бєльського189 (між 1551–
1597 рр. передруковувався чотири рази) та “De duabus Sarmatiis”
М. Меховського190 (тільки в 1517–1542 рр. виходила друком 7
разів) викликає сумніви – в усіх випадках глосована інформація
та посилання містяться в хроніці Стрийковського191.

А отже, основним і базовим джерелом інформації для Силь-
вестрa Косова є “Хроніка Польська, Литовська, Жмудська і всієї
Русі” Матвія Стрийковського (перше видання 1582 р.). Косов по-
силається на неї аж 13 разів, що на тлі незначної кількості поси-
лань у творі виглядає доволі значимо. Авторитетність твору
Стрийковського в очах руських авторів уже не раз відзначали
науковці192, а наприкінці XVI – на початку XVII ст. у Києві хро-
ніку навіть було перекладено українською193. Очевидно, Косов
вважав, що саме у Стрийковського найповніше відобразилася
“хроніка святого Нестора”. Принаймні, він відносить саме до Не-
сторового літопису усю інформацію, подану Матвієм Стрийков-
ським і саме за посередництвом “Хроніки” наводить інформацію
Повісті минулих літ: “Його [Іларіона] автор нашого “Синоп-
сису”, якщо вірити Стрийковському, називає греком”194. Таке
транслювання інформації давньоруського літопису за допомогою

187 Łukas S. Rozbior podługoszowej części kroniki Bernarda Wapowskiego // Roz-
prawy Akademii Umiejętności. Wydzial historyczno-filozoficzny. – T. 10. – Warszawa,
1879. – S. 200-280; т. 11. – 1879. – S. 1-79; т. 12. – 1880. – S. 82-172; Grygiel S. Proba
rekonstrukcji zaginionej części Kroniki Bernarda Wapowskiego // Studia żródłoznawcze. –
Warszawa, 1964. – T. 9. – S. 105-116.

188 Kossow S. Paterikon... – S. 36.
189 Ibidem. – S. 55.
190 Ibidem. – S. 55, 56.
191 Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusі. – Krole-

wiec, 1582. – S. 186, 189, 190-191.
192 Див. серед іншого: Rogov A. Maciej Stryjkowski i historiografia ukraińska XVII

wieku // Slavia Orientalis. – 1965. – № 3. – S. 311-329.
193 Ульяновський В., Яковенко Н. Український переклад хроніки Стрийковського

кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України. – К.,
1993. – Вип. 1. – C. 5-12.

194 Kossow S. Paterikon... – S. 170.
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хроніки Стрийковського є на загал типовим для українських на-
ративів XVII cт.195

“Про походження і визначні справи поляків” (перше видання
1555 р.) Мартіна Кромера є систематичною історією, доведеною
до 1506 р. У найбільш повному і досконалому вигляді праця ви-
йшла 1589 р. у Кельні, саме це видання слугувало основою для
подальших перевидань. Німецький переклад хроніки вийшов у Ба-
зелі 1562 р., а польський – 1611 р. у Кракові. Невідомо, яким саме
виданням користувався Косов, і чи посилання на цей твір, знову-
таки, не є “сліпими”. Адже прямих запозичень інформації Кро-
мера, яка не повторювалася б у хроніці Стрийковського, ми не
спостерігаємо. 

Врешті одна з латинських цитат (про хрещення князя Володи-
мира) теоретично мала би свідчити на користь використання de
visu знаменитих “Annales seu cronicae inclyti Regni Poloniae” Яна
Длуґоша, але насторожує розбіжність назви цієї праці у глосі та в
єдиному доступному на той час виданні: у глосі “Dlugos. In Annal.
Suis”196, натомість добромильське видання 1614–1615 рр. Яна
Щасного Гербурта (охоплювало перші шість книг хроніки до
1240 р.) звалося “Historia Polonica”. Однак написана у другій по-
ловині XV ст. хроніка Яна Длугоша упродовж XV–XVI ст. поши-
рювалася у численних рукописних копіях, однією з яких і міг ко-
ристуватися Косов. 

Щодо книг “Historia ecclesiastica” домініканця Абрагама Бзов-
ського (вказаний Косовим у глосі 19 том було видано 1629 р.) та
“Descriptio Moscoviae” Александра Ґваньїні (судячи з глоси “Gu-
agninus in descriptione Moscoviae”197, йшлося не про польський пе-
реклад, а про котресь із автентичних латинських видань: його пе-
редруковували між 1578–1627 рр. аж шість разів), то прикметно,
що Косов посилається на обидва названі твори єдиний раз – у
зв’язку з описом подорожі на Русь апостола Андрія. Александр
Гваньїні у своєму творі згадує, що “русини вихваляються, що вони

195 Затилюк Я. В. Минуле Русі у київських творах... – C. 8.
196 Kossow S. Paterikon... – S. 16.
197 Ibidem. – S. 14.
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прийняли християнську віру від святого апостола Андрія ще ра-
ніше Ольги і Володимира” та подає географію подорожі апос-
тола198. Абрагам Бзовський зазначає, що “русини в анналах від-
крито вихваляються, що перед Володимиром і Ольгою руська
земля була хрещена і благословенна Христовим апостолом Ан-
дрієм, котрий з Греції рікою Борисфеном пішов туди, як стверджу-
ють. І супроти ріки доплив до гір, де нині є Київ, і ту землю бла-
гословив та охрестив, хрест свій там поставив, передбачаючи
велику благодать Божу і багато церков християнських у майбут-
ньому”199. А отже, обидва автори говорять про Андрієву легенду
доволі скептично і подають її як вихваляння русинів. Цю легенду
католицькі історики Церкви тривалий час ігнорували. Першим
увів її до західної історіографії Сигізмунд Герберштейн, який
у “Записках про Московію” згадав про руську місію апостола, по-
ставившись, однак, до неї відверто скептично200. Цезар Бароній,
який під 44 р. згадує про проповідь апостола Андрія на Чорномор-
ському побережжі, принципово опустив інформацію Гербештейна
про проповідь апостола Андрія на Русі201. Отож, як бачимо, пошук
західних авторитетних свідчень на підтвердження достовірності
апостольської подорожі на Русь був для Косова доволі проблема-
тичним, тому навіть скупа інформація Бзовського та Гваньїні на-
бувала чималої ваги.

Ще в одному місці, порівнюючи київські мощі із єгипетськими
муміями, Косов робить посилання на італійського єзуїта Джованні
Ботеро “Delle relacioni universali”, які є універсальним географіч-
ним трактатом, був опублікований у 1591–1596 рр. Незабаром цей
твір був перекладений польською Миколаєм Ленчицьким, під на-
звою “Relatiae powszechne abo nowiny pospolite” двічі друкувався
у Кракові в 1609 і 1613 рр. і був добре знаним у середовищі укра-
їнських інтелектуалів XVII ст.202 Косов, виходячи із вказаного ним

198 Гваньини А. Описании Московии / Перевод А. И. Малеина и А. В. Наза-
ренко, вст. статья А. Л. Хорошкевич. – М., 1997. – С. 59, 61.

199 Bzovius A. Annalium Ecclesiasticorum. – T. 19. – Colonii, 1630. – P. 226.
200 Герберштейн С. Записки о Московии. – М., 1988. – С. 88.
201 Brogi Bercoff G. The history of christian Rus’ in “Annales Ecclesiastici” of Cae-

sar Baronius // Harvard Ukrainian Studies. – 1989. – Vol. 12-13. – P. 554, 561.
202 Яковенко Н. “Європа” в українському сприйнятті... – С. 217.
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у глосі номеру сторінки (“Boterus lib. 3 1.partis. fol. 218”)203, ко-
ристувався саме польськомовним виданням 1609 р., на 218 сто-
рінці якого міститься глосована інформація204.

Сильвестр Косов однозначно віддає перевагу польським хроні-
кам перед декларовано шанованими ним “руськими літописами”.
Наприклад, він цитує Длугоша, розповідаючи про те, як вплинула
на Володимирових послів східна літургія205, хоч аналогічна інфор-
мація є і в руських літописах (зокрема Густинському206). Важли-
вість для Косова польських історіографічних джерел зрозуміла –
“Патерикон” був зорієнтований на читача, добре обізнаного з того -
часною польською історіографією, її інформація була широко відо-
мою завдяки численним виданням, вона органічніше сприймалася
аніж руські рукописні тексти, легше верифіковувалася і викликала
повагу до автора та його твору в читацької аудиторії. 

Поглянемо тепер на використання у “Патериконі” католицьких
і уніатських полемічних та агіографічних текстів. У процесі чи-
тання “Передмови” не важко визначити, що головними адреса-
тами у полеміці були Лев Кревза та Петро Скарга. Показовим є
той факт, що Косов спростовує аргументи своїх супротивників,
використовуючи їхню інформацію. Зокрема на фактах “Оборони
церковної Унії” Кревзи опирається Повість про п’ятиразове хре-
щення Русі, а також – Хронологія Руських митрополитів207. Що
стосується твору “Żywoty świętych na każdy dzień przez cały rok wy-
brane” Петра Скарги, то “Патерикон” одного разу використав його
фактаж (посилаючися на житіє Василія Великого208), однак до сьо-
годні дослідники, не дійшли одностайності у питанні обсягів сти-
лістичних впливів “Житій” на твір Косова. На думку В. Перетца,
“Патерикон” є прямим наслідуванням “Житій”, яке вплинуло на
появу видозмін структурного, змістового та ідеологічного харак-
теру у тексті Другої Касіянівської редакції209. Натомість І. Ісіченко

204 Botero G. Relacje powszechnе. – Kraków, 1609. – S. 218.
205 Kossow S. Paterikon... – S. 14.
206 Густынская летопись... – С. 41-42.
207 Kossow S. Paterikon... – S. 11-16, 167-181.
208 Ibidem. – S. 97.
209 Перетц В. Н. Киево-Печерский патерик... – С. 175-182.
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схильний вбачати в “Патериконі” не наслідування, а антитезу до
“Житій святих” Скарги та звужує обсяги запозичень тільки до сти-
льових особливостей тексту210. У будь-якому разі, беззаперечним є
той факт, що в уяві Петра Могили та Сильвестра Косова “Патери-
кон” мав стати православним аналогом “Житій святих” Петра
Скарги. Загальні методи і принципи агіографічного жанру, сфор-
мовані в XVI ст., повпливали як на “Житія святих”, так і на “Пате-
рикон” і викликали беззаперечну подібність між обома творами. 

Католицька контрреформаційна література володіла окремим
твором, присвяченим шануванню реліквій святих, написаним іта-
лійським теологом Джованні Батіста Сеньї (1550–1610). Сеньї стояв
на чітких позиціях неоплатонізму і саме виходячи із них, написав
кілька трактатів з галузі натурфілософії. У 1600 р. було опубліко-
вано його трактат “De reliquiis et veneratione sanctorum”. Здавалося
б, Косов мусив добре знати цей твір, такий близький за тематикою
до його власної праці. Однак у “Патериконі” ми не знаходимо жод-
них текстуальних чи аргументаційних запозичень з твору Сеньї.
Очевидно, що неоплатонік Сеньї не міг бути авторитетом філософ-
ської аргументації для Сильвестра Косова, який виховувався в єзу-
їтських школах, а отже – був переконаним арістотеліанцем.

Натомість посилання на православні полемічні та агіографічні
твори першої половини XVII ст. у “Патериконі” практично від-
сутні. Так, викладаючи свою концепцію п’ятиразового хрещення
Русі, він не згадує ані “Палінодії” (1617–1621), ані “Катехізису”
Лаврентія Зизанія (бл. 1627 р.), де постулюється чотириразове хре-
щення. Оперуючи в Хронології Руських митрополитів деякими
полемічними аргументами Копистенського, Косов не згадує цього
свого попередника. Тільки в одному випадку в творі приховано
згаданий твір Захарія Копистенського – під нашими “більш прав-
дивими” збірниками, що як альтернативу митрополиту Ісидору
згадують про поставленого Іону211, може матися на увазі саме “Па-
лінодія”. Як “Катехізис”, так і “Палінодія” залишалися на момент
написання “Патерикону” неопублікованими, однак отримали

210 Ісіченко Ю. А. Вказ. праця. – С. 154.
211 Kossow S. Paterikon... – S. 177.
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значне поширення завдяки рукописним спискам212. Особливо ви-
кликає здивування ігнорування “Палінодії”, яка мала бути добре
знаною у лаврському інтелектуальному середовищі. Причиною
може бути або загальна недовіра до цього твору, який містить
надто різкі антикатолицькі випади213, або неможливість верифіку-
вати її інформацію на базі доступних друкованих джерел.

Піднята Косовом проблема шанування святих реліквій також
мала передісторію у південно-руській полеміці: вона розглядалася
у книзі острозького священика Василія “О единой истинной пра-
вославной вере” (Острог, 1588) та в анонімному богословському
творі “О Образех, о кресте, о хвале и молитве святых” (Вільно,
1596). Косов, однак не використовує цих текстів і, виходячи з від-
сутності подібних аргументів, навіть не знає їх, незважаючи на те,
що книги були видані друком й ще за часів Єлисея Плетенецького
мали потрапити до бібліотеки Києво-Печерської лаври. 

Важко з певністю сказати, чому Косов уникав посилання на
православні тексти 1580–1620-х рр. Найвірогідніше, що острозь-
кий священик Василій, Захарій Копистенський, Лаврентій Зизаній
і інші радикальні православні полемісти кінця XVI – першої тре-
тини XVII ст. не могли слугувати авторитетами для церковної
ієрархії могилянської доби з огляду на абсолютно іншу політичну
ситуацію та зміну інтелектуальних орієнтирів в самій Православ-
ній Київській митрополії в середині 1630-х рр.

Фактично, Косов апелює тільки до одного сучасного йому тво -
ру православного друку – “Синопсису”214, надрукованого у Віль -
но в 1632 р. (“Synopsis, abo krotkie spisanie praw”), зокрема він
спростовує подану у цьому творі інформацію, що митрополит Іла-
ріон був греком за походженням215. Очевидно, цей твір був добре

212 Ильинский Ф. М. Большой Катехизис Лаврения Зизании // ТКДА. – 1898. –
С. 162-170; Степенькіна П. Я. “Палінодія” Захарія Копистенського як історичне
джерело і пам’ятка української історіографії XVII ст. : дис. ... канд. іст. наук :
07.00.06. – К., 2005. – С. 88-122.

213 Див.: Розумний Я. Лев Кревза і Захарія Копистенський: два стилі релігійної
полеміки // До джерел: збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з
нагоди його 70-річчя. – К., 2004. – С. 308-309.

214 Kossow S. Paterikon... – S. 170.
215  Synopsis, abo krotkie spisanie praw // АЮЗР. – К., 1887. – Ч. 1. – Т. 7. – С. 539.
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знаним Сильвестру Косову як активному учасникові інтелектуаль-
ного життя Київської митрополії 1630-х рр.

Підходячи до загальних висновків, зазначимо, що на вибір Ко-
совим відповідного кола джерел для свого “Патерикону” вплинуло
одразу кілька чинників. Передусім це “канони” агіографічного, іс-
торіографічного і полемічного письменства, сформовані напри-
кінці XVI – на початку XVII ст. Турбота про джерело і прагнення
верифікувати свою оповідь якомога більшою кількістю “автори-
тетів”, прагнення вмістити описувані події у чіткі координати, за-
дані популярними і неодноразово опублікованими творами, – ось
основні риси впливу Нового часу на руський ранньомодерний на-
ратив.

Єзуїтське виховання було другим вагомим фактором, який
вплинув на підбір джерел “Патерикону” і виявився у послідовній
прихильності автора до арістотеліанізму та томізму, відкиненні
ним неоплатонівських та августиніанських ідей. Для побудови по-
лемічних аргументів Косов використав класичні взірці єзуїтської
позитивно-контроверсійної теології; риторичні прийоми і стиліс-
тика твору тяжіють до добре знаних у єзуїтських колегіях класиків
та неокласиків. 

Третім важливим фактором у відборі джерел були особисті за-
цікавлення Сильвестра Косова, які проявилися у відображенні в “Па -
териконі” астрологічних і герметичних трактатів. Автор, що -
правда, намагається відкрито не демонструвати зацікавлень цими
текстами, однак їхній вплив на всю літературну творчість Косова
(як і багатьох його сучасників) є очевидним. 

Четвертим фактором був брак часу для написання “Патери-
кону”: він проявився як у роботі з біблійними і патристичними
текстами (переписування уже віднайдених цитат і уникання їх
звірки з оригіналами), так і у відмові від розширення кола джерел
за рахунок візантійських і руських літописів. Косов знає тільки
найпопулярніші (найчастіше – опубліковані) тексти. Ця прихиль-
ність до “друкованої книжки” помітно відрізняє його від поперед-
ніх руських авторів.

Вірність православній традиції змушує Косова декларувати
пієтет перед “грецькою” складовою церковної культури, натомість



його освіта та стан доступності друкованих джерел, розходяться
з цими деклараціями. Текст “Патерикону” засвідчує погану обіз-
наність автора з візантійською патристикою та історіографією.
Даючи відповідь на полемічні закиди католицьких авторів, Косов
користувався їхніми аргументами, вибудовуючи з добре знаних
фактів свою “мозаїку” розвитку подій. Більшість біблійних і па-
тристичних висловлювань Косов переніс до свого твору з праць
єзуїтських авторів, інформацію про становлення Руської церкви
запозичив від ораторіанця Цезаря Баронія, а світську подієву іс-
торію виклав за схемою хроніки жмудзького каноніка Стрийков-
ського.

Утім, те, що нас дивує сьогодні, аж ніяк не варто накладати на
часи створення “Патерикону”. Адже Косов, пишучи свій твір, на-
вряд чи прагнув до “оригінальності”: для нього (як, зрештою, і для
більшості авторів XVI–XVII ст.) важливішим було підкріпити
текст думкою авторитетів. Оригінальними для нього могли бути
тільки інтерпретації поданих цими авторитетами фактів. Як вдало
зауважив І. Шевченко, даючи характеристику життю Православної
Церкви часів Петра Могили: “той, хто хоче перейняти вже утвер-
джені цінності, прагне досягти паритетності, а не оригіналь-
ності”216. Саме виходячи із прагнення досягти паритетності в ін-
телектуальній міжконфесійній “грі”, що відбувалася у Речі
Посполитій в XVII ст., Сильвестр Косов обирав джерела до ство-
рюваного ним твору та давав їм відповідні інтерпретації.

Мова, стиль, друк і графічне оздоблення “Патерикону”

“Патерикон” написаний середньопольською мовою (поширена
у XVI–XVIII ст.) і є добрим взірцем тогочасного польськомовного
письменства217. Автор активно послуговується літературними об-
разами і прийомами своєї епохи218. Зокрема у “Патериконі”
відобра зились такі риси барокового письменства, як образність,
натуралізм, драматизм, провокативність, потяг до антитези і гіпер-

216 Ševčenko I. The many Worlds of Peter Mohyla. – Cambridge (Mass.), 1985. – Р. 35.
217 Maciejowski A. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku

1830. – Warszawa, 1852. – T. 3. – S. 775.
218 Глобенко М. “Paterikon”... – С. 50-51.
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болізації. Мова твору насичена громіздкими бароковими зворо-
тами і образними метафорами. Автор також застосовував безліч
яскравих і драматичних порівнянь: “зборисько нечистих духів по-
чало гарцювати по печері, ніби на скакових конях і возах влашту-
вали їзду із вереском, бубнами і трубами”219 тощо.

Барокова стилістика твору проявилася і у відображенні відпо-
відної образної системи. Косов широко застосовує образи рим-
ських богів: у творі з’являються Нумен, фати, Фортуна і т.д. Хрис-
тиянська термінологія тісно пов’язана і змішана із античною:
давньоримське божество Нумен виступає як “вікарій” християн-
ського Бога220; в панегірику Адаму Киселю згадуються як давньо-
римський бог Марс, так і князь Володимир221. Щоправда, таке змі-
шування античної і християнської тематик спостерігається тільки
у вступних “світських” частинах твору, й воно цілком відповідає
тогочасним нормам красного письменства.

Основною тенденцією переробки києво-печерських житій є
посилення наративних елементів – всі моменти, не пов’язані з ос-
новною розповіддю, були вилучені з тексту222. Окрім того, “Пате-
рикон” намагається також модернізувати інформацію своїх дже-
рел, зробити її більш доступною для сучасного автору читача. Так,
оповідаючи історію хрещення Русі, замість застарілих топонімів
“Варязьке море”, “Корсунь”, “Солунь” Сильвестр Косов говорить
про “Інфлянтське море”, “Херсонес”, “Фессалоніки”223 тощо. Така
модернізація, основною метою якої є збільшення довіри читача до
пропонованого твору, типова для всієї барокової літератури. Щоп-
равда, дослідник літературних особливостей “Патерикону” Ю. Ісі-
ченко відзначає і зворотний процес – відображення у творі свідо-
мої архаїзації тексту224.

Як і ряд інших авторів кінця XVI – початку XVII ст., Косов за-
лучає до свого твору цілу низку латиномовних цитат і сентенцій

219 Kossow S. Paterikon... – S. 28.
220 Ibidem. – Praefacya.
221 Ibidem. 
222 Ісіченко Ю. А. Вказ. праця. – С. 110.
223 Kossow S. Paterikon... – S. 11-15.
224 Ісіченко Ю. А. Вказ. праця. – С. 129-130.
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(переважно перекладаючи їх). Особливо пістряво латинськими
словами і фразами усіяна “Префація” Патерикону, звернена до
Адама Киселя. Ймовірно, це пояснюється любов’ю до латинізмів
і ціцеронівських сентенцій самого Киселя225. У творі ми знаходимо
багато неологізмів, які Косов застосував за допомогою кальку-
вання чи трансформації грецьких і латинських слів (наприклад,
“Martialista”226, “strategmata”227 тощо). Потяг до такого роду сло-
вотвору був на загал типовим для епохи раннього польського ба-
роко, його викликали прагнення авторів продемонструвати свою
ерудицію, однак сприймався не завжди однозначно. Так, зокрема
відомо, що за пристрасть до винайдення неологізмів неодноразово
критикувався католицькими авторами православний на той час
Мелетій Смотрицький228.

Читаючи твір, важко не помітити численні помилки, якими
рясніє текст: подекуди пропущено або переплутано окремі слова
та неузгоджено відмінки слів у реченнях, особливо частими є ор-
фографічні похибки та тавтології. Ким були допущені ці помилки:
автором чи набірником тексту в печерській друкарні? Відповідь
на це та низку інших питань змушує нас розглянути проблему дру-
карського оформлення пам’ятки. 

Книгодрукування польською та латинською мовами було за-
проваджено у києво-печерській друкарні Петром Могилою, а пер-
ший латиничний її друк побачив світ у 1633 р.229 Друкарське оформ -
лення “Патерикону” є на загал типовим для книг цієї друкарні:
книга in quatro, у наборі застосовані літери готичного шрифту та
антикви, на сторінці міститься 33 рядки, що взяті в лінійні рамки,
загальна кількість сторінок – 228230. 

Яким був тираж “Патерикону”? Друкарський верстат у XVII–
XVIII ст. за півтора-два дні відтискав у середньому 1200 аркушів,

225 Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine : the dilemma of Adam Kysil, 1600–
1653. – Cambridge, 1985. – P. 95.

226 Kossow S. Paterikon... – S. 10. 
227 Ibidem. – Praefacya.
228 Frick D. A. Meletij Smotric’kyj. – Cambridge, 1995. – P. 47-48.
229 Титов Ф. И.Типография Киево-Печерской лавры: 1606–1916 гг. – Т. 1. – К.,

1916. – С. 279.
230 Запаско Я., Ісаєвич Я. Каталог стародруків виданих на Україні. Книга 1

(1574–1700). – Львів, 1981. – С. 55.
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тому, здебільшого, тираж зводився саме до 1200 примірників231.
У ви падку з “Патериконом”, на друкування його 228 сторінок
таким накладом потрібно було мінімум 342 дні. Цей термін був
надто довгим. Очевидно, що до друку твору взялися тільки після
виходу у світ “Екзегезису” (квітень–серпень 1635 р.) – також по-
льськомовного твору, на набір якого потрібні були та сама каса
літер. “Патерикон”, як було встановлено нами вище, вийшов у світ
в серпні–грудні цього року. А отже, на його друк було часу макси-
мум 9 місяців (270 днів). Таким чином, можемо припустити, що
тираж “Патерикону” був меншим, ніж звична норма 1200 примір-
ників. Це логічно випливає і з того факту, що аналізована нами
пам’ятка була призначена не для богослужбового використання,
а отже – у масовості тиражу не було ніякої потреби. 

Повернімося до допущених у тексті помилок. В уміщеній на-
прикінці твору “Errata” виправлена тільки незначна кількість до-
пущених похибок, до того ж тут подано найменш значні помилки:
використання жіночо-речової форми дієслова (із закінченням на
ły) замість чоловічо-особової (із закінченням на li), кілька орфо -
графічних помилок у префіксах та відмічено пропуск кількох спо-
лучників. Натомість неузгодження слів, пропуск дієслів, плутання
імен, які відзначені нами у примітках до перекладу, в “Errata” ніяк
не коментуються.Тут значаться помилки, яких насправді у тексті не -
має: так, вказано, що на сторінці 98 потрібно читати слово “modły”
замість “modł”232, у той час як збережені на сьогодні примірники,
які ми переглядали, правильно подають “modły”. Цей випадок яс-
краво свідчить на користь того, що укладач “Errata” виправляв по-
милки якогось попереднього друкованого варіанту, в якому ця по-
милка була. Сучасні дослідження показали, що коректура тексту
в XVII ст. могла здійснюватися безпосередньо під час друку, що
обумовлювало значні відмінності між примірниками233. 

Судячи із виправлень незначних помилок, коректор працював
доволі сумлінно, звіряючи набраний текст із рукописом. А отже,

231 Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів,
2002. – С. 301.

232 Kossow S. Paterikon... – Pomyłki tak popraw.
233 Ісаєвич Я. Українське книговидання... – С. 301.
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суттєві помилки і плутанина, що спостерігаються у творі, були
допущені не набірником тексту, а самим Сильвестром Косовим.
Як нами було показано вище, твір писався упродовж максимум
двох років. Враховуючи той факт, що паралельно Косов працю-
вав професором у київських школах, писав ще один твір (вже зга-
даний “Екзегезис”) та готувався зайняти єпископську кафедру,
можемо ствердити, що допущені у “Патериконі” помилки вказу-
ють на поспіх під час його написання. Друк пам’ятки також
здійснювався швидкими темпами. На це вказує, зокрема, мала
кількість гравюр, які супроводжували книгу234: дві емблеми із
зображенням гербів Адама Киселя та Петра Могили, два ініціали
й декілька кінцівок-вензелів. Така кількість гравюр разюче кон-
трастує з іншими тогочасними лаврськими друками: “Тріодь
пісна” (1627), “Акафісти” (1629), “Тріодь цвітна” (1631), “Тера-
тургима” (1635) та “Євангеліє учительне” (1637) мають численні
дереворитні ілюстрації235.

Емблема на честь Адама Киселя включає у себе всі традиційні
для неї елементи: напис-девіз, герб і вірш-панегірик. Сам герб умі-
щує небагато графічних елементів – в центрі на білому полі вій-
ськовий намет, покритий шоломом з мальтійським хрестом. Це по-
єднання військової звитяги і православної побожності розкрите
і розтлумачене у геральдичній поезії, присвяченій Адаму Киселю.
Уміщені у “Патериконі” вірші-панегірики (один із них був написа-
ний самим Косовим, чотири інші – його сподвижником і континуа-
тором – Афанасієм Кальнофойським) складені за усіма правилами
барокової поезії – популярний на той час тринадцятискладовий
рядок з цезурою після сьомого складу, зміст панегіриків розкриває
символіку самого герба236. Це стосується і емблеми, присвяченої
митрополиту Петру Могилі: вірш-панегірик перераховує і тлума-

234 Alberts P. Die gedruckten ausgabendes väterbuches des Kiewer Höhlen klostersim
17 Jahrhundert // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. – М., 2001. – Вып. 2 (4). –
С. 12.

235 Запаско Я., Ісаєвич Я. Каталог стародруків... – С. 12.
236 Войніч І. Я. Патронат у эмблематичнай паэзii Сільвестра Косава у прадмове

да першага друкаванага выдання Кіева-Пячерскага пацярыка 1635 г. // Весник Бе-
ларусскаго дзяржавного университета. Сер. 4. – Мн., 1997. – № 1. – С. 13-15.
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чить символіку герба; сам герб ідентичний тому, який у 1646 р. буде
уміщений у “Требнику”237.

Загалом “Патерикон” є типовим твором свого часу і культурно-
мовного середовища: він писався тогочасною польською мовою і
популярним ранньобароковим стилем. Разом із тим він вирізня-
ється на тлі лаврських друків чисельністю допущених помилок і
малою кількістю використаних ілюстрацій. Ці обставини, швидше
за все, пов’язані із поспішним написанням і друком твору.

Коло ідеальних читачів “Патерикону”

Основною метою публікації “Патерикону” була, без сумніву,
потреба створення православного новочасного агіографічного
циклу, який би призначався не для літургійного вжитку, а для при-
ватного або колективного (наприклад, на монастирській трапезі
чи під час проповіді) читання. Про те, які фактори створили цю
потребу і вплинули на характер самого видання, ми поговоримо у
розділі, присвяченому розвиткові новочасної агіографії. Тут лише
зазначимо, що аналізований твір виник також “на злобу дня” – у від -
повідь на доктринальні і політичні звинувачення, висунуті у бік
православних ієрархів у Речі Посполитій. 

Хто був ідеальним читачем “Патерикону”? На це питання сьо-
годні вже існує безліч відповідей. С. Голубєв, який розглядав “Па-
терикон” передусім як полемічний твір, наголошував, що автор
звертається до сучасного йому православного читача238. І справді,
звернення “ти, православний читачу” переважає над усіма іншими
кличними формами у тексті. І. Войніч висунув теорію, що голов-
ним реципієнтом твору був Адам Кисіль, якому і присвячувався
“Патерикон”239. Відсутність у тексті “Патерикону” патерикового
епізоду про біса у постаті “ляха” пояснюється М. Глобенком ло-
яльністю Косова до гіпотетичного польського читача240, а отже –

237  Требник митрополита Петра Могили 1646 [ч. І-ІІ]. – К., 1996. – Арк. 1зв.
238 Голубев С. Защита святости и православия... // КЕВ. – К., 1875. – № 4. –

С. 131-138.
239 Войніч І. Я. Патронат у эмблематичнай паэзii Сільвестра Косава... – С. 13.
240 Глобенко М. “Paterikon”... – С. 46.
240 Kossow S. Paterikon... – S. 133.
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католика. До цього можемо додати, що Косов не випадково пояс-
нює цілу низку церковно-обрядових термінів східного обряду: па-
ламар, параеклезіарх241, просфора242, повечір’я243, полата244,
схима245, мантія246. Показово при цьому, що для пояснень застосо-
вані порівняння із католицькою літургійною практикою. Так, па-
раеклезіарх названий захристіарієм247, повечір’я – комплетою248

тощо. Такі порівняння були однозначно спрямовані на людину,
добре обізнану із західно-християнською обрядовістю. А отже –
реципієнтом “Патерикону” могла бути не тільки польська шляхта,
а й римо-католицьке духовенство. 

Тому ми вважаємо, що не варто звужувати коло потенційних
читачів “Патерикону” до чіткого конфесійного чи соціального се-
редовища. На відміну від старокиївської агіографічної літератури,
яка у своїй більшості була вузькоспрямована і відображала по-
треби окремої інституції чи соціальної групи249, друкований агіо -
графічний твір Нового часу мав зовсім іншу, “ширшу” мету. “Па-
терикон” міг стати у нагоді як православному монашеству,
попередники якого були головними героями патерикових повістей,
так і білому духовенству, оскільки міг дати живі приклади для на-
писання проповідей, а також був призначений для світського чи-
тача, позаяк містив багато повчальних, моралізаторських і просто
цікавих сюжетів. Твір був спрямований як до православного чи-
тача (щоб укріпити його у вірі), так і до католика (щоб показати
йому основу східнохристиянської духовності); окрім того, часті
звернення Косова до “єретика” показують, що серед потенційної
читацької аудиторії були і протестанти. З огляду на потенційно
широке коло читачів “Патерикону” обрано мову видання, адже по-

241 Kossow S. Paterikon... – S. 133.
242 Ibidem. – S. 25.
243 Ibidem. – S. 28.
244 Ibidem. – S. 89.
245 Ibidem. – S. 134.
246 Ibidem. – S. 138.
247 Ibidem. – S. 133.
248 Ibidem. – S. 28.
249 Lenhoff G. The martyred princes Boris and Gleb: a socio-cultural study of the

cult and the text. – Columbus, 1989. – P. 30.
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льська була доступною як для тогочасного нобілітету, так і для ши-
роких кіл міщанства, монашества і церковнослужителів усіх кон-
фесій Речі Посполитої. 

Ми схиляємося до думки, що основною метою написання
“Патерикону” було створення доступного і скерованого до як-
найширшого кола читачів агіографічного циклу для читання
вдома, в монастирській трапезній, келії, у навчальному закладі,
для підготовки проповіді, диспутів тощо. Широка читацька
ауди торія визначила мову видання та різножанровість включе-
них до “Патерикону” текстів, які мали одночасно слугувати
агіографічним, полемічним, дидактичним та белетристичним
цілям.



“ПАТЕРИКОН” ЯК АГІОГРАФІЧНИЙ ТВІР 

“Патерикон” у контексті розвитку 
агіографічної літератури 

Попри вже згадувані різножанрові вставки “Патерикон” 1635 р.
є передусім агіографічним твором. Отже, ми розпочнемо його ана-
ліз саме в контексті розвитку агіографічної традиції. Загальнові-
домо, що агіографічна література отримала особливий розвиток
і популярність у Давній Русі. Твори, пов’язані зі святими Борисом
і Глібом, Феодосієм, є взірцями високого літературного стилю;
вони ширилися в численних списках і є сьогодні справжніми ше-
деврами старокиївського письменства. Значний пласт серед попу-
лярних агіографічних текстів становила перекладна література.
В Х–ХІ ст. церковнослов’янською мовою були перекладені Скит-
ський, Синайський, Єгипетський і Римський патерики, які стали
основою для створення перших руських патерикових зводів . 

Києво-Печерському патерику на сьогодні присвячено сотні на-
укових публікацій . Ми не беремося їх аналізувати чи перепові-
дати, а тільки нагадаємо, що першим печерським агіографічним
твором вважається житіє Феодосія Печерського, написане прп. Не-
стором за ігуменства прп. Никона Великого (1078–1088), яке збе-
реглося в одному з найраніших руських рукописів – Успенському
збірнику кінця ХІІ – початку ХІІІ ст., а згодом стало невід’ємною
частиною Києво-Печерського патерика. У ХІІІ ст. з’явилося осно-
воположне джерело до шанування печерських преподобних – по-
слання Володимирського і Суздальського єпископа Симона та
ченця Києво-Печерського монастиря Полікарпа. У процесі свого
розвитку Патерик зазнав кількаразових редакцій, головними з яких
є Арсеніївська, Феодосіївська, Іоаннівська, Перша та Друга Касія-
нівська, які ді йшли до нас у списках XV ст.252

250 Про це детальніше: Ольшевкая Л. А., Травников С. Н. Древнерусские пате-
рики... – С. 233.

251  Розлогу бібліографію досліджень Києво-Печерського патерика див.: Киево-
Печерский патерик : библиографический указатель (1661–2008). – Екатеринбург,
2009.

252 Найдетальніший аналіз редакцій та їх списків див.: Ольшевская Л. А. Киево-
Печерский патерик : дис. … канд. филол. наук. – М., 1979.
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Агіографічна література в Середньовічній Русі поширювалася
у численних різножанрових збірниках, а найбільш комплексно по-
давалася у Четьях мінеях. Особливого поширення в українських
землях набула мінея, укладена 1489 р.253 Окремо розвивався жи-
тійний жанр у синаксарях (або прологах), які вміщували уривки
з житій для літургійного читання254.

Руська середньовічна агіографія з самого початку свого роз-
витку мала виразний регіональний характер. На підставі аналізу
північно-руської агіографії XV–XVI ст. А. Кадлубовський виділяє
дві основні групи житій: для першої, що виникла в московському
ареалі, характерний культ зовнішнього подвижництва, суворість
релігійного начала, прагнення до організації зовнішнього госпо-
дарства; для другої, що утворилася на базі північно-східних монас-
тирів, притаманний пошук внутрішнього благочестя, почуття сми-
ренності і любові, прагнення до звільнення від земних турбот255.
Український агіографічний матеріал XV–XVI ст. досліджений
тільки з точки зору проникнення у нього перекладних текстів256;
і тут дослідники приходять до контроверсійних висновків, або
стверджуючи особливий вплив на південноруську агіографію

253 Перетц В. Н. К изучению Четьи 1489 года // СОРЯС. – Л., 1928. – Т. 1. –
Вып. 1. – С. 1-107.

254 Детальну історію розвитку прологу див.: Жуковская Л. П. Типология рукопи-
сей древнерусского полного апракоса XI–XIV вв. в связи с линвотекстологическим
изучением их // Памятники древнерусской письменности: язык и текстология. – М.,
1968. – С. 226-233; Ковязина Н. Месяцеслов славянского апракосного Евангелия XI–
XVI веков. Сентябрь // Palaeobulgarica. – 1997. – № 3. – С. 31-52; Лосева О. В. Жития
святых в составе древнерусских прологов XII – первой трети XV веков. – М., 2009. –
С. 23-128; Лосева О. В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. – М., 2001. – С. 24-118 и др.

255 Кадлубовский А. Указ. соч. – С. 327-329.
256 Див.: Адрианова В. П. Житие Алексея человека божия в древней русской

литературе и народной словесности. – Пг., 1917; Еремин И. П. “Сводный” патерик
у південно-слов’янських, українському та московському письменствах. – К., 1927;
Владимиров П. Житие св. Алексея человека божия в западнорусском переводе
конца XV в. // ЖМНП. – 1887, октябрь. – С. 250-267; Турилов А. А. Южнославян-
ские памятники в литературе и книжности Литовской и Московской Руси XV –
первой половины XVI в.: парадоксы истории и географии культурных связей //
Славянский альманах 2000. – М., 2001. – С. 247-285; его же. Переводы с латин-
ского и западнославянских языков, выполненные украинскими и белорусскими
книжниками в XV – начале XVI в. // Культурные связи Украины и Польши XI–
XX вв. – М., 1998. – С. 57-68.
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балканської традиції257, або заперечую чи його258. Однак дослід-
ження усього масиву українських агіо графічних текстів Пізнього
Середньовіччя259 на предмет їхньої оригінальності, специфіки і по-
ширення залишається майбутнім поколінням науковців. 

У середині XVI ст. у Північній Русі виникає нова масштабна
збірка житійних текстів – Великі Четьї мінеї Московського мит-
рополита Макарія (найраніший список датується 1541 р.), які
були створені для того, щоб підкреслити відособленість росій-
ської церковної традиції від Константинополя і зібрати воєдино
всі існуючі сакральні тексти260. Четьї мінеї митрополита Макарія
маркують настання нового етапу в царині руського агіографіч-
ного письменства – вони стали офіційним циклом житій визнаних
Церквою святих. До збірника увійшли як відредаговані старі, так
і спеціально написані житійні тексти. Зі старих текстів було ви-
лучено фольклорні елементи, композиція узгоджувалася із кано-
ном, проповідницька і оповідна частина житій чітко розмежову-
валися. Житія в Четьях значною мірою уніфіковуються, в них
міцно закріплюється пануючий риторичний стиль і відобража-
ється збірний і характерний для епохи образ благочестя. Образ
святого-монаха проявляється, передусім, у поверненні до кіно-
війних ідеалів монастирського життя, темі служіння ближньому,
применшенні значення чудесного на противагу зростанню зна-
чення повчального тощо261. 

257 Naumow A. Wiara i historia. – Kraków, 1996. – S. 45-62.
258 Турилов А. А. Южнославянские памятники... – С. 251-258.
259 Тексти каталогізовані тільки частково: Зема В. Metropolis Кijoviensis: Ката-

лог і тексти петербурзьких зібрань. – К., 2010; Творогов О. В. Переводные жития в
русской книжности XI–XV веков. Каталог. – М. ; СПб., 2008.

260 Рогожникова Т. М. Язык житийных текстов конца XV – середины XVI вв.
(на материале “Макариевского цикла”): дис. ... докт. филол. наук. – СПб., 2003. –
С. 51.

261 Найважливіші праці про Великі Четьї мінеї митрополита Макарія: Иосиф
(архим.). Подробное оглавление Великих Четьих-Миней всерос. митрополита Ма-
кария. – М., 1892; Горский А. В., Невоструев К. И. Описание Великих Миней-
Четьих Макария // ЧОИДР. – 1884. – Кн. 1; 1886. – Кн. 1; Ключевский В. О. Великие
Минеи-Четии, собранные всерос. митрополитом Макарием // Отзывы и ответы. –
М., 1914; История русской литературы. – Т. 2. – Ч. 1. – М. ; Л., 1945. – С. 433-37;
Рогож ни кова Т. М. Язык житийных текстов конца XV – середины XVI вв. (на ма-
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Значення Великих Четій міней для північно-руської церковної
традиції важко переоцінити. Вони однозначно вплинули на ту
масу агіографічної літератури, яка з’явилася в Москві та північних
російських монастирях наприкінці XVI, а особливо – у XVII ст.
Чи вплинули вони на розвиток агіографії в київській літературі?
Ми не беремося давати відповідь на це складне і обширне пи-
тання. Адже в другій половині XVI ст. на Волині діяв славнозвіс-
ний гурток князя Андрія Курбського, який займався перекладами,
звіркою та розповсюдженням православних сакральних текстів262.
Можемо, однак, з певністю стверджувати, що Сильвестр Косов не
був безпосередньо знайомий з північно-руською агіографією.
Однак, враховуючи той факт, що аналізований нами “Патерикон”
1635 р. є логічним продовженням руської середньовічної агіогра-
фічної традиції, ми періодично порівнюватимемо його з північно-
руськими агіографічними пам’ятками кінця XVI–XVII ст. 

Підкреслимо, проте, що “Патерикон” зазнав виразних впли-
вів західноєвропейської агіографічної традиції. На її короткому
огляді також варто зупинитися. До середини XVI ст. найбільш
популярною збіркою житій святих у Західній Європі була “Le-
genda aurea” домініканця Якова де Ворагіне (1228/1230–1298)263.
Однак у XVI ст., в світлі нових вимог до агіографічного твору,
“Золота легенда” вже не сприймалася як вірогідне джерело, а агіо -
графічна творчість переживала період глибокого занепаду: до
давніх описів мучеництва і чудес ставилися зі скепсисом не
тільки протестанти, а й гуманісти264.Не була винятком і ситуація
розвитку агіографічної творчості в Речі Посполитій – з часів Яна
Длугоша агіографія практично не розвивалася, поодинокі ви-
дання стосувалися тільки окремих святих і не мали системного
характеру265. Ситуація докорінно змінюється тільки в середині

териале “Макариевского цикла”): дис. ... докт. филол. наук. – СПб., 2003; Макарий
(Веретенников). Жизнь и труды святителя Макария митрополита Московского и
всея Руси. – М., 2002.

262 Ульяновський В. І. Історія церкви та релігійної думки в Україні у трьох кни-
гах. – Книга 2: середина XV – кінець XVI ст. – К., 1994. – С. 45-49.

263 Po-chia Hsia R. The world of Catholic Renewal. 1540–1770. – Cambridge (Mass.),
1988. – P. 130-131.

264 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 39-49.
265 Ibidem. – S. 40-41.
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XVI ст., коли поруч із низкою інших реформаційних тенденцій у
Католицькій Церкві зароджується нова агіо графія. 

Першим кроком у процесі народження католицької контрре-
формаційної агіографії стало видання у 1551–1560 рр. восьми-
томника кардинала Алоїзія Ліппомано (1500–1559) “Vitae Patrum”.
У 1570–1575 рр. картузіанець Лаврентій Сурій (1522–1578) видав
шеститомну збірку житій “De probatis sanctorum historiis”. Праці
Алоїзія Ліппомано, а особливо Лаврентія Сурія стали базовим
джерелом біографічної інформації, а також методології й ідеології
для першого польського агіографічного компендіуму “Żywoty
świętych na każdy dzień przez cały rok wybrane” (перше видання
1579 р.) єзуїтського автора Петра Скарги.

“Житія святих” уміщували в собі вибрані біограми святих Ка-
толицької Церкви, структуровані в календарному порядку і пере-
кладені польською мовою. Особливу увагу Петро Скарга приділив
постатям канонізованих поляків і відомих борців із Реформа-
цією266. “Житія” Скарги тісно переплелися із гомілетикою, кате-
хетикою, полемікою і белетристикою, вони були важливою части-
ною контрреформаціної програми єзуїтського ордену на теренах
Речі Посполитої і фактично заповнили пустку в царині польської
агіографічної творчості. Твір викликав надзвичайний інтерес в річ -
посполитського читача: тільки за життя автора він витримав сім
видань, став складовою шкільних програм і домашньою лектурою
для багатьох поколінь267. 

Безумовно, популярність “Житій святих” серед річпосполит-
ського читача послугувала визначальним поштовхом для укла-
дення агіографічного циклу в православному середовищі. Правос-
лавна Церква в Речі Посполитій однозначно потребувала нової
літератури як для літургійного поминання святих (нею став “Ан-
фологіон” 1619 р.), так і для колективного та індивідуального чи-
тання. Чому для її створення були обрані саме житія києво-печер-
ських преподобних? Очевидно, що для підготовки масштабного
агіографічного циклу на зразок Макаріївських четій міней потрібна

266 Kiszkowiak K. W kręgu topiki hagiograficznej. “Żywoty świętych” Piotra Skargi. –
Krakow, 2008. – S. 41-42.

267 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 48-61.
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була набагато більша кількість часу й зусиль (Петро Могила мав
такі наміри, однак так і не встиг їх реалізувати268). Неписані пра-
вила конрреформаційної агіографії надавали перевагу духовен-
ству перед мирянами і монашеству перед білим духовенством.
А отже, житія києво-печерських преподобних були надзвичайно
актуальними. І нарешті, найважливішу роль у процесі вибору теми
для православного агіографічного циклу відіграла наявність базо-
вого, стародавнього і авторитетного джерела – Києво-Печерського
патерика Другої Касіянівської редакції. Нагадаємо тут, що перша
половина XVII ст. стала часом зародження критичної едиції старих
агіографічних текстів. Адже у 1607 р. голландський єзуїт Герберт
Розвейд опублікував окрему програму видання усієї житійної літе-
ратури, що містилася у рукописах бельгійських бібліотек, а в 1615 р.
побачили світ його “Vitae patrum” –  провісник майбутнього ба-
гатотомного “Acta sanctorum”, започаткованого у 1643 р. єзуїтом
Іоанном Болландом та продовжуваного до наших днів його наступ-
никами. Очевидно, Косов не був знайомим з проектом Розвейде,
та й сам текст “Патерикону” (як ми зазначали вище) далекий від
едиційних методів болландистів. Однак сам потяг до давніх дже-
рел, ідеалізація “старовини” та тривала традиція культу києво-пе-
черських отців відіграли свою вирішальну роль у процесі ство-
рення нового житійного твору, який увібрав як стару патерикову
традицію, так і нові віяння в царині агіографічного письменства. 

Культ Києво-Печерських святинь
у першій половині XVII ст. 

та “Патерикон” у його контексті

Історія культу святих мощей та ікон в українських землях є
над звичайно складним питанням: до 1547 р. Руська Церква не про-
водила процедури офіційної канонізації, а джерел, які б зафіксу-
вали фактичні його прояви (наприклад, описів чудес), залишилося
дуже мало. Одним із першочергових джерел до ранньої історії
культу печерських преподобних є вже згадуване житіє святого

268 Кабанець Є. Петро Могила і печерська канонізація 1643 року // П. Могила:
богослов, церковний і культурний діяч. – К., 1997. – С. 154.
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Феодосія та Повість временних літ (далі ПВЛ). Працюючи над тек-
стологією першого зводу руського літописання, О. Шахматов вису-
нув оригінальне припущення про існування окремого житія святого
Антонія, яке послугувало джерелом для написання ПВЛ, однак
текст самого житія до нас не дійшов. О. Шахматов здійснив спробу
реконструкції втраченого житія269, а його гіпотеза справила вагомий
вплив на подальшу історіографічну традицію вивчення культу пе-
черських святих. Зокрема М. Д. Приселков, який вбачав у початку
раннього шанування печерських святих прояв опозиції Русі полі-
тичному тиску з боку Константинополя, висунув гіпотезу, що стала
продовженням ідеї О. Шахматова. Згідно з нею, печерський ігумен
Никон (ігумен з 1076 р.) канонізував святого Феодосія, що зустріло
супротив з боку тогочасного Київського митрополита Іоанна, грека
за походженням. У відповідь хтось із оточення митрополита ском-
понував житіє преподобного Антонія, яке применшило роль святого
Феодосія в утворенні Печерського монастиря і представляло ру-
ський монастицизм як відгалужен ня візантійського. Це викликало
супротив з боку печерської бра тії, яка відкрила у 1091 р. тіло пре-
подобного Феодосія, в у 1108 р. канонізувала його. Після цього
житіє святого Антонія втратило свою актуальність270. І хоч амери-
канський дослідник Р. Д. Бослей ще у 1980-х рр. піддав гіпотезу
Шахматова-Приселкова ґрунтовній і аргу ментованій критиці271,
вона продовжує справляти вагомий вплив на подальшу вітчизняну
історіографію272. Натомість М. Нікітенко вказує на іншу причину
зникнення житія святого Антонія – воно могло містити компроме-

269 Шахматов А. А. Житие Антония и Печерская летопись // ЖМНП. – 1898.
Март. – С. 105-149; его же. Повесть временных лет и ее источники // ТОДРЛ. –
Т. 4. – М., 1940. – С. 9-150.

270 Приселков М. Д. Очерки по церковно-политической истории Руси Х–ХІІ ве-
ков. – СПб., 1913. – С. 100-111, 172-184; его же. Митрополит Илларион в схиме
Никон, как борец за независимую Русскую церковь // Сергею Федоровичу Плато-
нову: ученики, друзья, почитатели. – СПб., 1911. – С. 188-201.

271 Bosley R. D. A history of the veneration of SS. Theodosij and Antonij of the
Kievan caves monastery, from the eleventh to the fifteenth century. [Thesis] for the de-
gree of Doctor of Philosophy. – Yale University, 1980. 

272 Патерик Києво-Печерський... – С. 186; Артамонов Ю. А. О времени напи-
сания древнейшего жития Антония Печерского // Могилянські читання 2001. – К.,
2002. – С. 11-24.
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туючу інформацію про князя Ярослава і тому було проігнороване
укладачами Києво-Печерського патерика273. 

Повернімося, однак, до початків культу печерських святих.
Святкування пам’яті святого Феодосія було встановлене в 1108 р.,
однак це святкування, зазначає Є. Голубінський, мало не повний,
а частковий характер (його ім’я було вписане тільки у літійні си-
нодики)274. Наступним за часом канонізації став печерський по-
движник Никита, єпископ Новгородський, котрий помер у 1108 р.
Києво-Печерський патерик зазначає, що новгородці почали шану-
вати його як святого ще за життя. Однак пізніше (до середини
XVI ст.) його шанування припинилося і було поновлене тільки
в 1558 р.275 Що стосується святого Антонія, перші відомості про
його шанування як святого датуються тільки 1394 р.276 Відрод-
ження культу цього преподобного дослідники пов’язують із акти-
візацією контактів Русі з Візантією і балканськими країнами та
розвитком духовної течії ісихазму277.

Культ печерських святих у XIV ст. розвивався передусім у лі -
тургійному житті Церкви. Мінеї цього періоду містять житія
святого Феодосія Печерського, Слово про святого Антонія Пе-
черського та Слово на день перенесення мощей святого Феодо-
сія278. На думку І. Жиленко, включення цих творів до ранніх ре-
дакцій Прологу однозначно свідчить на користь того, що
вшанування частини печерських святих уже в XIV cт. вийшло
за межі монастиря279. 

273 Нікітенко М. М. Історична доля житія прп. Антонія Печерського крізь
призму подій 1015–1019 рр. // Лаврський альманах: Києво-печерська лавра в кон-
тексті української історії та культури. – К., 2010. – Вип. 25. – С. 18-30.

274 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви // Бого-
словский вестник. – 1994. – Т. 3. – № 7. – С. 72.

275 Там же. – С. 73-74.
276 Там же. – С. 83.
277 Bosley R. D. Op. cit. – P. 141-144.
278 Див.: Лосева О. В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов

XII – первой трети XV веков. – М., 2009. – С. 361-380, 416-418.
279 Жиленко І. Проложні житія святих печерських у рукописному зібранні

Троїце-Сергієвої лаври: історія вивчення, а точніше, невивченості проблеми про-
ложних житій святих печерських // Болховітіновський щорічник 2010. – К., 2011. –
С. 284-286.
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Однак аналіз агіографічних текстів та іконографії дав можли-
вість Р. Д. Бослею стверджувати слабше шанування святого Фео-
досія, аніж, наприклад, святих Бориса і Гліба або святого Миколая
Мірлікійського. Після 1130 р. не зафіксовано чудес святого Фео-
досія, до 1394 р. йому не було присвячено жодного храму і він,
практично, не зображувався у творах мистецтва (єдиним винят-
ком є Свенська ікона Богоматері), про святого є дуже мало згадок
у літературі, і тільки поодинокі ієрархи постригалися під іменем
Феодосій280. Натомість культ святого Антонія у XV ст. стає на-
прочуд активним. Його відродження розпочалося у середньовіч-
ній Твері за ініціативи місцевого єпископа Арсенія. Сам Арсеній
(вірогідно, грек або серб за походженням) був особливо зацікав-
лений у культі святого Антонія внаслідок аскетизму життя по-
движника281. Із Твері культ святого Антонія поширюється до Мос-
кви і Новгорода282. 

Поширенню культу печерських преподобних сприяє і актуалі-
зація літописної спадщини святого Нестора: мініатюри Радзиві-
лівського літопису XV ст. ілюструють численні сцени з Києво-Пе-
черського патерика283.

У Києві посилений інтерес до печерських святих спостеріга-
ється тільки в другій половині XV ст., передусім – у стінах самого
Печерського монастиря. У 1460 р., за наказом інока Касіяна, було
здійснено нову редакцію Києво-Печерського патерика, яка знана
як Акакіївська або перша Касіянівська. Через два роки (1462) Ка-
сіян самостійно здійснив ще одну редакцію пам’ятки284. Поява цих
редакцій Патерика свідчить про активізацію культу як Антонія,
так і Феодосія. Однак між цими двома культами на той час існу-
вали суттєві відмінності: святий Антоній не здійснював чудес,
його культ не пов’язувався з конкретними реліквіями і прагнень
створити нове житіє преподобного на той час не виникало285. Культ

280 Bosley R.D. Op. cit. – Р. 122-127.
281 Ibidem. – Р. 147-148.
282 Ibidem. – Р. 151.
283 Опис усіх мініатюр див.: Радзивиловская летопись: Текст. Исследование.

Описание миниатюр / Отв. ред. М. В. Кукушкина. – СПб. ; М., 1994. – Кн. 1-2.
284 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. XIII-XV.
285 Bosley R. D. Op. cit. – Р. 165.
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святих Антонія та Феодосія активно підтримувався київськими
князями Олельковичами, про що якнайкраще свідчить рельєф-
триптих Симеона Олельковича, встановлений 1470 р. на стіні від-
новленого Успенського собору286. Відомостей щодо культу інших
печерських святих у цей час ми не маємо взагалі. Очевидно, що
він розвивався передусім довкола нетлінних реліквій, що зберіга-
лися у лаврських печерах. 

Київські печери з їхніми святинями – нетлінними реліквіям,
завжди привертали увагу киян та відвідувачів Києва. Це зафіксу-
вали, зокрема, записи подорожуючих кінця XVI – початку ХVII ст.
(Олександра Гваньїні, Симона Старовольського, Андрія Целларія
тощо), які активно популяризували інформацію про протяжність
київських печер на велику відстань та наявність у них нетлінних
тіл печерських подвижників287. 

Реліквії уже наприкінці XVI ст. мали усталене місце і форми
культу, про що свідчать записані у той час чудеса, які знайшли своє
відображення у щоденнику святителя Петра Могили (1630-ті рр.)
та “Тератургимі” Афанасія Кальнофойського (1638). Особливо по-
пулярними були чудеса зцілень та вигнання злих духів. Так, Каль-
нофойський повідомляє про наявність у печерах окремого стовпа,
біля якого молитвами святих Антонія та Феодосія Печерських здійс-
нювалися екзорцизми288. Культ отців Печерських пропагувався за
допомогою відправлення спеціальних служб у печері святого Ан-
тонія289, збирання мира з мироточивих глав у скляні чаші290 та пома-
зування ним хворих291. У “Палінодії” Захарія Копистенського зустрі-
чаємо також відомості, що реліквії періодично виносились з печер
і завдяки цьому також відбувалися певні чудотворіння292. Жоден із

286 Ткаченко М. В. Напис про відбудову Богородичної церкви на рельєфному
“триптиху” в екстер’єрі Великої Лаврської дзвіниці // Велика Успенська церква
Києво-Печерської лаври: слід у віках. – К., 2002. – С. 193-199.

287 Свідчення про лаврські печери, взяті з оповіді мандрівників // Дива печер
лаврських. – К., 1997. – С. 39-45.

288 РГАДА, ф. 834, оп. 2, д. 1774, л. 12.
289 Записки святителя Петра Могили / Упорядкування І. В. Жиленко. – К., 2011. –

С. 446, 466.
290 Там само. – С. 504.
291 Там само. – С. 482.
292 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 855.
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подорожуючих цього часу чи очевидців чудес, однак, не згадує
ніяких деталей щодо культу того чи іншого святого і не подає їхніх
імен. Можемо припустити, що інформація про лаврських подвиж-
ників поширювалася завдяки розповідям ченців (цей факт, зок-
рема, підкреслено у щоденнику Петра Могили293) та легендам, які
існували серед прочан. Очевидно, ці два способи передачі інфор-
мації не завжди збігалися. Так, Афанасій Кальнофойський у “Те-
ратургимі” повідомляє, що святого Євстратія “люд посполитий”
називає “якимсь Симеоновим Голибцем” (“jakimś Simeonowym Ho-
lybcem”)294. 

Питання упорядкування культу києво-печерських отців, подачі
їхнього чіткого пантеону та усталення офіційної агіографічної тра-
диції щодо кожного зі святих стали у першій половині XVII ст. не-
обхідністю. У 1619 р., редагуючи до видання у лаврській друкарні
Святкову мінею (“Анфологіон”), Захарій Копистенський помістив
поруч із вселенськими та загальноруськими святими імена печер-
ських преподобних295. До святців потрапило 25 печерських мона-
хів (див. таблицю 3). Однак офіційна прослава отців, як і упоряд-
кування норм їхнього шанування, була неможливою без
популяризації житій кожного з них. Збіркою таких житій і став
власне “Патерикон” Сильвестра Косова. 

У “Патериконі” згадані виключно ті святі, інформація про яких
вміщена у старому патериковому тексті. Інші популярні на час на-
писання твору культи ігноруються. Так, святий Меркурій, який зга-
даний у Еріха Лясоти296 та Афанасія Кальнофойського297, святий
Федір, князь Острозький, інформація про якого вже поширювалася
в народній традиції298, або Юліанія Ольшанська, мощі якої було

293 Записки святителя Петра Могили... – С. 444.
294 Kalnofoyski A. Teraturgima lubo cuda, ktore byly tak w samym... Monastyru...

Kiiowskim. – Kijów, 1638. – S. 16.
295 Кабанець Є. П. Історія печерської канонізації... – С. 48.
296 Сборник для исторической топографии Киева и его окрестностей. – Отд. II. –

К., 1874. – С. 18-21.
297 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 7.
298 Кальнофойський сперечається з думкою “посполитого люду”, який вшано-

вував мощі монаха Мардарія як останки князя Федора Даниловича Острозького
(Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 7).
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віднайдено не пізніше 1617 р.299, не удостоїлись жодної згадки в “Па -
териконі”. Такою ж була доля понад 50 подвижників, чиї мощі за-
фіксував на своїх мапах Афанасій Кальнофойський (див. таблицю
3). Більше того – до “Патерикону” не потрапили також троє отців,
які були згадані як святі у “Анфологіоні” 1619 р. (див. таблицю 3):
Никодим Просфорник, Діонісій Суздальський та Марк Печерник.
У випадку з двома першими дався взнаки брак інформації у Другій
Касіянівській редакції: про Никодима, як і про Діонісія, тут є тільки
по одній нечіткій згадці300. Натомість у випадку з Марком Печер-
ником (Гробокопачем) ситуація була набагато складнішою. Імо-
вірно, чудеса святого, який наказував мертвим рухатися, здалися
Косову маловірогідними, а також такими, що не могли справити
на читача належний дидактичний вплив (про важливість цих фак-
торів для агіографічної роботи Косова ми поговоримо далі). Відтак
Косов виключив це житіє, незважаючи на те, що культ святого
Марка Печерника активно розвивався у Лаврі в цей час: окрім
самих реліквій, шанувався хрест подвижника, який славився зці-
леннями301, а легенда про те, що мощі отців Печерських рухаються,
продовжувала існувати в монастирському середовищі (Афанасій
Кальнофойський розповідає історію, про святого Онисифора, який
після смерті поступився місцем святому Спиридону302).

А отже, “Патерикон” включив до свого пантеону тільки тих
отців, про яких було достатньо відомостей у тексті Другої Касіянів-
ської редакції, і ці відомості відповідали вимогам сучасного Косову
агіографічного жанру. Очевидно, що основною проблемою для Ко-
сова був брак інформації для написання повноцінного житія (повно-
цінне, з точки зору агіографічної літератури, житіє мало містити біо-
графію святого, опис його чеснот та перелік чудес). Для цього
“Патерикон” подекуди групує і об’єднує в одному житії згадки Дру-
гої Касіянівської редакції про різних осіб. Так, в особі Пимена Пост -
ника (ігумена) Косов вбачає також Пимена Багатостраждального303.

299 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 36-37, 129-130.
300 Записки святителя Петра Могили... – C. 171, 193.
301 Там само. – С. 446.
302 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 15.
303 Kossow S. Paterikon... – S. 137.
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Працюючи з текстом Другої Касіянівської редакції, Косов
також включив до створеного ним агіографічного циклу ряд свя-
тих, про яких не було згадки в “Анфологіоні”. Це печерські ігу-
мени Стефан, Варлаам та Никон, архімандрит Полікарп, отці
Онисифор і Тит, монахи Арефа, Еразм, Лаврентій, Афанасій,
Кукша, Єфрем. Навряд чи Косов, включаючи ці імена до “Пате-
рикону”, виходив з існуючої культової традиції. Очевидно, що
постаті цих святих, яскраво змальованих у тексті Другої Касія-
нівської редакції, були важливими для різноманітності і повноти
укладеного Косовим агіографічного циклу. 

Загалом, Косов у більшості випадків працює безвідносно до
існуючого в печерах культу. Він рідко згадує про мощі того чи ін-
шого подвижника. Тільки у випадку із Симоном Суздальським
“Патерикон” чітко локалізує мощі святого праворуч від входу до
печери святого Антонія304. Києво-Печерський патерик подекуди
суперечив можливості поховання отців Печерських у Лаврі. Косов
намагається не підкреслювати цей факт. Очевидно, він не випад-
ково пропускає інформацію про те, що святий Никон наприкінці
життя став єпископом Володимирським305, адже це спровокувало
б сумніви щодо наявності в печерах мощей преподобного. Гово-
рячи про мученицьку смерть святого Іоанна Кукші, Косов ігнорує
згадку про те, що йому було відрубано голову306, адже це дало б
змогу “раціоналістам” верифікувати мощі, які вочевидь на той
час уже вшановувалися. Однак у випадку зі святим Євстратієм,
Косов повторює інформацію Другої Касіянівської редакції, що
тіло мученика так і не було знайдене307. Це, однак, не завадило
Кальнофойському трьома роками пізніше локалізувати мощі свя-
того на карті лаврських печер (див. таблицю 3). Мало зважає
Косов і на традицію “Анфологіону”, принаймні він не завжди
подає вже усталені на той час дати літургійного поминання отців
Печерських. Очевидно, що першочерговим і основним завданням
для нього було написання циклу житій, а їх співвідношення з мо-

304 Kossow S. Paterikon... – S. 161.
305 Ibidem. – S. 78.
306 Ibidem. – S. 144.
307 Ibidem. – S. 141.
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щами і вписання до літургійного циклу мало залишатися справою
континуаторів. Забігаючи вперед, зазначимо, що основоположною
точкою розвитку культу отців Печерських стало написання цер-
ковного канону на честь печерських преподобних 1643 р. Порів-
няння пантеону 1643 р. з поперед нім – 1619 р. (див. таблицю 3)
показує, що кількість офіційно визнаних святих старців за 20 років
значно зросла і зросла вона переважно саме за рахунок згаданих
у “Патериконі” подвижників. Шість отців, житія яких подав Косов
і мощі яких локалізував Кальнофойський, з незрозумілих причин
не були вміщені в переліку 1643 р. Водночас п’ять отців, яких не
було у списку 1619 р., однак їхні житія містилися у “Патериконі”,
отримали офіційну прославу в 1643 р. Таким чином, можемо кон-
статувати, що написання окремих житій у “Патериконі” дозволило
розширити пантеон шанованих лаврських старців. Однак житія
Сильвестра Косова не були визначальними під час встановлення
лаврського пантеону.

Особливо важливою і складною для Сильвестра Косова по-
стала проблема лаврських мироточивих глав, культ яких на поча-
ток XVII ст. уже був добре розвинутим (біля них відбувалося чи
не найбільше чудес308), однак не ідентифіковувався з конкретними
отцями. Анонімність реліквій була суттєвою проблемою у ранньо-
модерному агіографічному дискурсі. Католицька традиція взагалі
відкидала можливість канонізації неідентифікованих реліквій.
Північно-руська православна традиція після соборів 1547–1549 рр.
також обережно ставилася до шанування мощей, які не отримали
офіційного визнання церковної традиції. Про те, що така проблема
стояла і перед київськими церковниками, промовисто свідчить
“Тератургима“ – Кальнофойський кількаразово повторює немож-
ливість порахувати усіх лаврських святих, імена яких знає тільки
той,  “хто дав імена зіркам і кожну окремим іменує, хто наповнив
землю, хто волосся кожному порахував“309. Косов також визнає не-
ідентифікованість шанованих у печерах глав, пояснюючи це не-
зліченною кількістю лаврських подвижників – “святих Печерських

308 Записки святителя Петра Могили... – С. 446-462.
309 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 13.
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усі імена знати неможливо”310. Основним доказом святості цих
глав є власне чудотворіння: “по-християнськи віримо, що вони на-
лежать Божим угодникам через те, що завдяки цим кісткам діється
багато чудес”311. А отже, тут Косов іде на суттєву поступку тради-
ціям модерного агіографічного письменства – чудо є основою для
визнання за певними отцями рис святих, а не навпаки.

Реліквії відомих і невідомих мучеників сакралізують саме місце
їхнього спочинку – лаврські печери, куди бояться проникати злі
сили312. “Патерикон“ підкреслює, що бути похованим у печерах є
спасенно для монахів313, а відвідування Печерського монастиря є за-
порукою молитви святого Феодосія314. Очевидно, що тут наш твір є
прямим ретранслятором ідей Другої Касіянівської редакції. Однак
пояснення святості печер подається Косовим у дещо новому руслі –
печери є святим місцем тільки завдяки молитвам Богородиці і свя-
тих315. Таким чином автор намагається переставити акцент народної
побожності зі сліпої віри в сакральність печерських святинь на тео-
логічне обґрунтування важливості молитви печерських чудотворців.

Дуже важливим завданням Косова була індивідуалізація культу
кожного із печерських старців. При цьому постаті кількох святих
порівнюються з небесними світилами: Іоанн Багатостраждальний
із Сатурном, Микола Святоша із Юпітером, Мойсей Угрин із Мар-
сом, Антоній Печерський із Сонцем, Іларіон з Венерою, Симон із
Меркурієм, а святий Феодосій із Місяцем316. Показово, що Косов
відтворює Птолемеївську небесну схему, подаючи планети у тій
самій послідовності, як античний астроном розташовував їх згідно
з віддаленістю від Землі317.

Постає логічне з точки зору сучасного читача питання – чи не
виходив Косов у цих порівняннях за межі християнської традиції?

310 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera S.
311 Ibidem. – S. 164-165.
312 Ibidem. – Reiestr. Litera D.
313 Ibidem. – Reiestr. Litera W.
314 Ibidem. – Reiestr. Litera Т.
315 Ibidem. – S. 45.
316 Ibidem. – S. 9-10.
317 Great books of the Western Worlds. – Vol. 15: Ptolemy, Copernicus, Kepler /

M. J. Adler. – Chicago, 1996. – P. 270. 
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Тут потрібно насамперед пригадати, що порівняння отців Печер-
ських з небесними світилами знаходить своє обґрунтування у най-
ранішій християнській традиції: “Інша слава для сонця, та інша
слава для місяця, та інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється
славою!” (1 Кор. 15:41). Не вдаючись в історію популярності астро-
логічних трактатів в часи Середньовіччя, згадаємо, що італійський
гуманіст Марселіо Фічіно (1433–1499) намагався гармонізувати і по-
єднати християнську теологію із Птолемеївською астрологією. Фі-
чіно, зокрема, детально зупиняється на проблемі впливу тієї чи іншої
планети на людину318. Так була створена надзвичайно поширена в
часах раннього модерну ідея “дітей планет”, яка набула популярності
у візуальному мистецтві319 та вплинула на тогочасну риторику. Во-
чевидь ця ідея в алегоричній формі відобразилася і в “Патериконі”.

Астрологічні властивості Сонця, Місяця та п’яти планет, опи-
сані детально Клавдієм Птолемеєм і його послідовниками, були
наступними: Марс робив з людей хоробрих рицарів, благородних
і незалежних людей; Сонце давало добрі помисли, великодушність
і розуміння; Венера – милосердя, чистоту, радість і плідність; Мер-
курій – гарну вимову і любов до письма; Місяць був “другим сон-
цем” і впливав на інтелектуальний ріст людини; Юпітер робив
людей самостійними і стійкими; Сатурн дарував стабільність і на-
полеглевість320. А отже, Косов, використовуючи символ “враніш-
ньої зірки” Венери, підкреслює, що митрополит Іларіон був попе-
редником отців Печерських і дав поштовх заснуванню Печерського
монастиря (це було надзвичайно важливим з оглядну на те, що
в церковній традиції здавна існувало правило – монастир може
бути заснованим тільки місцевим ієрархом). Святий Антоній про-
славлявся як Сонце через те, що він був засновником монастиря,

318 Ficino M. Three books on life. A critical edition and translation with introduction
and notes / C. V. Kaske, J. R. Clark. – Binghamton, New-York, 1989. – Р. 236-293.

319 Про це детальніше див.: Herrera B. The children of the planets: freedom, ne-
cessity, and the impact of the stars – the iconographic dimensions of a pan-European
early modern discourse. [Thesis] for the degree of Master of Arts. – Budapest, 2012.

320 Lipsius Iustus. Epistolarum centuriae duae. – Londini, 1593. – P. 34; Ficino M.
Three books on life... – P. 252-269; Тетрабиблос (Четверокнижие) Клавдия Птолемея //
http://www.astrology-online.ru/lib-tetrabiblos-08.shtml; Біда К. Вказ. праця. –
С. LXIX.
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а Феодосій як Місяць, оскільки замінив Антонія і був організато-
ром чернечої спільноти. Мойсей Угрин був особливо знаним зав-
дяки боротьбі зі злими духами і тому подавався як “марсовий
воїн”. Симон був одним із авторів патерикових текстів, а отже –
обдарований Меркурієм. Іоанн Багатостраждальний був наполег-
ливим у боротьбі супроти хтивості і володів собою, а отже – по-
рівнюється із Сатурном. Святий Микола Святоша був “срібної
фарби” завдяки своєму князівському походженню, а також (як
і Юпітер) робив людей мужніми і хоробрими – наприкінці тексту
його житія Косов зазначає, що до святого мають молитися воїни321.

У житіях також широко наголошена індивідуальність подвигу
кожного з старців. Так, ідеал монаха-пісника розкритий в “історії
про святого Даміана”, монаха-проповідника – в образі святого Єв-
стратія, монаха вихідця з простолюду – святого Спиридона, мо-
наха, що походив з князів – святого Миколи Святоші тощо. Бор-
цями за дотримання чистоти виступають у “Патериконі” святі
Іоанн Багатостраждальний та Мойсей Угрин. Косов, однак, ігно-
рує подану у Другій Касіянівській редакції ієрархію цих святих та
взаємопов’язаність їхнього подвигу. Адже святому Іоанну було
сказано Богом про Мойсея: “Тож зрозумій: при борні пристрасній,
задля якої ти молився, за себе помолися мерцю, котрий є навпроти
тебе, аби полегшив борню блудну. Цей бо більше від Йосифа со -
творив і може допомагати тим, хто, бідний, мучиться такою при-
страстю”322. “Патерикон”, однак, випустив цей уривок і подав ін-
формацію про двох святих відокремлено. Якщо святий Іоанн
бореться зі спокусами плоті, святий Мойсей – скоріше, зі споку-
сами світу. Цікаво, що в своєму “Херувимі” Косов знову підкрес-
лює подвиг Іоанна Багатостраждального, який “заледь на тридця-
тий рік пальму [перемоги] отримав над нечистим Цербером”323,
а отже, культ цього святого особливо шанувався автором “Пате-
рикону”. 

Найбільше уваги у “Патериконі” приділено святому Феодосію.
І це не тільки тому, що про його життя було найбільше відомостей

321 Kossow S. Paterikon... – S. 152.
322 Патерик Києво-Печерський... – C. 134-135.
323 Kossow S. Cherubin... – K. А3.
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у старому Патерику, а й тому, що мощі преподобного були голов-
ною святинею Успенського собору Києво-Печерської лаври. Под -
виг святого Феодосія був дуже багатогранний і він помітно виріз-
няється від інших печерських старців: преподобний любить
фізично працювати, ходить проповідувати до євреїв, спілкується,
допомагає і співпереживає мирянам. Цей універсальний образ був
близьким і читачу початку XVII ст., адже він репрезентував тра-
диційно православний ідеал святого-монаха і водночас у багатьох
рисах нагадував популярного у католицькій традиції святого
Франциска Асизького.

Окрім культу реліквій преподобних Печерських,  у “Патериконі”
активно пропагується шанування ікони Богоматері. Намісна ікона,
яку, згідно з текстом Києво-Печерського патерика, Богородиця по-
дарувала будівничим Великої Успенської церкви, користувалася
значною увагою з боку діячів могилянської доби. Очевидно, саме
з метою прослави ікони у композицію “Патерикону“ вводиться опо-
відь про Сергія та Іоанна, які були не монахами, а свідками чудот-
ворної сили Печерської ікони. Ікона ототожнювалася Сильвестром
Косовим з тією святинею, яку принесли будівничі Печерської церкви
з Константинополя, і це підкреслювалося в окремій глосі “Патери-
кону”324. Найвірогідніше, що перша богородична ікона в Печер-
ському монастирі була образом Тронної Богоматері, за яким піз-
ніше за кріпилася назва Печерської-Свенської Богородиці325. Однак
у XVII ст. Печерською почали вважати ікону Успіння Богоматері,
“нові” чудеса якої детально описують Афанасій Кальнофойський
у “Тератургимі”326 та Іоаникій Галятовський в “Небі Новому”327. 

Загалом перша половина XVII ст. стала часом особливої уваги
до культу києво-печерських святинь. Звісно, за основу цього
культу було взято живу із часів Середньовіччя традицію шану-
вання реліквій, однак саме опубліковані в лаврській друкарні в пер -
шій половині XVII ст. твори зробили вирішальний внесок у процес

324 Kossow S. Cherubin... – S. 60.
325 Карабинов И. “Намесная” икона древнего Киево-Печерского монастыря //

ИГАМК. – Л., 1927. – Т. 5. – С. 102-113.
326 Kalnofoyski A. Op. Cit. – S. 111-195.
327 Галятовський І. Ключ розуміння / Підг. до видання І. П. Чепіга. – К., 1985. –

С. 317-327.
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його остаточного оформлення та поширення. “Патерикон” опира-
ється на сформований у печерах культ святих реліквій, проте, на
відміну від “Тератургими”, цей культ не є у творі визначальною
ідеєю. Косов намагається дотримуватися передусім тексту Другої
Касіянівської редакції і лише вряди-годи згадує про реліквії. Його
першочерговою метою є історизація та індивідуалізація культу
отців Печерських та ікони Богоматері, а також обґрунтування і по-
дача певних взірців для подальшого їхнього шанування. Вочевидь
це було необхідним кроком для закріплення за Києвом ролі такого
”загальнодержавного” санктуарію, яким у Речі Посполитій були
Краків, Вільно та Ченстохова. 

Житія києво-печерських святих 
в контексті нових завдань житійної літератури: 
особливості агіографічних ідеалів у “Патериконі”

Редагування житійних текстів неодмінно вносить до них агіо -
графічні ідеали редакторської доби. Не став винятком у цьому від-
ношенні і “Патерикон” 1635 р. Узагальнений образ святого києво-
печерського старця під пером Косова зазнав суттєвих модифікацій,
що були викликані передусім зміною образу святого ченця в очах
людини Ранньомодерної доби. Поглянемо на основні напрями цих
модифікацій. 

У “Патериконі” в порівнянні з Другою Касіянівською редак-
цією помітно актуалізована ідея обраності святого до монашого
покликання ще з дитинства. Чесноти, якими володів святий, були
вродженими і проявлялися ще у ранньому дитинстві – це універ-
сальний топос агіографічної традиції. Однак у “Патериконі” по-
мітно закцентований той факт, що чесноти дитини були наслідком
побожного життя батьків святого. Саме у зв’язку з цим у редакції
помітно “полагіднішав” образ матері святого Феодосія: вона не є
подібною до чоловіка, не обіцяє накласти на себе руки, одразу сама
вирішує піти в монастир, а її суворість щодо сина є тільки наслід-
ком материнської любові та тиску з боку оточуючих328. Важливою
для “нового” агіографічного жанру була також ідея шляхетності

328 Kossow S. Paterikon... – S. 24-27.
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походження святого, що сильно закцентована в образі святого Ми-
коли Святоші, який був “срібної фарби”, і знатність та заможність
якого постійно акцентуються завдяки словам його лікаря Петра329.

Біографія святих до моменту їхнього постригу у “Патериконі”
майже не наводиться. Причиною є скупий у цьому відношенні па-
териковий матеріал. Однак для новочасової агіографії “світська“
біографія не була настільки важливою – Петро Скарга, який пра-
цював з багатим на деталі західним матеріалом, також не акцентує
уваги на портретних рисах святих, важливішим для нього є “me-
ritum“ – їхні заслуги перед Богом330. Проте “Патерикон” не уник-
нув традиційного агіографічного бачення дитинства святого, який
уникає дитячих ігор331, є милосердним із народження332 та здобуває
повноцінну освіту333.

Момент вибору монашества печерськими святими змальований
у багатьох випадках драматичніше, аніж у Другій Касіянівській ре-
дакції – світ і батьки чинять супротив цьому спасенному вибору.
Також варто зазначити, що на Косова вплинули поширені у того-
часному католицтві потриденські правила приймати у монастир
тільки після досягнення повноліття – за “Патериконом“ святий Не-
стор приходить до монастиря не у 17, а у 18 років334. Натомість в
північноруських житіях продовжується констатація постригу мо-
нахів в юному віці (наприклад, житіє святого Герасима Болдин-
ського кінця XVI ст. говорить про його постриження в 13 років335).

Основним проявом святості києво-печерських отців є переду-
сім сумлінне виконання ними чернечих обітів. Смирення, що ак-
тивно підкреслюється в Другій Касіянівській редакції Патерика
і акцентується в низці інших руських житій XV–XVI ст.336, зали-
шається основною чеснотою монаха і в “Патериконі“. Вершиною

329 Kossow S. Paterikon... – S. 110-116.
330 Kiszkowiak K. Op. cit. – S. 77-78.
331 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera Т.
332 Ibidem. – S. 32.
333 Ibidem. – S. 24.
334 Ibidem. – S. 21.
335 Кадлубовский А. Указ. соч. – С. 285.
336 Див., наприклад, аналіз житія св. Сергія Радонежського: Кадлубовский А.

Указ. соч. – С. 173.
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цього смирення є поведінка святого Феодосія, який завдяки цьому
порівнюється із смиренним агн цем – самим Христом337. Саме у
зв’язку з цим концептом із тексту Другої Касіянівської редакції
були випущені усі моменти, які могли так чи інакше інтерпрету-
ватися як прояви сваволі ченців або їхнього гніву. Наприклад, пе-
реповідаючи діалог святого Агапіта з вірменином, Косов уникає
згадки Другої Касіянівської редакції про гнів святого338.

Другою важливою чеснотою монаха традиційно вважається
нестяжання. І справді, тема добровільної убогості і роздачі майна
бідним в “Патериконі” неодмінно асоціюється із монашим постри-
гом. Так, у переробленому Косовим житії святого Агапіта, Воло-
димир Мономах після роздачі свого майна убогим “полишив світ
і його марноту”339. Святі не володіють майном і відмовляються від
грошей, навіть чесно зароблених. Так, якщо у тексті Другої Касія-
нівської редакції святий Аліпій залишає одну третину свого
прибут ку для себе340, то у “Патериконі” він віддає цю частку мо-
настирю341. Не відмовляється “Патерикон” від індивідуальної
власності святих лише на книги: у житії святого Григорія Косов
зазначає, що святий відмовився тільки від частини книг342, а не від
усіх, як про це говорить старий Патерик343.

Цілковите дотримання обіту тілесної чистоти є безумовною
умовою святості. Косов неодноразово підкреслює, що отці Пе-
черські боролися із тілесною спокусою завдяки аскетизму, мо-
литві і Божій благодаті. Якщо у Другій Касіянівській редакції
Мойсей Угрин розв’язує проблему брата, спокушуваного нечис-
тими думками, роблячи його тіло нечуттєвим для спокуси ударом
в лоно344, то у “Патериконі” брат отримує зцілення тільки зав-
дяки тривалій молитві345. А отже, тіло, яке назавжди омертвіло

337 Kossow S. Paterikon... – S. 34.
338 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 131.
339 Kossow S. Paterikon... – S. 100.
340 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 174.
341 Kossow S. Paterikon... – S. 91.
342 Ibidem. – S. 104.
343 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 134.
344 Там само. – С. 148.
345 Kossow S. Paterikon... – S. 116.
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для гріха, не є для “Патерикону” атрибутом святості. Ймовірно,
саме тому Косов помітно скорочує згадки про скопців, якими
рясніє текст Другої Касіянівської редакції. Тілесна чистота до-
сягається тільки боротьбою з пристрастями. 

На аскетизмі життя лаврських подвижників “Патерикон” ста-
вить особливий наголос. І це не випадково – як у Східному, так
і в реформованому після Тридентського собору Західному хрис-
тиянстві суворість життя монаха була найпоказовішим проявом
благочестя. Не випадково найбільшою популярністю в тогочас-
ній Католицькій Церкві користувалися ідеали святості, взяті із
францисканської традиції: святі-францисканці переважають
серед загалу канонізованих у той час святих346. 

Аскетичний ідеал у подвижництві святих у “Патериконі” в по-
рівнянні з Другою Касіянівською редакцією дещо модифікований,
основними його моментами є тепер власяниця, піст, неспання,
спання на твердому, бичування тощо. Вершиною монашого аске-
тизму залишилося обкування себе залізом та закопування в землю,
які застосував святий Іоанн Багатостраждальний. Суворість до
тіла, однак, тепер не так сильно стосується гігієни (святий Фео-
досій тепер миє не тільки руки, але і обличчя347, не дозволяє кусати
себе комахам348) та усамітнення. Так, Косов з особливою обереж-
ністю ставиться до затворництва, практикованого києво-печер-
ськими отцями. “Суворе, але даремне життя наодинці” – так ус-
тами ігумена Никона характеризує затвор сам Косов349. Також
Косов випустив твердження Патерика про те, що наказ затвори-
тися у печері святий Іоанн Багатостраждальний отримав від са-
мого преподобного Антонія. Ще більш затушованим є образ свя-
того-юродивого. Святий Ісак, який є першим прикладом
юродивого у старокиївській літературі350, у “Патериконі” Косова

346 Burke P. How to become a Counter-Reformation Saint // The Counter-Reforma-
tion: The Essential Readings / M. Luebke. – Malden (Mass.), 1999. – P. 136-137.

347 Пор.: Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 46.
348 Пор.: Там само. – С. 37.
349 Kossow S. Paterikon... – S. 83.
350 Challis N., Dewey H. W. Divine Folly in Old Kievan Literature: The Tale of Isaac

the Cave Dweller // The Slavic and East European Journal. – Vol. 22. – No. 3 (Autumn,
1978). – P. 255-264; Иванов С. А. Юродство: византийское, древнерусское,
украинское? // http://polit.ua/lectures/2011/02/02/ivanov.html
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поданий скоріше як жертва диявольських спокус. Щоправда,
Косов таки роз’яснює суть подвигу Ісака (“став добровільно дур-
ним і безумним заради Христа”), але тут же додає: “однак він слу-
гував на кухні та часто ходив у храм”. Окрім того, “Патерикон”
випускає епізод про те, що цей святий юродствував у миру, обме-
жуючи місце його подвигу тільки монастирем351.

Монаша аскеза у “Патериконі” розуміється як основний засіб
боротьби з “неприятелями душ”. Але в той час як у Другій Касія-
нівській редакції боротьба києво-печерських старців з демонами
подається як звитяга, в “Патериконі” акцент дещо інший – це
страждання, яких зазнають отці під дією злих духів. Підкреслення
страждань отців Печерських, які порівнюються із стражданнями
ветхозавітного Іова352, застосоване у “Патериконі” під впливом за-
гальної уваги барокової літератури до людських страждань та по-
шуку їхньої цінності в процесі Спасіння. Поруч із роздумами про
терпіння Іова та Спасительні страждання Христа в бароковій лі-
тературі актуалізуються мотиви страждання людини як спосіб по-
єднання з Христом, складання дару для Бога, досягнення вищої
цілі353. Ймовірно, саме у зв’язку з розумінням необхідності люд-
ського страждання для спасіння Косов випускає розпачливий крик
святого Іоанна Багатостраждального: “Господи Боже Спасе мій!
Чому мене залишив?! Помилуй мене, Владико, оскільки Ти єси
один чоловіколюбець. Спаси мене грішного, Єдиний Боже без-
грішний! Звільни мене від скверни беззаконня мого, аби не заплу-
тався в мережах ворожих навіки-віків. Звільни мене з вуст врага
цього, який, немов лев, рикаючи, ходить, бажаючи мене проков-
тнути. Підніми силу Твою і прийди мене порятувати! Сяйни блис-
кавкою Твоєю і прожени [змія], аби зник від Лику Твого”354. І хоч
Друга Касіянівська редакція приводить також відповідь Бога на
цей клич, в якій пояснено спасительну роль страждання, однак для
нас важливо, що у “Патериконі” нарікання на страждання з боку

351 Kossow S. Paterikon... – S. 78-82.
352 Ibidem. – S. 149.
353 Künstler-Langner D. Czlowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. – Toruń,

2002. – S. 46-173.
354 Патерик Києво-Печерський... – С. 134.
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святого старця було просто неприпустимим. Цікаво, що укладений
приблизно в цей самий час рукопис із зібрання Кирило-Білозер-
ського монастиря, який містить епізодичні згадки про лаврських
святих, згадує про святого Іоанна Багатостраждального саме в кон-
тексті цього розпачливого крику355.

У “Патериконі” підкреслені і розвинені ті нечисленні згадки
Другої Касіянівської редакції, де йдеться про освіченість печер-
ських монахів. Однак сама освіта є тільки шляхом для досягнення
Спасіння. Говорячи про добре знання святим Спиридоном Псал-
тиря, Косов зазначає, що воно йому знадобилося для того, “щоб за-
вжди, як святий Давид, міг він служити устами і голосом Всемо -
гутньому Богу”356; святий Феодосій, осягнувши науку, вирішив
по стригтися у монашество357 тощо. Важливою для Косова була й
ін формація патерикового тексту щодо проповідництва отців Печер-
ських серед мирян, а особливо – серед невірних (язичників та єв-
реїв). Адже тема проповідництва серед невірних активно розвива-
лася в могилянську добу – Петро Могила навіть включив до свого
“Требника” спеціальну єктенію для благословення проповідників358.
Відтак “Патерикон” підкреслює проповідництво святого Євстратія,
що завершується мучеництвом, та показує суперечки із євреями свя-
того Феодосія власне як місіонерство: “Не менша і та ласка Хрис-
това у святому Феодосії Печерському, що таємно вночі звик ходити
до євреїв, повчаючи їх, щоб у Спасителя повірили як в обіцяного
Месію і не супротивились [цьому]. Так у суворому, побожному і ан-
гельському житті бажав пролити свою кров за Господа свого”359.

Важливим для Косова було також підкреслення тих патерико-
вих моментів, які стосуються ставлення отців Печерських до
ближніх. Ті нечисленні згадки Другої Касіянівської редакції, коли
печерські святі проявляли милосердя до ближнього, акцентовані
у тексті “Патерикону”, підкреслені окремими глосами і винесені
у Реєстр: святий Феодосій віддає убогим свій одяг, заступається

355 ОР РНБ, Кир-Бел. 130/255, л. 266-266об.
356 Kossow S. Paterikon... – S. 137.
357 Ibidem. – S. 24.
358 Naumow A. Wiara i historia... – S. 170.
359 Kossow S. Paterikon... – S. 38.
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за вдову і засуджених на смерть, засновує шпиталь при церкві свя-
того Стефана, святий Аліпій безоплатно розписує убогі храми360,
святий Прохор годує нужденних361 тощо. Неодмінною рисою свя-
тості є і лагідність у ставленні до ближнього. Замість патерикової
погрози святого Пимена тим, хто уникає служби хворим, Косов
вставляє до своєї редакції твердження, що святий нічого не гово-
рив брату, який відмовився прислуговувати йому, а натомість мо-
лився за нього, виконуючи заповіді Христа362.

Особлива увага в бароковій агіографічній літературі приділя-
лася чудесам святого. Традиційно їм відводилося найбільше місця
у житії363. Не відійшов від цієї традиції і Косов. Подані у Патерику
чудеса він описує особливо ретельно, збагачує їх деталями, мета-
форами і психологізмом. До згаданих у тексті Другої Касіянівської
редакції зцілень, чудотворного втручання у ведення монастир-
ського господарства, і врятування печерських монахів, і покарання
зловмисників Косов додає нові штрихи. Так, оповідаючи про те,
що святий Ісаак ловив ворона у відповідь на кпини кухаря, Косов
несподівано резюмує і виносить на поля такий висновок “Ворон
слухався святого Ісака”364. Імовірно, тут на нього вплинув образ
святого Франциска, який розмовляв і спілкувався з тваринами365. 

Викладаючи зміст патерикових оповідань про чудеса, Косов
особливо активно підкреслює дію Божої сили і благодаті під час бо-
ротьби святих зі злом, вигнання злих духів, а особливо – здійснення
чудес. Косов нерідко вводить до тексту Другої Касіянівської редакції
розповідь про тривалу молитву монахів як необхідну умову здійс-
неного ними чуда. В житіях “Патерикону” підкреслено, що силу ви-
ганяти і заклинати злих духів, печерські старці отримують від Бога
як особливий дар. Такий самий акцент знаходимо, між іншим, і в
“Жи тіях” Петра Скарги366, а отже, він є спільною рисою агіографіч -

360 Kossow S. Paterikon... – S. 89-95.
361 Ibidem. – Reiestr. Litera Р, S, Т, V.
362 Ibidem. – S. 135.
363 Borkowska U. Op. cit. – S. 476.
364 Kossow S. Paterikon... – S. 81.
365 Грін Ж. Брат Франциск / З французької переклала Г. Чернієнко. – К., 2006. –

С. 212-214.
366 Domalewska B. Potrydencka demonologia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi. –

Olsztyn, 2009. – S. 134.
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ної традиції доби. Зцілююча сила у оповідях “Патерикону” перенесена
із зілля (у випадку святого Агапіта367) чи патериці (у житії святого
Мойсея368) на молитву цих святих і отриману ними від Бога благо -
 дать. Обов’язковою тепер стає і подячна молитва святих за здійс -
нене чудо, у якій підкреслено мотив Божої опіки над монахами369.

Сильвестр Косов намагається надати чудесам якомога більше
рис достовірності. Так, він опускає твердження Патерика про те, що
багато іновірців не повірило у чудо в житії святих Василія та Фе-
дора370. Також він вирізав із тексту Другої Касіянівської редакції
такі деталі чудотворних явищ, які б здалися його читачеві вкрай не-
достовірними. Наприклад, розповідаючи про чудо порятунку Пе-
черського монастиря від розбійників, Косов уточнює, що хоч церква
здавалася піднятою у повітря, насправді вона стояла на землі371. Го-
ворячи про явлення святих та інші чудотворіння, “Патерикон” най-
частіше додає до розповіді свого джерела слово “наче” (“ніби”)372.
Загалом чудеса подаються Косовим найчастіше як сни або видіння,
а не події, що відбулися у реальності. Це свідчить про цілковиту
відмову від середньовічного трактування надприродного. Серед-
ньовічне бачення чуда цілковито базувалося на августинівському
сприйнятті природного як потенційно чудотворного; в середньовіч-
них чудесах Бог постійно втручається у хід природних процесів, а
надприродне тлумачення подій виразно переважає над природним373.
У середньовічній агіографії чудеса святих були важливими самі по
собі, такими вони залишалися у народній побожності і у XVII ст.
Деякі святі в північноруських землях, хоч залишалися офіційно не-
канонізованими і за життя не уславилися християнськими подви-
гами, шанувалися в народній традиції як чудо творці374. Однак для
церковних агіографів – Сильвестра Косова, укладачів Макаріївських

367 Kossow S. Paterikon... – S. 97-100.
368 Ibidem. – S. 116.
369 Ibidem. – S. 39-40.
370 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 167.
371 Kossow S. Paterikon... – S. 36.
372 Ibidem. – S. 36, 49 etc.
373 Ward B. Miracles and the Medieval Mind: Theory, Record and Event, 1000–1215. –

Philadelphia, 1987. – Р. 31-32.
373 Савельева Н. В. Сказания XVII века о святынях, святых и подвижниках Рус-

ского Севера: Пинега и Мезень. – СПб., 2010. – С. 8.
374 Kossow S. Paterikon... – S. 163.

“Патерикон” як агіографічний твір

95



міней чи Петра Скарги – чудеса (особливо посмертні) мають вар-
тість лише з огляду на їхню потенційну дидактичність. Тому такі
прояви чудотворної сили святих, як наказ рухатися мертвим, чим
уславився святий Марк Печерник, стали для Косова неважливими.
Розповідаючи про чудо, що трапилося у печерах за часів Діонісія
Щепи і, на перший погляд, не мало дидактичного навантаження,
Косов наприкінці підкреслює його повчальний зміст: “І дивуючись
цьому, православний читачу, прославляй Господа, котрий такими
великими чудесами знатний руський народ до Спасіння кличе,
і поклоняйся йому на віки вічні. Амінь”375.

Чудеса-покарання, якими рясніють тогочасні житія москов-
ських святих376, у “Патериконі” мають виразно іншу спрямова-
ність – вони неодмінно ведуть до навернення. Характерно, що
навернення у новій редакції Патерика є абсолютним і невідворот-
ним. Не випадково “Патерикон” опускає розповідь Другої Касія-
нівської редакції про те, що навернений половець хотів розіп’яти
святого Никона перед смертю377. Обов’язковою умовою доброї
смерті є спокутування гріхів – Косов вводить у текст епізод про
те, що святий Арефа просить у Бога час для покути і проводить
його у молитвах, пості та інших чеснотах378, що, очевидно, є від-
лунням вчення Ансельма Кентерберійського про “satisfactio”.

Простеживши основні втручання у текст Києво-Печерського
патерика, здійснені Сильвестром Косовим, можемо констатувати
помітну зміну агіографічних ідеалів. Образ печерських старців на-
буває нових рис благочестя: покірності перед старшими, лагід-
ності у ставленні до ближнього, працелюбності і вченості. По-
мітно затушовуються ідеали відлюдництва та юродства. Ревне
виконання чернечих обітів, терплячість до страждань, зовнішня
аскеза і молитва наділяють отців Печерських Божественною бла-
годаттю і здатністю здійснювати чудеса, які неодмінно мають по-
вчальний зміст. Ось основні риси “нового” агіографічного ідеалу,
що знайшов своє відображення у “Патериконі” 1635 р.

375 Kossow S. Paterikon... – S. 163.
376 Кадлубовский А. Указ.соч. – С. 288-289.
377 Kossow S. Paterikon... – S. 143.
378 Ibidem. – S. 155.
378 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 59.
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“ПАТЕРИКОН” ЯК МОРАЛЬНО-ДИДАКТИЧНИЙ ТВІР

Контрреформаційна література у своїй суті була глибоко ди-
дактичною та моралізаторською. Це простежується передусім
у виборі чудес, які подаються з метою морального повчання чи-
тачів. Окрім того, у житіях вкраплювалися незначні фрагменти мо-
рально-дидактичного змісту, які за необхідності могли бути вико-
ристані у проповідях. Петро Скарга, наприклад, після багатьох
житій подає коротку “науку” для читача379. Косов не робив таких
резюме, однак звертається з повчаннями до читача у самому тек-
сті, виносить окремі настанови у глоси або в Реєстрі найважливі-
ших речей, визначаючи таким чином повчальні моменти у творі,
які за необхідності можна було б швидко віднайти. 

Важливість виокремлення дидактичного елементу в житіях
святих для вивчення культурного стану епохи була вже масштабно
підкреслена у праці А. Кадлубовського380. Звісно, вже самі житія
києво-печерських святих є закликом до наслідування. Косов не-
одноразово підкреслює, що, вступаючи на дорогу монашого
життя, той чи інший святий наслідує чернечий подвиг святого Ан-
тонія чи Феодосія (наприклад, в Реєстр найважливіших речей ви-
несено “Антонія святого життя хоче наслідувати Агапіт”381).
Однак imitatio (наслідування) ніколи не було основною метою
агіографічного тексту. Святі в житіях передусім прославлялися382,
їхній ідеал був не завжди досяжним та й далеко не завжди зручним
в умовах жорстко регламентованого монастирського життя. Зовсім
не всі прояви подвижництва києво-печерських старців подавалися
як взірці для сучасного читача. У цьому розділі ми розглянемо
тільки спеціально акцентовані (у тексті, глосах або Реєстрі) пов -
чальні моменти, йдучи від вужчої до ширшої читацької аудиторій:
від настанов для монашества – до дидактичних звернень до загалу
світських і духовних читачів.

379 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 59.
380 Кадлубовский А. Указ. соч. – С. 160-171.
381 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera A.
382 Geary P. Saints, Scholars and Society // Saints: Studies in Hagiography / Ed.

Sandro Sticca. – Binghamton ; New-York. – Р. 15.
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Настанови для монахів

Говорячи про потенційного адресата твору і вбачаючи в ньому
світського читача, дотеперішні дослідники “Патерикону” випус-
тили з поля зору той факт, що основний дидактичний зміст житій
стосується насамперед монашества. Косов навіть звертається до
читача у певній ієрархії: “А ти, монаше і кожен православний чо-
ловіче”383. Увага до монашества, як окремого, виняткового шляху
спасіння, у “Патериконі” зрозуміла. Не варто забувати, що саме
реформа внутрішнього життя православних монастирів була
одним з важливих напрямів діяльності Петра Могили і загалом
діячів могилянського кола384. 

Дослідники старокиївської літератури кількаразово зауважу-
вали, що ранні редакції Києво-Печерського патерика мають на
меті скоріше прославу Києво-Печерського монастиря, аніж містять
повчальні настанови для братії385. М. Глобенко вбачає таку тен-
денцію і в тексті “Патерикону”386. Ми, однак, не можемо з цим по-
годитися. Адже роль інших монастирів у творі не принижується,
скоріше навпаки – Косов випускає оповідь Патерика про те, що
святого Феодосія не хотіли приймати в інші київські монастирі
через його убогість387, протиставлення Свято-Димитріївської оби-
телі Печерській388, твердження про вищість Лаври над усіма ін-
шими монастирями389 тощо. Очевидно, автор “Патерикону” вирі-
шив змінити розстановку акцентів, збільшити дидактичний зміст
житій, пом’якшити глорифікацію Печерського монастиря і таким
чином розширити потенційну читацьку аудиторію уже не руко-
писного, а друкованого твору.

Передусім варто зазначити, що Косов зупиняє увагу читача на
проблемі прийняття монашого покликання, суспільних та родин-

383 Kossow S. Paterikon... – S 107.
384 Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. – К.,

1883. – Т. 1. – С. 320-322.
385 Поппе Р. О характере и степени влияния византийской литературы на ори-

гинальную литературу южных и восточных славян // American Contributions to the
Seventh International Congress of Slavists / Ed. V. Terras. – Hague, 1971. – C. 486-487.

386 Глобенко М. “Paterikon”... – С. 34-35.
387 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 28.
388 Там само. – С. 19.
389 Там само. – С. 20.
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них перешкодах, які можуть його супроводжувати. “Коли людина
має справжній намір служити Господу Богу в монашестві, Всемо-
гутній Бог так укладає справи, що хоч якби батьки були проти, він,
однак, виконує задум слуги свого”390. У Реєстрі найважливіших
речей також підкреслено, що святий Василій приймає чернечий по-
стриг, незважаючи на “муки батька”391. Особливо важко покинути
світ і постригтися представникам вищих суспільних верств. Однак
ні фундування монастирів, ні щедрі пожертви на користь Церкви
не є альтернативою монашого покликання і не можуть його замі-
нити – акцентує Косов у житії святого Миколи Святоші392. Таким
чином, у “Патериконі” зроблено помітний акцент на заохоченні ба-
жаючих (особливо активно шляхтичів) до постригу.

Особлива увага присвячена актуалізації моменту послуху і по-
кори лаврських ченців перед волею настоятеля. Обітів послуху і
покори стосується і більшість з уміщених в житіях глос. “Хто стар-
шого, згідно із Богом, не слухає, той буде слухати сатану”393 – ре-
зюмує одна з глос. Цей наголос є цілком співзвучний відомим нам
подіям в житті тогочасної Церкви – Петро Могила, ставши лавр-
ським настоятелем вимагав від братії безумовного підпорядку-
вання волі настоятеля і жорстоко покарав ченців Пустинно-Ми-
кільського монастиря394.

Очевидно, дидактична роль житій була спрямована передусім
на молодого монаха-послушника. Про це свідчить поява у житії
святого Антонія твердження про побожність життя новопостри-
женого святого у порівнянні зі старшою братією395 і винесення від-
повідного твердження у прикінцевий Реєстр найважливіших
речей. Ймовірно, поява цього акценту була зумовлена намірами
Петра Могили заохотити до ревного подвижництва послушників
та новопострижених. Разом із тим “Патерикон” стверджував, що
старші монахи повинні бути моральними авторитетами для мо-

390 Kossow S. Paterikon... – S. 132.
391 Ibidem. – Reiestr. Litera В.
392 Ibidem. – S. 146-147.
393 Ibidem. – S. 83.
394 Жуковський А. Петро Могила та питання єдності церков. – К., 1997. – С. 65-66.
395 Kossow S. Paterikon... – S. 18-19.
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лодшої братії. Особлива відповідальність лежала на наставниках
та ігуменах. Проблема вибору ігумена і достойної його поведінки
була вочевидь актуальною для часів Сильвестра Косова. Неда-
ремно він включає до циклу переказаних ним оповідань і “Історію
після смерті Полікарпа”, де детально змальовується процедура ви-
бору ігумена Василія і його смиренна позиція396. Ідеальним обра-
зом доброго настоятеля був сам преподобний Феодосій. Розпові-
даючи про святого як лагідного і сповненого молитви ігумена,
Косов виносить у глоси “Старші мають лагідно керувати братією”;
“Як має поводитися старший із неслухняною братією”, “Приклад
старшого формує молодшого”397 – глосує Косов розповідь про те,
як святий Феодосій рубав дрова, після чого уся братія почала на-
слідувати його. Ідеал наставника розкритий також в образі святого
Єремії: “І так, коли котрийсь брат мав якусь злу думку, той мав
звичку таємно його наставляти, щоб застерігався нечистого духа.
А особливо, коли котрийсь із братів надумував покинути монастир
і бути волоцюгою, тоді [Єремія] його наодинці відчитував і поті-
шав духовною розмовою”398. Таким чином, Сильвестр Косов за-
кликає до лагідних настанов, молитви та особистого прикладу на-
стоятеля усій братії. Однак, в той же час, в “Патериконі” у прямий
спосіб не відобразилися заклики до братньої любові, які широко
лунають в тогочасних північно-руських житіях399. Косов тільки
один раз в Реєстрі підкреслює необхідність братньої любові у мо-
настирі, без якої не можна відправляти літургію400.

Житія києво-печерських святих були найкращою ілюстрацією
виконання і чернечого обіту убогості. Патерикові оповідання на
мотиви “нестяжанія” були дуже актуальними в добу боротьби
Петра Могили за піднесення монашої дисципліни401. Скупість мо-
нахів активно засуджується, а інформація про анонімного брата,

396 Kossow S. Paterikon... – S. 162.
397 Ibidem. – S. 29-33.
398 Ibidem. – S. 71.
399 Кадлубовский С. Указ. соч. – 295-311.
400 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera С.
401 Глобенко М. “Тератургіма” Афанасія Кальнофойського в її зв’язках із ста-

рокиївською літературою. Відбитки із збірника “Української літературної газети”. –
Мюнхен, 1956. – С. 26.
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який за наказом преподобного Феодосія віддає усе зароблене у ми -
ру, виноситься у Реєстр найважливіших речей402. “Молитва мона-
хів, які занурилися у скарби, є нечистою перед Богом”403 – резюмує
“Патерикон”. Очевидно, що Косову передусім йшлося про під-
креслення важливості дотримання кіновії (спільножи тельства) у
монастирях. Зокрема Косов випускає з тексту Другої Касіянівської
редакції твердження про майнову диференціацію поміж лавр-
ськими ченцями (наприклад, убогість святого Афанасія404 і багат-
ство Арефи405), а повчальну історію про брата, який їв наодинці
і помер негідною смертю, підкреслює у заголовку406. Те, що деякі
монахи, згідно з патериковим текстом, володіли майном, Косов
пояснює або дозволом старшого407, або тим, що ця власність була
отримана вже після постригу408. Цілком очевидно, що обіт убогості
монаха розуміється Косовим виключно як убогість індивідуальна.
Характерно, що під час опису відмови святого Агапіта від князів-
ських дарів Косов як альтернативу роздачі майна бідним включає
пропозицію передачі їх монастирю409. Також не знайшли місця у но -
вій редакції і ті місця Другої Касіянівської редакції, де святий Фео-
досій перешкоджає намаганням братії приберегти і нагромадити
монастирські запаси410. Вочевидь постульований обіт убогості не
мав нічого спільного із веденням тогочасного монастирського гос-
подарства. Незважаючи на зафіксоване дослідниками поширення
текстів Ніла Сорського в Київській митрополії411, ідея “Патери-
конy” далека від закликів північноруських нестяжателів.

Тілесна спокуса у творі охарактеризована як така, “над яку
більшої немає”412. Вона розуміється автором “Патерикону” як

402 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera В.
403 Ibidem. – S. 30.
404 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 111.
405 Там само. – С. 120-121.
406 Kossow S. Paterikon... – S. 160.
407 Ibidem. – S. 154.
408 Ibidem. – S. 153.
409 Ibidem. – S. 98-99.
410 Пор.: Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 59-60.
411 Senyk S. The Sources of the Spirituality of St. Josaphat Kuncevyč // Orientalia

Christiana Periodica. – Vol. 51 (1985). – P. 425-436.
412 Kossow S. Paterikon... – S. 109.
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наслідок вразливості людської природи: “Бо маєш багато ворогів
чистоти, з яких найсуворішим є домашній, котрий вдень і вночі на
тебе чатує”413. Під цим “домашнім ворогом” розуміється, оче-
видно, людське тіло, боротися з яким можна, за прикладом печер-
ських старців, молитвами і упокоренням. Цікаво, що тогочасні пів-
нічноруські житія демонструють інше бачення тілесних спокус –
боротьба і подвиги святих спрямовані не на “плоть і кров”, а на
ворогів невидимих414.

Що стосується форм і проявів аскетизму, прямі заклики наслі-
дувати печерську братію проявляються тільки стосовно стрима-
ності в їжі, сні та униканні розкішного одягу. У тексті підкреслю-
ється, що преподобний Феодосій вилучав у братії всю ту їжу, яка
не відповідала монашим правилам415. Очевидно, йшлося про спо-
живання м’яса. Ця проблема була актуальною і для тогочасних ка-
толицьких орденів416, і для тих, хто постригався у православних
монастирях Речі Посполитої у першій половині XVII ст. Зокрема
у щоденнику Петра Могили споживання м’яса подається як одна
із найбільших проблем, що постала перед московитом Феодосієм,
який приїхав у Лавру417. Другою важливою проблемою була на-
дмірність сну монахів. “Патерикон” прямо зазначає, що спання до
обіду є проявом розкішного життя, а монах повинен вставати дуже
рано418. “Патерикон” підкреслено зауважує, що святого Феодосія
шанували не за розкішний одяг419. А отже, проблема надмірності
в одязі була також актуальною для часів створення твору. 

Квінтесенцією авторського задуму щодо формування ідеаль-
ного образу монаха є прощальна промова святого Феодосія, ви-
ділена окремою глосою. Окрім зазначених у Другій Касіянів-

413 Kossow S. Paterikon... – S. 110.
414 Кадлубовский А. Указ. соч. – С. 285.
415 Kossow S. Paterikon... – S. 30.
416 Kłoczowski J. Wielki zakon XVII-wiecznej Rzeczypospolitej u progu swego roz-

woju. Dominikanie polscy w świetle wizytacji generalnej z lat 1617–1619 // Nasza Prze-
szłość: Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. – Kraków, 1973. – № 39. –
S. 164-165.

417 Записки святителя Петра Могили... – С. 454.
418 Kossow S. Paterikon... – S. 46-47.
419 Ibidem. – S. 34.
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ській редакції передсмертних настанов святого щодо дотри-
мання обітниць, посту, постійного перебування в монастирі і ви-
конання монастирських послушань, Косов додає новий штрих:
монах повинен дбати про Церкву і її порядки. Кидається у вічі
і той факт, що замість неконкретизованого в тексті Другої Ка-
сіянівської редакції “добра”, яке обіцяє святий Феодосій завдяки
своїм молитвам, і під яким старий Патерик розуміє матеріаль-
ний достаток, Косов називає конкретний прояв цього блага – це
побожні і мудрі монахи420. “Людей мудрих передбачив святий
Феодосій для святого монастиря” – таке твердження знаходимо
у Реєстрі421. В очевидний спосіб “Патерикон” акцентує увагу на
необхідності підвищення духовного та інтелектуального рівня
братії, піднесення ролі монашества в тогочасному церковному і су -
спільному житті. 

Разом із тим Косов прибрав із тексту Другої Касіянівської ре-
дакції відверто негідні прояви монашої поведінки. Зокрема він
опустив інформацію про те, що один із сучасників святого Они-
сифора провадив нечисте життя у монастирі422, святий Євагрій
причащався у гніві423 тощо.

Настанови для мирян

Сильвестр Косов неодноразово підкреслює “марноту світу
цього”, однак світське і церковне у “Патериконі” не розділяється
і не протиставляється. У творі знайшли відображення позитивні
образи світських людей і зазначені їхні чесноти, які є взірцями для
наслідування, а також дана низка настанов, що стосується не
тільки (або не стільки) духовних, але й світських.

Повчання мирянам Косов робить, виходячи як з прикладів
отців Печерських, так і світських героїв – князів та бояр. Династія
Рюриковичів є найбільш позитивним прикладом поводження
представників нобілітету. Косов підкреслює благочестиві при-
клади князів: піші паломництва до Печерського монастиря, прояви

420 Kossow S. Paterikon... – S. 46-47.
421 Ibidem. – Reiestr. Litera L.
422 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 104.
423 Там само. – С. 123.
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їхнього донаторства та покори. Всі прояви князівської побожності
у безпосередній спосіб екстраполюються на сучасний Косову но-
білітет. Одним із основних обов’язків шляхтича є матеріальна під-
тримка Церкви. Згадуючи традицію надання десятини на оздобу
Десятинної церкви і виховання духовенства у давньоруські часи,
Косов патетично резюмує “Якби таких будівничих, православний
читачу, наші церкви до цього часу мали, мабуть красою [вони] пе-
ревищували б багатства усіх монархів. Тепер не дивуйся, коли пі-
дупалі і мало оздоблені церкви бачиш. Бо таких дясятинників не
стало”424. Окрім того, Косов прямо закликає читача прикрашати
храми та ікони наприкінці житія святого Еразма425.

Не менш важливою є проблема взаємостосунку шляхти і ду-
ховенства. “Поглянь на покору князя перед убогим монахом!”426 –
так резюмує Косов протистояння князя Ізяслава та святого Фео-
досія. “І так, усі православні люди, шануйте монахів, які обрали
побожність, бо бачите, що Господь Христос мстить за них, як за
слуг, що присягнули Йому427”, – говорить Косов після розповіді
про загибель князя Ростислава, який убив Григорія Чудотворця.
Після розповіді про смерть князя Мстислава від стріли, якою він
перед тим проткнув святого Василія “Патерикон” повчає: “Тут
побач, кожен християнине, як воювати із монахами. Бо за них сам
Бог мститься428”. Безпосередньо до сучасних Косову учасників
військових походів звернена подана у Реєстрі ремарка “Рада воїнів
про вбивство печерських монахів”429, яка узагальнює насправді
плани щодо нападу на монастир розбійників.

Окрім того, Косов вповні використовує нечисленні приклади
Другої Касіянівської редакції для конструювання моделей доброї
поведінки у соціумі. Дуже близькою до злободенних подій того-
часного суспільства є повість про шляхтичів Іоанна і Сергія, де
йдеться про виконання заповіту родичами померлого. Тут Косов

424 Kossow S. Paterikon... – S. 16.
425 Ibidem. – S. 154.
426 Ibidem. – S. 43.
427 Ibidem. – S. 108.
428 Ibidem. – S. 131.
429 Ibidem. – Reiestr. Litera R.
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прямо звертається і до сучасних йому “шахраїв та фіглярів”430, за-
кликаючи їх якнайшвидше спокутувати учинене зло.

У тексті є і дидактичний образ благочестивого подружжя, по-
дано кілька повчань щодо подружнього життя. Благочестиве по-
дружжя любить один одного та шанує духовенство. Чоловік не по-
винен в усьому дослухатися до дружини, це підкреслено в Реєстрі
найважливіших речей за допомогою ремарки “Адам, коли в
усьому дослухався до дружини, був вигнаний із раю”431. Однак мо-
дель подружнього життя є не такою аскетичною, як у тексті Другої
Касіянівської редакції. Так, Косов видаляє розповідь про цнотливе
співжиття Яна і Марії432 як ідеал подружнього життя, а в Реєстрі
найважливіших речей зазначає “Дружиною не гидувати”. Дидак-
тичним жіночим образом є також мати святого Феодосія. Замість
відверто негативного образу, який подає Друга Касіянівська ре-
дакція, перед нами постає жінка, всі дії якої супроти намірів свя-
того Феодосія прийняти постриг пояснюються материнською лю-
бов’ю і яка сама (а не за порадою сина) обирає монашество.

Які прояви тогочасного світського життя кваліфіковуються ав-
тором “Патерикону” як надмірність? Передусім це складна і ви-
шукана їжа та спання до обіду433. Цікаво, що до цього списку по-
трапила й інструментальна музика, яка лунала при дворі князя
Святослава434. Негативне висловлювання стосовно цієї музики під-
креслено у Реєстрі435. Принаймні у присутності духовенства ця
музика має бути припинена – виносить читач з тексту.

Проблема доброчинності актуалізована тільки в одному ви-
падку. Перелічені патериковим текстом у житії святого Миколи
Святоші прояви милосердя до ближнього Косов доповнює акту-
альним для свого часу шпитальництвом436. Однак наслідувати
прояви тотального милосердя отців Печерських варто не завжди.

430 Kossow S. Paterikon... – S. 107.
431 Ibidem. – Reiestr. Litera A.
432 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 72.
433 Kossow S. Paterikon... – S. 38, 148.
434 Ibidem. – S. 44.
435 Ibidem. – Reiestr. Litera О.
436 Ibidem. – S. 150.
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Про це, зокрема, свідчить глоса “І явним злодіям інколи поступа-
тися – це річ спасенна”. Ця глоса міститься навпроти розповіді
про милосердя святого Феодосія до злодіїв, які хотіли обікрасти
монастир437. Прислівник “інколи” фігурує тут невипадково – на
загал злодійство потрібно викорінювати і боротися з ним. 

Поширені людські вади засуджуються коротко, але ригорис-
тично. У Реєстрі окремо виділена настанова-напучування для зло-
діїв. В оповіданні про святого Агапіта засуджується заздрість:
“Милий Боже, чого [тільки] заздрість не робить438”. За приклад не-
гнівливості подана реакція святого Феодосія на прохання візника
помінятися з ним місцями: “за зневагу святі не гніваються439”. З
метою засудження пияцтва, “Патерикон” акцентує той момент, що
князь Мстислав упав у гнів, напившись440.

Зупиняється Косов і на актуальній для всіх часів проблемі фі-
зичного здоров’я і людського нарікання на хвороби. Бог є владним
над хворобою і здоров’ям441, хвороби потрібно зносити без нарі-
кань і святотатства442 – все це акценти, додані Косовим до тексту
Другої Касіянівської редакції. 

Цікаво, що засудження деяких гріхів, які мали місце у Другій
Касіянівській редакції, не потрапило до “Патерикону”. Зокрема
це стосується ворожбитства і знахарства, до яких звертався зці-
лений святим Аліпієм киянин443. Очевидно, Косов вважав цей
гріх неспівмірним з легко отриманим прощенням, про яке
йдеться у житії.

Чудо у “Патериконі” також має дидактичний характер – зав-
дяки чудесам Бог проявляє свою опіку над святими, вказує на не-
правильну чи неморальну поведінку. Якщо за чудо не була здійс-
нена відповідна обітниця, Бог покарає. “Обітниці Найсвятішій
Діві потрібно виконувати444”, – промовляє глоса на полях розповіді

437 Kossow S. Paterikon... – S. 33.
438 Ibidem. – S. 98.
439 Ibidem. – S. 33.
440 Ibidem. – S. 131.
441 Ibidem. – S. 132.
442 Ibidem. – S. 134.
443 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 74.
444 Kossow S. Paterikon... – S. 36.
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445 Cінкевич Н. О. Чудо і надприродне в українській ранньобароковій літера-
турі: “Парергон святих чудес ікони Пресвятої Богородиці в монастирі Куп’ятиць-
кому” як агіографічний твір // КC. – К., 2010. – № 6. – С. 3-17.
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про невиконання одним із бояр обітниці прикрасити ікону Бого-
родиці. Невиконання обітниці перед святинею завжди каралося,
кращим свідченням чого є сучасна “Патерикону” “Тератургима”
та описи чудес Куп’ятицької ікони Богородиці445.

Незважаючи на те, що “Патерикон” не є класичним морально-
дидактичним твором, він може з усією певністю кваліфікуватися
як такий завдяки численним повчальним вкрапленням, глосам та
Реєстру найважливіших речей. Сильвестр Косов вкладає в уста
святих відповідні повчання, підкреслює позитивний приклад, за-
суджує негативні вчинки, а також опускає найбільш морально не-
гідні моменти у “святому” творі.



“ПАТЕРИКОН” ЯК ПОЛЕМІЧНИЙ ТВІР

Агіографія Нового часу була іманентно полемічною і апологе-
тичною446. Наприклад, Петро Скарга у своїх “Житіях” постійно
порушує актуальні проблеми протестантсько-католицької поле-
міки: Свята Трійця, меса, Євхаристія, шанування святих, культ
ікон тощо447. “Патерикон” також не уникнув впливу цієї тенденції.
Увесь твір рясніє постійними зверненнями до “супротивника” та
“єретика”, з яким полемізує автор. 

Комплексно полемічна аргументація Косова викладена у “Пе-
редмові до православного читача” та прикінцевих трактатах: “На-
гадування ласкавому читачу про голови печерських святих, з яких
стікає святе миро” та Хронологія Руських митрополитів.

“Передмова до православного читача” складається із загаль-
ного вступу про важливість шанування мощей, риторичного за-
клику радіти з приводу наявності у Києві чудотворних святинь та
послідовного викладу чотирьох закидів (“obiectio”) щодо київ-
ських реліквій і подачі на них контраргументів. Така схема нагадує
традиційну побудову теологічних диспутів, з якими Косов мав
бути добре знайомий ще з часів свого навчання в Люблінській єзу-
їтській колегії. У цій передмові Косов полемізує з трьома основ-
ними супротивниками: тими, хто відкидає необхідність шанувати
святих; раціоналістами, які стверджують природну причину не-
тлінності лаврських мощей; католиками, які намагалися довести
непричетність Руської Церкви до “схизми”. Розглянемо по черзі
полеміку супроти цих трьох опонентів, аналізуючи не тільки по-
лемічні частини твору, а й житійну його частину. 

Антипротестантські мотиви у “Патериконі”

В історіографії міцно вкорінилася хибна думка, що антипро-
тестантська полеміка в південноруській літературі розвивалася
тільки у кількох невеликих за обсягом та надрукованих незнач-
ним тиражем творах і мала переважно антиаріанську спрямова-

446 Ceccherelli A. Op.cit. – S. 49.
447 Ibidem. – S. 59.
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ність448. Насправді православні полемісти другої половини XVI –
середини XVII ст. порушили всі основні проблеми, які суперечили
протестантському віровченню: Троїчність Бога, дві іпостасі
Христа, необхідність молитви до святих і Богородиці, дотримання
постів, повний біблійний канон, важливість добрих справ для до-
сягнення Спасіння, реальність перевтілення хліба і вина у Євха-
ристії, форма і матерія таїнств, обґрунтування шанування ікон та
реліквій, необхідність молитви за померлих тощо. Однак водночас
у творчості православних авторів окресленого періоду спостері-
гаються виразні ”протестантські мотиви”. І це не дивно з огляду
на те, що першу серйозну відповідь православної сторони у по-
стберестейській дискусії ”Apokrisis abo odpowiedź na książki o sy-
nodzie brzeskim 1596” (Краків, 1597) дав Мартін Броньовський
(псевдонім – Христофор Філалет) – член спільноти “Чеських бра-
тів” і відомий релігійний дисидент449. Безперечні протестантські
впливи спостерігаються у творчості Стефана Зизанія450. Низку не-
ортодоксальних поглядів (зокрема знеохочення читача від шану-
вання Богородиці і святих) закидали православному Мелетію
Смотрицькому, який, перейшовши в Унію, застосував цей самий
закид супроти право славних451. 

У 1634 р. одним із основних звинувачень, висунутих проти від-
критих Петром Могилою православних шкіл, був закид у протес-
тантських відхиленнях452. На цьому тлі цілком зрозумілим є те, що
саме видання києво-печерських житій, здійснене у 1635 р. Силь-
вестром Косовим, мало відверто антипротестантське спрямування
і повинно було продемонструвати річпосполитському читачеві
увагу православних до святих. Окрім того, увесь “Патерикон”

448 Зема В. Причинок до православної полеміки доби Контрреформації // Ков-
чег: науковий збірник із церковної історії. – Львів, 2007. – Число 5. – С. 78.

449 Stradomski J. Spory o “wiarę grecką” w dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków,
2003. – S. 37.

450 Садловський Р. І. До історії есхатологічних вчень та єретичних рухів на
Україні кінця XVI – початку XVII століть (Стефан Зизаній) // Секуляризація
духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації / Є. А. Гринів. – К.,
1991. – С. 110-125.

451 Герич Ю. Екзегезис Сильвестра Косова (1635). – Йорктон (Саск.), 1961. – С. 59.
452 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 62.
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пронизаний критикою цілої низки протестантських вчень. Для їх
виокремлення звернімося до другого твору Сильвестра Косова –
“Екзегезису”, що вийшов друком практично одночасно із “Пате-
риконом”. Тут Косов виділив головні положення, які суперечать
православному віровченню. Отже, аріанськими (антитринітар-
ськими) помилками він називає: відкидання Божества Ісуса
Христа, Троїчності Бога та віру в тимчасову смерть душі після
смерті тіла. Кальвіністськими єресями є відкидання низки таїнств,
твердження, що таїнства є тільки знаками, відкидання реальності
перевтілення Святих Дарів, вчення про наперед визначення, від-
сутність у людини вільної волі і достатність для Спасіння тільки
віри, неможливість дотримання людиною усіх заповідей Господ-
ніх, тлумачення первородного гріха як вродженої схильності лю-
дини до інших гріхів, твердження, що причиною деяких гріхів є
сам Бог, заперечення ролі святого Передання, твердження про те,
що не потрібно молитися про заступництво до Богородиці і до свя-
тих, дотримуватися посту і шанувати ікони та реліквії, відкинення
монашества, відкинення віри у те, що хресне знамення є захистом
від злих духів. Головною лютеранською помилкою на думку “Ек-
зегезису” є відкидання присутності Христа у Святих Дарах453.

Поглянемо, які з цих положень знайшли відображення в ана-
лізованому нами творі. “Патерикон” не вдається у ґрунтовну бо-
гословську дискусію щодо заступництва святих. Очевидно, у цьому
просто не було необхідності: кожне житіє закінчується молитвою
до святого; Косов неодноразово підкреслює силу молитовного за-
ступництва святих та той факт, що вони після смерті споглядають
Божественне обличчя454 тощо. Більш важливим для Косова, однак,
був показ необхідності шанування реліквій святих. На цій про-
блемі детально зосереджена “Передмова до православного чи-
тача”. 

Важливість шанування реліквій показана Косовим виключно
на підставі цитат Святого Письма, Сьомого Вселенського собору
та Отців Церкви. Цитата у полемічній публіцистиці кінця XVI –

453 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 258-263.
454 Kossow S. Paterikon... – S. 11.
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початку XVII ст. зазвичай слугувала вихідним моментом роздумів
полеміста, який розвивав свою власну думку саме на підставі ци-
тованого фрагмента455. Як ми уже згадували вище, пошук відпо-
відних цитат не був авторською роботою самого Косова – він
просто запозичив уже готові аргументи з творів єзуїтських контр-
реформаційних авторів Роберто Белларміно та Петра Канізія. Зро-
зуміло, що Косову важко було досягнути оригінальності у пошуку
нових біблійних цитат на підтвердження вже ґрунтовно опрацьо-
ваної теологічної теми шанування реліквій, проте сліди певної са-
мостійної вибірки з поданих католицькими авторами текстів ми
все ж знаходимо. Так у “Патериконі” цитуються лише ті біблійні
пасажі, котрі безпосередньо апелюють до шанування останків
праведників. Такого змісту фрази є тільки в Старому Завіті, тож
Косов обирає уривки з книг Царів та Второзаконня, натомість не
цитує новозавітних книг, де прямих згадок про реліквії святих
немає, хоч католицькі авторитети часто використовували новоза-
вітні сюжети для показу чудотворної сили тіл та одягу святих і са-
мого Христа. Так, Белларміно як аргумент використовує інформа-
цію Діянь про зцілення від тіні святого Петра (Діян. 5:15), від
одягу Христа (Мв. 9:20) і святого Павла (Діян. 19:12)456. Косов
також здійснив певну вибірку з наведених у працях Белларміно і
Канізій патристичних висловлювань про реліквії. Вибірка святих
отців у “Патериконі” була наступною: популярні у православній
теологічній традиції отці-каппадокійці (Василій Великий, Григо-
рій Богослов і Григорій Нісський), Іоанн Златоуст, а також Амвро-
сій Медіоланський – єдиний західний богослов, якого було додано
до східних церковних авторитетів. У творі Роберто Белларміно
уміщено також розлогий виклад положень на тему реліквій і свя-
тих, що були ухвалені на помісних соборах457. Звідси Косов виби-
рає тільки інформацію щодо V Карфагенського собору 401 р.
(чотирнадцята постанова заборонила будувати вівтарі без реліквій

455 Поплавська Н. Аргументаційна топіка української публіцистики кінця XVI –
початку XVII ст. // Мандрівець. – 2010. – № 6. – С. 47.

456 Bellarmino R. F. Op. cit. 
457 Ibidem. – P. 930.
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мучеників458). Інші помісні собори, що проводились на християн-
ському Заході, оминаються.

Не була оригінальною і богословська аргументація для пояс-
нення мироточивості реліквій – вона повністю запозичена з кни -
ги Іоанна Дамаскіна “Точний виклад православної віри”. Тут
Косов, услід за своїм джерелом, згадує про те, як вода витекла з
ос лячої щелепи і напоїла таким чином Самсона, та про чудесну
воду, яку пили ізраїльтяни під час перебування у пустелі459. На-
справді, книга Суддів, на яку посилається Косов, не містить пря-
мої згадки про те, що вода витекла саме з щелепи: “І сказав Сам-
сон: “Ослячою цією щелепою дійсно поклав їх на купу, ослячою
цією щелепою тисячу люда побив я. І сталося, як скінчив він це
говорити, то кинув ту щелепу зо своєї руки, і назвав ім’я тому
місцю: Рамат-Лехі. І сильно він спрагнув, і кликнув до Господа
та й сказав: Ти дав у руку Свого раба це велике спасіння, а тепер
я помру від прагнення, і впаду в руку необрізаних. І пробив Бог
джерело, що в Лехі, і вийшла з нього вода, і він напився, і вер-
нувся його дух, і він ожив. Тому назвав він ім’я йому: Ен-Гак-
коре, що в Лехі, і так воно зветься аж до цього дня” (Суд. 15:16-
19). Однак, незважаючи на це, Косов вирішив помістити цю
цитату у своїй полеміці.

Тут не можемо не зазначити, що попри те, що богословська ар-
гументація Косова щодо шанування реліквій і їхньої мироточи-
вості не була оригінальною, вона є такою у річпосполитському
контексті. Адже проблема шанування реліквій заторкується по-
льськими теологами дуже побіжно. Наприклад, Станіслав Гозій у
своєму фундаментальному творі “Християнське визнання Като-
лицької віри” (1557) тільки побіжно нагадує читачеві, що біблійні
чудеса здійснювалися за допомогою слів, тіл і навіть речей, які на-
лежали святим, що факт паломництва до могил святих зафіксова-
ний ще в ранньому християнстві460. Концентрація уваги більшості

458 Concilium Cartaginense V. Documenta omnia // http://www.documentacatholi-
caomnia.eu/04z/z_0401

459 Kossow S. Paterikon... – S. 164-165.
460 Hozjusz S. Chrześcijańskie wyznanie wiary katolickiej / Przełożył J. Wójtkowski. –

Olsztyn, 1999. – S. 236-237.
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польських теологів ранньої Контрреформації довкола еклезіоло-
гічних проблем унеможливила розгляд такої “прикладної” про-
блеми як зовнішній культ, шанування реліквій та їхнього чудотво-
ріння. Більше уваги питанню зовнішнього культу приділяли
католицькі автори-полемісти потридентського періоду (Лаврентій
Фаунт, Еммануїл де Вега, Андрій Юргевич та Адріан Юнга), однак
в цьому аспекті їх більше цікавило вшанування ікон святих, а не
реліквій461. Це стосується і поодиноких спроб вирішення про-
блеми, які спостерігаємо у працях православних авторів. У книзі
острозького священика Василія “О единой истинной православ-
ной вере” (Острог, 1588) згадується тільки наказ Бога-Отця Мой-
сею виготовити із золота двох херувимів та прикрашення старо-
завітнього храму царем Давидом. Дуже побіжно тут згадуються
чудеса, що здійснювалися за допомогою матеріальних речей, а та -
кож – нерукотворний образ Христа, залишений на хустині, пода-
рованій царю Авгару462. І лише анонімний автор твору “О Образех,
о кресте, о хвале и молитве святых” подав напрочуд вичерпну іс-
торико-богословську аргументацію шанування святих, їхніх
мощей та заступництва святих за вірних. Однак цей твір був неві-
домий широкому колу південно-руських читачів463. Не знав його
і Сильвестр Косов, про що ми вже говорили вище. А отже, “Пате-
рикон” був одним із перших творів полемічного поля Речі-Поспо-
литої, що подав цілісну богословську аргументацію щодо шану-
вання й мироточивості реліквій святих.

Поглянемо, які ще антипротестантські мотиви були порушені
у “Патериконі”. В безпосередній спосіб апелює Косов до необхід-
ності шанування ікон. У творі невипадково підкреслюються усі
випадки звернення до Печерської ікони Богородиці. У Реєстрі зга-
дано давність традиції шанування цієї святині – “це був святий

461 Natoński B. Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna w XVII
і XVIII wieku // Dzieje teologii katolickiej w Polsce / Pod red. M. Rechowicza. – Lub -
lin, 1975. – T. 2: Od Odrodzenia do Oświecenia, cz. 1: Teologia humanistyczna. –
S. 154-160.

462 О единой истинной православной вере... // Русская историческая библио-
тека. – Т. 7. – СПб., 1882. – С. 917-938.

463 Никольский А. Материалы для истории противолютеранской полемики южно-
русской Церкви, 16 и 17 столетий // ТКДА. – 1862. – Кн. 6. – С. 113-175.
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звичай тих часів”464. Тут підкреслено той факт, що ікони намальо-
вані не рукою святого Аліпія, а волею Божою465. Уривок із житія
святого Еразма, де йдеться про його благодійність на користь ікон,
Косов використовує для повчання “єретику”, що ікони є любими
Богоматері466.

Антипротестантське спрямування мало і трактування літургії
як “безкровної жертви” (Друга Касіянівська редакція здебільшого
іменує Євхаристію “трапезою”467), яке кількаразово підкреслюва-
лося у “Патериконі”. Окрім того, Христос названий ”Відкупите-
лем”468, що є виразним аргументом супроти протестантів, які від-
мовлялися визнавати відкупительну силу Христових страждань469.
Виразні антипротестантські моменти спостерігаються і в тракту-
ванні ролі Богородиці у процесі Спасіння: Марія є Пречистою
Дівою та заступницею за людей перед Богом. У творі не знайшли
відображення положення про Непорочне Зачаття Богоматері, яке
також активно критикувалося протестантами470. Однак неоднора-
зово підкреслено Її Вознесіння на Небо разом із тілом471, що також
має на меті підкреслити унікальну роль Богородиці у процесі люд-
ського спасіння. 

У “Патериконі” відобразилося також антипротестантське вчення
про значення добрих вчинків для людського спасіння, яке, між
інших, було внесено і до “Катехизису” Петра Могили472. Заради
Спасіння потрібно “працювати” і на нього потрібно “заслужити”
добрими вчинками та аскетичними практиками – такий висновок
робимо після аналізу цілої низки авторських вставок Косова473.

Сильвестр Косов також суттєво “підчистив” ті моменти пате-
рикового тексту, які могли б інтерпритуватися як симпатія до про-

464 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera S.
465 Ibidem. – Reiestr. Litera W.
466 Ibidem. – S. 154.
467 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 14.
468 Kossow S. Paterikon... – S. 69.
469 Teter M. Jews and Heretics in Catholic Poland. – Cambridge, 2006. – P. 123-124.
470 Ibidem. – P. 123-124.
471 Kossów S. Paterikon... – S. 57 etc.
472 Сакал Є. Вказ. праця. – С. 50-51.
473 Kossow S. Paterikon... – S. 68, 82 etc.
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тестантських поглядів. Так у житії святого Никити він прибирає
характеристику старозавітних книг як “жидівських”474, наголо-
шуючи в такий спосіб на необхідності дотримання повного канону
Святого Письма. В той час саме житіє Никити, який впав у гор-
диню і пишався своїм знанням Святого Письма475, було добрим
і пов чальним прикладом супроти прагнення протестантів опира-
тися в своєму вченні виключно на Біблію, ігноруючи святоотців-
ську і церковну традицію її інтерпретації. Випускає Сильвестр
Косов і ті моменти патерикового тексту, які могли трактуватися як
вчення про напередвизначення476.

Загалом антипротестантський вектор у “Патериконі” є вираз-
ним. Найяскравіше він простежується у “Передмові до православ-
ного читача” та “Нагадуванні ласкавому читачу про голови печер-
ських святих, з яких стікає святе миро”, які зосереджені на
богословському доведенні необхідності шанування реліквій свя-
тих та їхньої мироточивості. Проте антипротестантські випади ви-
разні і в самому тексті. Окрім богословського доведення необхід-
ності шанування святих, Сильвестр Косов висловлює свою
виразну позицію щодо спасительної сили Христових страждань,
ролі молитовного заступництва святих і Богоматері, необхідності
добрих вчинків для людського Спасіння, висловлюється за необ-
хідність шанування ікон, дотримання повного канону Святого
Письма та церковного Передання тощо. Як ми побачимо далі, саме
антипротестантська полеміка була для твору найбільш важливою.

Полеміка супроти “раціоналістів”

Саме “раціоналістом” називає Сильвестр Косов свого супро-
тивника, викладаючи три перші закиди-об’єкції у “Передмові до
православного читача”. Перший закид скерований проти “раціо-
наліста” (в іншому місці – “філософа”), який стверджував при-
родну причину нетління київських мощей. Автор другого “за-
киду” порівнював київські мощі з єгипетськими муміями. З двома

474 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 125.
475 Kossow S. Paterikon... – S. 82-85.
476 Сакал Є. Вказ. праця. – С. 52.
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попередніми пов’язаний і третій закид – звинувачення у бальза-
муванні тіл лаврських подвижників. Хто був автором цих раціо-
налістичних об’єкцій? 

Скептичне ставлення до київських печер і реліквій в інтелек-
туальному середовищі Речі Посполитої зафіксував ряд тогочасних
авторів: Мартін Груневег, Станіслав Сарницький, Антоніо Поссе-
віно, Гійом Левассер де Боплан477. На те, що сумніви у надприрод-
ному походженні лаврських мощей були доволі поширеними, вка-
зує і “Тератургима” Афанасія Кальнофойського, яка згадує про
скептичне ставлення з боку людей, що “мають очі, але не бачать,
мають вуха, але не чують”478. 

Однак конкретних авторів перелічених Сильвестром Косовим
об’єкцій нам встановити не вдалося. С. Голубєв зауважив, що
пряме порівняння київських реліквій з єгипетськими муміями за-
стосував Боплан479. Однак “Опис України” Боплана вперше поба-
чив світ аж в 1651 р., а отже, цей аргумент мав набагато тривалішу
історію. Не останню роль у його появі мала, очевидно, широко
розповсюджувана на той час інформація про єгипетські мумії.
Косов у другій об’єкції згадує твір італійського єзуїта Джованні
Ботеро “Relationi universali”, що розповідає про єгипетські мумії.
Зокрема Ботеро повідомляє наступне: “Трохи далі, з одного коло-
дязя, прорубленого в камінні, є вхід до однієї страшної печери,
в якій розподілені дороги та великі і малі комори. Там міститься
дуже багато людських тіл, що багато разів обмотані бавовною.
[Вони] зберігаються там багато тисяч років з тілом і цілими час-
тинами, а деякі – і з зубами та волоссям, за допомогою єврейського
клею, яким вони заповнювали старі труни, або також кедрової
смоли. І з цих власне тіл беруть мумії, які інколи привозять до Ве-
неції”480. Очевидно, саме з поширення подібної інформації виті-
кають звинувачення у муміфікації і бальзамуванні тіл лаврських
святих. Кальнофойський навіть згадує, що один із православних

477 Свідчення про лаврські печери, взяті з оповідей мандрівників // Дива печер
лаврських. – К., 1997. – С. 40-42.

478 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 92.
479 Голубев С. Защита святости и православия... // КЕВ. – 1875. – № 4. – С. 132-133.
480 Botero J. Relatii powszechne. – Kraków, 1609. – S. 218.
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шляхтичів намагався перевірити наявність штучних домішок у скля-
них мисках, куди стікало чудотворне миро481.

Найімовірніше, Косов вклав в уста придуманого опонента по-
ширені в його часи погляди. Коріння цих раціоналістичних сум-
нівів лежали, безумовно, в протестантських доктринах. Адже по-
зиція теоретиків протестантського вчення стосовно реліквій
святих була негативною. Зокрема Жан Кальвін присвятив про-
блемі реліквій один зі своїх трактатів “Traité des Reliques“, опуб-
лікований в Женеві в 1543 р., в якому він піддавав критиці пере-
дусім кількість вшановуваних реліквій і їхню історичну
автентичність482. На практиці іконоклазм у Європі XVI ст. набрав
серйозних обертів і викликав нищення велетенської кількості чу-
дотворних зображень, потрошіння релікваріїв та розкрадання цер-
ковних цінностей. Проникла ця тенденція і на територію Речі По-
сполитої. Зокрема в описі чудес Куп’ятицької Богоматері Афанасій
Кальнофойський прямо згадує сучасних йому “іконоборців”483,
а щоденник Петра Могили та “Тератургима” рясніють описами
спроб глузування над лаврськими святинями: один із шляхтичів
спробував відірвати голову Іоанна Багатостраждального484, інший
тягав мощі за волосся485, слуга одного із сотників плював на
мощі486, німецький хірург відрізав і викрав ногу Федора муче-
ника487, ще один святотатець відірвав палець від одного із тіл488.
Частими були і випадки вербального лаяння отців Печерських і ви-
словлювання сумнівів щодо святості реліквій. Показово, що пере-
лічені випадки відвертого блюзнірства і знущання над реліквіями
мали місце як з боку протестантів (переважно німців), так і пра-
вославних чи католиків. Вочевидь вплив протестантської ідеології

481 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 149-140.
482 Calvin J.Traité des reliques / Introduction by Joe Nickell. – Amherst ; New-York,

2008. – P. 26-27.
483 Denisowicz H. Parergod cudow... w monasteru Kupiatickim. – Kijów, 1638. –

S. 17-18.
484 Записки святителя Петра Могили... – С. 402.
485 Там само. – С. 449.
486 Там само. – С. 485.
487 Там само. – С. 492.
488 Там само. – С. 494.
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та розповсюджені в тогочасному середовищі шляхти кількаразові
конфесійні конверсії489 спровокували поширення відповідних уяв-
лень серед католиків та православних. Не випадково Косов окрес-
лив свого супротивника також як “Протея” – давньоримське бо-
жество, основною рисою якого було вміння набувати будь-яких
образів і властивостей490.

Даючи відповіді на перелічені закиди щодо причини нетлін-
ності реліквій, Косов мав самостійно створювати контраргумен-
тацію – він просто не мав відповідних взірців до наслідування.
Ранньовізантійська традиція вважала збереженість людського тіла
ознакою гріховності, а основним доказом святості подвижника –
жовті кістки, що залишалися після його смерті491. Натомість руська
християнська традиція (як і скандинавська), починаючи з віднай-
дення мощей святих Бориса і Гліба, приділяла особливу увагу збе-
реженості тіла святих, що вважалося беззаперечним доказом свя-
тості492. Косов не забуває згадати цей факт, включаючи до свого
твору розповідь про скептичне ставлення до святих Бориса і Гліба
з боку митрополита Георгія, який, однак після відкриття мощей,
переконався у святості цих мучеників і розкаявся493. Однак ніяких
обґрунтувань надприродних причин тілесного нетління у поперед-
ній Косову богословській традиції не знаходимо.

Оскільки порушені об’єкції були не теологічними, а вимагали
натурфілософських аргументів, Косов давав відповіді на них з до-
помогою добре знаної ним “Фізики” Арістотеля. Тління є природ-
ною властивістю усіх живих організмів – так відповідає “Патери-
кон” на перший закид. Проблема виникнення і розпаду живих
організмів була однією зі складових єзуїтського курсу філософії

489 Див.: Яковенко Н. Релігійні конверсії: спроба погляду зсередини // Яковенко Н.
Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVIII ст. –
К., 2002. – С. 13-79.

490 Калугин В. В. “Житие святителя Николая Мирликийского” в агиографиче-
ском своде Андрея Курбского. – М., 2003. – С. 46.

491 Успенский Ф. Б. Нетленность мощей. Греческая, русская и скандинавская
традиции // Реликвии в искусстве и культуре восточнохристианского мира. – М.,
2000. – С. 42.

492 Lenhoff G. The Martyred Princes Boris and Gleb. – Columbus, 1989. – Р. 49-50.
493 Kossow S. Paterikon... – S. 171-172.
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природи494. Тому Косов апелює добре знаними в середовищі осві-
ченого читача аргументами про взаємозв’язок поміж вологістю,
теплом і тлінням. Відповіддю на другу об’єкцію є апеляція до того
факту, що в печерах є як тлінні, так і нетлінні реліквії, а отже, пе-
чери не є місцем, яке консервує тіла. Говорячи про те, що реліквії
не намащені ніякими оліями, Косов як доказ наводить наступні
аргументи: реліквії не мають ніякого специфічного запаху, масла
мали б випаровуватися і втрачати свою дію495. Вологість і сухість
не можуть між собою узгоджуватися – це є доказом чудесної при-
роди мироточіння сухих голів святих496.

Загалом методика натурфілософської аргументації у “Патери-
коні” є типовою для полемічних текстів того часу – автор не вихо-
дить за межі готової комунікативної моделі, яка мала легко впіз-
наватися його читачем497. Косов оперує добре знаними фактами
і аргументами, на підставі яких конструюються чіткі висновки:
печерські реліквії збереглися не завдяки природним факторам,
а над природним способом; причиною їхнього нетління є святість
печерських угодників.

Антикатолицька та антиуніатська полеміка 
в “Патериконі” 

З’ясуємо тепер, які антикатолицькі моменти були порушені у
“Патериконі”. Незважаючи на активну антикатолицьку полеміку,
яку проводили православні автори в Речі Посполитій, далеко не
всі існуючі на сьогодні догматичні та обрядові різниці між обома
Церквами були актуальними і на час написання “Патерикону”.
Уже в перші десятиліття XVII ст. до православних творів почали
потрапляти католицькі догматичні переконання. Так, у “Катехи-
зисі” Лаврентія Зизанія (опублікований у Москві в 1627 р.) моментом

494 Darowski R. La philosophie des Jésuites en Pologne du XVI-e au XVIII-e siécle //
Studies in the philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th centuries. – Kraków,
1999. – P. 245.

495 Kossow S. Paterikon... – S. 5-8.
496 Ibidem. – S. 165.
496 Поплавська Н. Вказ. праця. – С. 44.
497 Корзо М. Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–

XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований. – М., 2007. – С. 342-346.
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перевтілення Святих Дарів є проголошення слів Христа “При-
йміть і їжте”, а не під час закликання Святого Духа, як це тради-
ційно вважалося у східному богослів’ї, Євхаристія тлумачиться як
жертва тощо498. Тому ми свідомо зупинимося тільки на здефінійо-
ваних на час написання “Патерикону” віровчительних різницях.
Мелетій Смотрицький у 1628 р. представив 6 основних догматич-
них різниць між католицизмом і православ’ям: 1) філіокве; 2) чис-
тилище; 3) доля благо словенних після смерті; 4) причастя вірних
під одним видом; 5) використання опрісноків; 6) примат Папи499.
У могилянські часи, судячи з полемічного твору Касіяна Саковича,
особливої гостроти набули питання про місцеперебування душ
праведників і грішників до дня Сташного Суду, існування приват-
ного суду одразу після смерті та час перевтілення Святих дарів500.
Після кількаразових редакцій Петро Могила був змушений при-
брати з “Катехизису” всі питання есхатологічного блоку і наголо-
сити, що Дух Святий походить тільки від Отця501.

Поглянемо у цьому контексті на епізоди, які свідчили б про
дог матичні переконання Сильвестра Косова. Загалом Косов вики-
нув зі свого твору усі відверто антикатолицькі пасажі, зокрема по-
слання святого Феодосія до князя Ізяслава “о латынћхъ”502. Не
варто також забувати, що досліджуваний нами автор був вихова-
ний у західній теологічній традиції. Зокрема у своїй “Дидаскалії”
він твердить, що епіклеза (перевтілення) Святих Дарів відбува-
ється під час проголошення “Прийміть і їжте”, а не під час закли-
кання Святого Духа, як це традиційно вважалося у східному бо-
гослов’ї. Ймовірно, Сильвестр Косов тут керувався постановами
Флорентійського собору, на якому цей догмат було визначено
обов’язковим для Східної Церк ви503. “Патерикон” також демон-
струє прийняття його автором низки католицьких за походженням

499 Melnyk M. Spór o zbawienie. Zagadnienia soteriologiczne w świetle prawosław-
nych projektów unijnych powstałych w Rzeczypospolitej (koniec XVI – połowa XVII
wieku).– Olsztyn, 2001. – S. 191.

500 Ibidem. – С. 362.
501 Ibidem. – С. 374-391.
502 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 190-192.
503 Біда К. Вказ. праця. – С. XXXV.

Наталія Сінкевич

120



вчень: уже згадуване розуміння Євхаристії як жертви, вчення про
Внебовзяття Богоматері, індивідуальний суд людини після смерті
тощо. Проте він свідомо дистанціюється від найбільш проблемних
Filioque, примату Папи (в “Херувимі” він відкрито визнав пер-
шість Петра між апостолами504, однак в “Патериконі” опускає пи-
тання ієрархії апостолів Петра і Андрія) та чистилища. З усіх пе-
рерахованих Смотрицьким і Саковичем проб лем у “Патериконі”
знайшла відображення тільки проблема індивідуального (парти -
кулярного) суду людини після смерті та долі душ праведників до
Страшного Суду, яка, як буде показано нижче, буде вирішеною в
дусі католицького віровчення.

Поглянемо на погляди автора стосовно Церквоної Унії. У “Па-
териконі” Косов називає розрив між Західним і Східним христи-
янством болісним і гідним жалю505 і наголошує на тому, що східні
християни не перестають молитися за єдність Церкви під час лі-
тургії506. У той же час в своєму “Екзегезисі” Сильвестр Косов при-
гадує, що в 1631 р. вчителів могилянської школи звинувачували
в ширенні “латинства” та Унії і активно опонує їм507.

У чому полягала суть антикатолицької полеміки у “Патери-
коні”? Передусім це показ старожитності Православ’я, відокрем-
лення його традиції від католицької та показу можливості Спа-
сіння у лоні Східної Церкви. Житія святих були якнайкращим
ілюстративним матеріалом. Адже культ святих зачіпав цілу низку
сотеріологічних проблем. Прихильники Унії з Римом твердили,
що після “схизми” Православна Церква втратила можливість да-
рувати вірним спасіння і набувати нових святих. Доказом цього
вважалося, між іншим, перенесення реліквій святих зі Сходу на
Захід. Цю думку, зокрема, активно доводив уніат Лев Кревза508.
У цьому контексті пояснювалася і святість києво-печерських угод-
ників – вона є можливою завдяки тому, що за часів їхнього життя
Руська Церква не перебувала у “схизмі”. Саме ця позиція католи-

504 Kossow S. Cherubin... – K. В2.
505 Kossow S. Paterikon... – S. 6. 
506 Ibidem. – S. 8.
507 Герич Ю. Вказ. праця. – С. 56-59.
508 Kreuza L. Obrona iedności cerkiewnej. – Wilno, 1617. – S. 47-50.
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ків висловлена у четвертому закиді-об’єкції, на яку давав відповідь
Сильвестр Косов. Авторство цієї об’єкцій добре нам відоме – на
таких позиціях стояли Петро Скарга, Лев Кревза і Мелетій Смот-
рицький після його переходу в Унію509.

Православні полемісти неодноразово давали відповіді опонен-
там. Наприклад, Захарій Копистенський використав аргумент пе-
ренесення реліквій зі Сходу на Захід як доказ “місіонерства”, спря-
мованого на повернення Римської Церкви до “чистої віри”510.
Однак Сильвестр Косов ставить зовсім інший акцент у своїй по-
леміці – отці Печерські є, безумовно, святими, їхні тіла є нетлін-
ними у надприродний спосіб, а причиною їхньої святості є наявна
у Православ’ї благодать. Вочевидь погляди Косова тотожні ви-
словленим у меморіалі Петра Могили 1644 р.: Православну і Ка-
толицьку Церкви поєднує одна й та сама віра, яка дає можливість
рівної участі в таємниці Спасіння511.

У зв’язку з цим з житій “Патерикону” прибираються усі можливі
докази на користь взаємозв’язків Лаври із католицтвом: святий Фео-
досій не змінює імені варяга Шимона на Симона (а отже, не під-
креслює його “латинства”512), варязький посуд, захований у пе черах,
також не названий латинським513 тощо. Однак найбільш комплексно
відповідь на сотеріологічний ексклюзивізм дана Сильвестром Ко-
совим у повісті про п’ятиразове хрещення Русі і Хронології Руських
митрополитів, на яких ми детально зупинимося нижче. 

Другим контраргументом був показ одвічної єдності Києва із
Константинопольським патріаршим престолом. Ось що сказано
у житії святого Нифонта: “Бо той святий Нифонт, преславний на-
роде руський, захищався завдяки канонам святих отців, які віддали
наші землі Царгородському патріарху одразу після хрещення”514.

509 Див.: Неменский А. Трактовки Крещения Руси в православно-униатской 
полемической литературе Западной Руси первой половины XVII века // Раннее
средневековье глазами Позднего средневековья и Раннего Нового времени (Цен-
тральная, Восточная и Юго-Восточная Европа). Материалы XXIII конференции
памяти В. Д. Королюка “Славяне и их соседи”. – М., 2006. – С. 58-60.

510 Stradomski J. Spory o “wiarę grecką”... – S. 233-237.
511 Ibidem. – S. 190.
512 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 3.
513 Там само. – С. 169.
514 Kossow S. Paterikon... – S. 158.
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Ця теза також активно розкриється у аналізованій нижче Хроно-
логії Руських митрополитів.

І, нарешті, для “Патерикону” важливою є ідеалізація історії Ру-
ської Церкви: її митрополитів, монахів та світських патронів.
Адже уніатські автори, зокрема вже згадуваний Лев Кревза, нама-
галися показати слабкість і неосвіченість православної ієрархії та
її залежність від світського нобілітету515. Сильвестр Косов у від-
повідь змальовує освічене духовенство і благородних князів-до-
наторів. Зокрема він прибирає з тексту Другої Касіянівської ре-
дакції місця, де описуються кричущі негативні вчинки персонажів,
гнів та жорстокість князів, їхню неповагу до людей Церкви тощо.
Фактично, у творі залишено тільки два відверто негативних кня-
зівських образи: князя Ростислава, який наказав втопити старця
Георгія, і князя Мстислава, що проколов стрілою святого Василія.
Інші князі були достойними патронами Церкви. Право патронату
в “Патериконі” “освячене” словами самого Феодосія Печерського,
який перед смертю віддає Печерський монастир під виключну
опіку князя516. Окрім того, руські князі змальовані патронами ос-
віти. Говорячи про “школи, що здавна у Києві були засновані”517,
Сильвестр Косов, очевидно, мав на увазі не школи Київського
братства518, а навчальні заклади, засновані у давнину київськими
князями.

Можемо констатувати, що “Патерикон” 1635 р. не містить ан-
тикатолицьких та антиуніатських випадів. Сильвестр Косов під-
креслено оминає найбільш дискусійні догматичні протиріччя. Го-
ловним вектором його полеміки є тільки супротив католицькому
сотеріологічному ексклюзивізму, боротьба з яким була основним
напрямом полеміки могилянської доби. Відповідь на цей ексклю-
зивізм Сильвестр Косов дає виключно на підставі історичних ар-
гументів, які ми розглянемо у наступному розділі. 

515 Kreuza L. Obrona... – S. 70-73.
516 Kossow S. Paterikon... – S. 47.
517 Ibidem. – S. 181.
518 Сharipova L. V. Latin books... – P. 46.
518 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 38, 50.
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“ПАТЕРИКОН” У КОНТЕКСТІ 

РАННЬОМОДЕРНОГО ІСТОРІОПИСАННЯ

Агіографія XVII ст. уже використовувала історико-критичний
метод для верифікації часу та обставин життя героїв, а також ши-
роко послуговувалась історичним матеріалом у полемічних цілях.
Деталізація часу, місця й свідків події надавала їй вірогідності
і збільшувала довіру читача до агіографічної інформації. Більше
того, сама агіографія в XVII ст. починає сприйматися як галузь іс-
торіографії519. У зв’язку з цим не дивно, що ті редакції Києво-Пе-
черського патерика, які виникли у Києві в 1630–1650-х рр. – Па-
терики Сильвестра Косова та Йосифа Тризни, широко оперують
історичним матеріалом520. 

При цьому минуле в агіографічних творах зазвичай ідеалізу-
валося і критично протиставлялося недовершеному і гріховному
сучасному521. Автор посмертного панегірика на честь Сильвестрa
Косова “Стовп чеснот” зазначив, що завдяки старанням Косова
руський народ був прославлений522. І це справді так – історія Ки-
ївської Русі у “Патериконі” помітно ідеалізована, що пояснюється
як полемічними, так і моралізаторськими цілями, про які ми го-
ворили вище. Поглянемо, однак, на спроби Косова “сконструю-
вати історію” – подати читачеві картину минулого і вписати зга-
дані у Патерику події в загальний історіографічний контекст.

Повість про кількаразове хрещення Русі: 
еволюція наративу під пером Сильвестра Косова

Як ми уже зазначали, ключове місце в православно-католиць-
ких дискусіях першої половини XVII ст. посідає тема часу і об-
ставин хрещення Русі. У зв’язку з появою цієї проблеми були під-
няті і актуалізовані усі відомі тогочасній історіографії факти щодо
християнізації, які були вплетені в оригінальний твір, якому ми

519 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 38, 50.
520 Затилюк Я. В. “Патерикон Києво-Печерський” Йосипа Тризни... – С. 61-64.
521 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 52.
522 Erdmann M. Op. cit. – Anhang. – S. 28-29.
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надали умовну назву “Повість про кількаразове хрещення Русі”.
Трансформація і “мандрування” повісті у різних наративах були
предметом проведеної нами текстологічно-порівняльної розвідки,
в результаті якої вдалося встановити взаємозалежність різних ва-
ріантів повісті.

Як ми уже згадували, католицькі автори намагалися довести,
що Руська церква не була від початку “заражена схизмою” і пере-
бувала в єдності з Апостольським престолом. Найбільш послі-
довно цю ідею проілюстрував в “Церковних анналах” уже згаду-
ваний Цезар Бароній. Зa його версією, хрещення Русі відбулося в
IX ст., задовго до князя Володимира; отримавши християнство в
“чистому”, незараженому “схизмою”, варіанті, Русь протрималася
в єднанні з Римом до XIV ст.523 Твір Баронія набув значного по-
ширення в історіографічній традиції річпосполитських земель зав-
дяки перекладу уривків із “Церковних анналів” польською мовою
Петром Скаргою524. Версія Баронія, однак, не знаходила підтвер-
дження в руських джерелах і творах польських хроністів, які од-
нозначно вказували на Володимира – хрестителя Русі. У зв’язку з
цим в уніатсько-католицькому середовищі виникла необхідність
узгодити дані різних джерел. Петро Скарга розвивав у своїх творах
ідею Баронія про прийняття Руссю нерозділеного християнства,
що мало місце за часів князя Володимира і “цісаря Василя, като-
лика”. Володимирові посли, як “прості і грубі”, звернули увагу на
зовнішню пишність візантійського християнства; оскільки на той
час греки визнавали зверхність Риму, русини прийняли “чисту і пріс -
ну віру”, що була заражена “закваскою схизми” тільки після ви-
гнання латинян із Болгарії525. Однак наймасштабніша спроба “уко-
ренити” на ґрунті річпосполитської історіографіч ної традиції
версію Баронія була зроблена уніатом Львом Кревзою.

Запозичивши факти Баронія і залучивши до них інформацію
руських і візантійських джерел, Лев Кревза запропонував схему

523 Brogi Bercoff G. The history of christian Rus’ in “Annales Ecclesiastici” of Caesar
Baronius // Harvard Ukrainian Studies. – 1989. – Vol. 12-13. – P. 561.

524 Skarga P. Roczne dzieje Kościelne od Narodzenia Pana i Boga naszego Jesusa
Christusa, wybrane z Rocznych dziejów Kościelnych Cesara Baroniusza. – Kraków, 1603.

525 Skarga P. O jedności Kościoła Bożego // Русская историческая библиотека. –
СПб., 1882. – Т. 7. – Стб. 386-388.
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трьохетапного проникнення християнства на Русь: за часів Ас-
кольда і Діра, княгині Ольги та за князя Володимира. Час хре-
щення для Кревзи не принциповий (він наводить дані з різних
джерел щодо цього питання), його ідея зводиться до встановлення
осіб патріархів, за яких мав місце кожен з етапів, та пошуку дока-
зів їхньої лояльності до Риму. Зокрема, Лев Кревза доводить, що
перший етап розгортався за часів Константинопольського патрі-
арха Ігнатія (847–858, 867–877), який не перебував у “схизмі”.
Друге хрещення відбулося за патріарха Феофілакта (933–956). При
цьому Кревза підкреслює, що Феофілакт був ставлеником Папи
Іоанна XII, а отже – не “схизматиком”. Третє хрещення відбулося
за часів патріарха Миколая ІІ Хрисоверга (979–991), який також
перебував у єдності з Римом526. 

Основним полемічним завданням Кревзи є спростовування
того факту, що патріархом-хрестителем Русі був патріарх Фотій
(858–867, 877–886). Завдання це виникло не випадково. Особа
Фотія здавна мала одіозний характер завдяки активній антикато-
лицької полеміці цього патріарха527. З іншого боку, ранньомодер-
ній історіографії було добре відоме послання патріарха Фотія схід-
ним патріархам, в якому він стверджує, що народ Русі уже
охрестився і перебуває під духовною опікою Візантії. За деякими
візантійськими джерелами (зокрема життєписом Василія І авто-
рства Костянтина Багрянородного), першого архієпископа на Русь
вислав саме патріарх Фотій528. У середньовічній північноросій-
ській літературі Фотій також тісно асоціювався з хрещенням Русі.
Зокрема цей патріарх зустрічається у Поширеній редакції Прологу,
Церковному статуті князя Володимира і Никонівському літописі529

як сучасник хрещення княгині Ольги та князя Володимира. Тому
Кревза, який, за його власним твердженням, користувався “хроні-

526 Kreuza L. Obrona... – S. 53-55, K. A-Av.
527 Попов А. Историко-литературный обзор древнерусских полемических со-

чинений против латинян. – М., 1875. – С. 37-45.
528 Иванов С. А. Византийское миссионерство: можно ли сделать из “варвара”

христианина? – М., 2003. – С. 169-170.
529 Автор дякує Н. Милютенко за цінні вказівки щодо згадок патріарха Фотія

в північноруських текстах.
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кою Московською”530, був змушений спростувати причетність па-
тріарха-“схизматика” Фотія не тільки до Аскольдового, а й до Во-
лодимирового хрещення, додаючи в кінці розповіді, що князь
хрестився “сто років після Фотія”531.

Спроба Кревзи узгодити відомості Баронія та польсько-ру-
ських джерел щодо християнізації Русі була в католицько-уніат-
ському середовищі не поодинокою. Так, домініканець Польської
провінції Андрій Варгоцький, описуючи у своїй праці “Про Хрест
і Розп’ятого” хрещення Русі, просто вставляє інформацію по-
льських хроністів у загальну канву запозичених у Кревзи етапів532.
Іншу “техніку” застосував Мелетій Смотрицький (на той час уже
уніат). Він розділив наявні факти географічно: хрещення, описане
Баронієм, відніс до Галицької Русі, а інформацію руської та по-
льської історіографій – до Київської533. Проте саме версія Кревзи
була полемічно найактивнішою і саме вона викликала появу до-
сліджуваного православного тексту повісті про кількаразове хре-
щення Русі.

Полемічною відповіддю на схему Кревзи стала складена пра-
вославними авторами повість про чотириразове хрещення Русі.
Вона представлена в “Катехізисі” Лаврентія Зизанія534, “Палінодії”
Захарія Копистенського535 і “Книзі про віру” московського друку
1648 р.536 Початковим пунктом сюжету в творах цієї групи була
легенда про подорож на Русь апостола Андрія, яка стала дуже по-
пулярною в середині XVI – на початку XVII ст.537 Решта етапів
була запозичена у Кревзи, однак, із заміною головних дійових
осіб. Другий етап віднесений не до часів патріарха Ігнатія, а до
Фотія. Говорячи про хрещення Ольги, чотирьохетапна повість як

530 Kreuza L. Obrona... – S. 55.
531 Ibidem. – K. Av.
532 Wargocki A. O krzyżu i ukrzyżowanym. – Zamość, 1620. – S. 103-107.
533 Smotrycki M. Paraenesis abo napomnienie. – Kraków, 1628. – S. 46.
534 ІР НБУВ, ДА, П-556, арк. 71зв.-74.
535 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 969-980.
536 Книга о вере истинной православной. – Л. 30-39.
537 Cінкевич Н. О. “Никгды бовем апостолове надаремно не ходили”: кілька

спостережень щодо культу апостола Андрія у Київській митрополії першої поло-
вини XVII ст. // Болховітіновський щорічник. – К., 2011. – С. 144-159.
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альтернативу патріарху Феофілакту пропонує патріарха Василія
Скамандрена (970–974). А у випадку з хрещенням Володимира,
замість Миколая Хрисоверга вводить патріархів Сисинія І (996–
998) і Сергія ІІ (1001–1019). Причина заміни константинополь-
ських патріархів у тексті зрозуміла: патріархи Феофілакт і Мико-
лай Хрисоверг, виходячи із сучасної авторам історіографії (твори
того ж Кревзи), могли бути запідозрені в пропапських симпатіях.
У той час як Василій Скамандрен і Сисиній були нейтральними, а
патріарх Сергій, зa Баронієм і Скаргою, “завдав велику шкоду цер-
ковному порозумінню”538.

Говорячи про хрещення Ольги та Володимира, різні версії по-
вісті про чотирьохетапне хрещення подають неоднакові фактичні
дані. Тут ми підходимо до питання про взаємозв’язки цих текстів.
В історіографії вкорінилася думка, що вперше полемічну відповідь
Льву Кревзі дав Захарій Копистенський, а вже з його “Палінодії”
сюжет потрапив у “Катехизис” Лаврентія Зизанія і “Книгу про
віру”539. Текстологічне зіставлення “Книги про віру” і “Палінодіі”
дійсно показує їхню повну тотожність. Проте запозичення Зиза-
нієм сюжету повісті у Копистенського викликає заперечення. По-
рівнявши тексти Зизанія, Копистенського і Кревзи, можемо зро-
бити висновок, що факти, подані в “Катехізисі”, є запозиченими
у Кревзи, а не у Копистенського. Наприклад, у Зизанія, як і у Кревзи,
архієрей, посланий візантійським патріархом на Русь, іменується
просто “єпископом” (у Копистенського – митрополит Михаїл);
Кревза і Зизаній згадують Рюрика, Аскольда і Діра (у Копистен-
ського інформація про них відсутня) і т.д. Для наочності порів-
няємо невеликий уривок повісті з творів Лаврентія Зизанія і Заха-
рії Копистенського (див. нижче). 

Цей уривок яскраво свідчить про механізм роботи Зизанія і Ко-
пистенського. Перший, даючи полемічну відповідь Кревзі, корис-

538 Skarga P. Roczne dzieje Kościelne... – S. 1011.
539 Толочко О. Ще раз про “Літопис Аскольда” (дещо про міфи української текс -

тології) // ЗНТШ. – Львів, 2000. – Т. 240. – С. 690-701; Опарина Т. Тема крещения
Руси в “Палинодии” Захарии Копыстенского и ее рецепции в России в первой по-
ловине XVII века // Київська академія. – К., 2007. – Вип. 4. – С. 42-44; Корзо М.
Украинская и белорусская катехитическая традиция. – М., 2007. – С. 323.
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тувався, перш за все, фактичним матеріалом свого опонента (па-
тріарх Феофілакт, імператор Костянтин VIII). Додаючи до цього
матеріалу інформацію інших джерел, Зизаній не звертав уваги на
те, що вона подекуди викликає в його творі протиріччя – з зазна-
ченого вище уривка випливає, що Русь хрестилася за Феофілакта,
а ініціатор цього хрещення княгиня Ольга – за Василія, патріар-
шество якого належить до більш пізнього часу. Помічений факт,
проте, цілком відповідає загальній манері роботи Зизанія над “Ка-
техизисом” – хаотичність під час компіляції цього твору вже була
відзначена дослідниками542. Копистенський, в свою чергу, прагнув
уникнути цього протиріччя, упорядкував інформацію Зизанія, по-
даючи обидві версії як рівносильні. При цьому, під “іншими” ав-
торами, які беруть дані з “Руського літописця”, мається на увазі,
ймовірно, саме Зизаній, оскільки інформацію про Василія Ска-
мандрена як про сучасника хрещення Ольги не дає більше жодне
з відомих джерел543.

“Катехизис”
Лаврентія Зизанія540

Третие крещение людем рус-
ким от Феофилакта блаженного па-
триарха Царяграда. Егда же бе в
Царяграде великая княгиня Ольга,
жена Игорева, баба великага князя
Владимира, нареченная во святом
крещении Елена, со многими бо-
ляры своими крещена бе, во время
греческага царя Иванна Цымисхия
и при патриарсе блаженнем Васи-
лии Скамендриина. В лета 6463, а
от рoждества Христова 963 лета.

“Палінодія” Захарія 
Копистенського541

Потом около року 935 за царя
Константина Осмого и за патриархи
Феофилакта як грецкий историк
Иоан Зонар в третием томе пишет,
а другии зас, беручи то з росских ле-
тописцов за царя Иоанна Земиски,
а за патриархи Василиа Скаман-
дрена около року 970 го поведают
и пишут… иж царица Ольга при-
ехала до Константинополя до царя
Иоан на Земиски, которую патриарх
зо многими бояры окрестил.

540 ІР НБУВ, ДА, П-556, aрк. 73-73зв.
541 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 972.
542 Ильинский Ф. М. Большой Катехизис Лаврения Зизании // ТКДА. – К., 1898. –

С. 167-170; Корзо М. Украинская и белорусская... – С. 323.
543 Сас П. Концепція хрещення Русі Лаврентія Зизанія // ЗНТШ. – Львів, 1993. –

Т. 225: Праці історико-філософської секції. – С. 223-225.
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Порівнявши тексти повісті Зизанія і Копистенського, ми мо-
жемо з упевненістю стверджувати, що в той час, як версія Зизанія
є схематичною, концепція поетапного хрещення Русі в “Палінодії”
представляється ширшою, яскравішою та оригінальнішою. Вона
є, скоріше, пізнішим доповненням короткої інформації “Катехі-
зису”, але аж ніяк – не її джерелом.

Таким чином, полемічну відповідь на твір Кревзи вперше дав
саме Зизаній. Як аргументи-відповіді Кревзі він використовував
вже згадуваний прийом заміни особистостей константинополь-
ських патріархів. Однак цей прийом застосований не зовсім по-
слідовно (про протиріччя і неузгодженості, пов’язані з хрещенням
Ольги, ми згадували вище). Більш важливу роль автор приділяє
іншому моменту – прив’язці першого хрещення Русі до місії апос-
тола Андрія. Включення в розповідь про хрещення Русі першого
Константинопольського патріарха, апостола Андрія, не є випад-
ковим. Нагадаємо, що починаючи з 1520-х рр., літописна оповідь
про апостола Андрія активно популяризується спочатку в новго-
родських, а потім і в московських текстах. Примітно, що легенда
про подорож апостола поступово перетворилася на легенду про
поширення ним віри. Про прийняття Руссю віри від апостола Ан-
дрія стверджував, зокрема, Іван Грозний в 1580 р. у посланні до
єзуїта Антонія Поссевіно544. Побутування в Північній Русі погля-
дів на апостола Андрія як хрестителя Русі зафіксували також Си-
гізмунд Герберштейн545, Павло Алепський546 та інші автори. Гово-
рячи про популярність Андрієвої легенди в Київській митрополії,
ми можемо стверджувати, що хоч увага до культу апостола Андрія
у першій половині XVII ст. виразно помітна, його інтерпретація
у південноруських наративах була відмінною від тієї, яка подава-
лася північноруськими авторами. На території Речі Посполитої
Андрієва проповідь не тлумачилася як хрещення Русі, а вважалася

544 Малышевский И. Сказание о посещении русской страны святым апостолом
Андреем // ТКДА. – К., 1888. – Т. 2. – С. 223.

545 Герберштейн С. Записки о Московии / Предисловие А. Хорошкевич. – М.,
1988. – С. 88.

546 Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII ве -
 ка, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским // ЧОИДР. – М., 1898. –
Кн. 3. – С. 47.
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тільки прообразом християнізації, або – невдалою спробою запро-
вадження християнства547. Таку тенденцію спостерігаємо, зокрема
в наступному з аналізованих нами творів – “Палінодії” Захарія Ко-
пистенського.

Відправною точкою в описі сюжету хрещення Русі для “Палі-
нодії” служили рукописи “Катехізису”. Копистенський, проте, вніс
у текст повісті істотні зміни, викликані необхідністю адаптувати
твір до інтелектуальних потреб читача Речі Посполитої. Так до
тексту була долучена інформація польських хронік (особливо ак-
тивно “Палінодія” використовує хрестоматійного для цього часу
Матвія Стрийковського548), розповідь про перший етап хрещення
збагачена фактами із Прологу549, у тексті прибрані всі протиріччя,
що містилися в “Катехізисі”. Крім того, Копистенський змінює по-
дану Зизанієм дату хрещення Ольги, виходячи з часу вступу на па-
тріаршество Василія Скамандрена, погоджує з популярними дже-
релами дату хрещення Володимира і т.д. “Палінодія”, в порівнянні
з “Катехізисом”, посилює полемічну спрямованість повісті. Апос-
тол Андрій виступає тут не просто братом апостола Петра, а стар-
шим братом, який нарівні з Петром отримав ключ від Царства
Небесного і “першість мав поміж апостолами”550. Однак Копис-
тенський вважає перші три етапи не власне “хрещенням”, а тільки
“увіруванням” Русі, логічним продовженням якого стало єдине
і остаточне Володимирове хрещення. В “Палінодії” створена яс-
крава картина навернення князя Володимира, куди включені сю-
жети про вибір віри, прибуття до Києва вчителя Кирила та історія
Корсунського походу князя. Зібравши всю відому інформацію про
Володимира, Копистенський створив “житіє” князя-хрестителя
Русі, на авторитеті якого він побудував свій основний політичний
контраргумент проти католиків. Копистенський підкреслює, що
латинську віру “від душі Володимирової і від серця народу ру-
ського Господь Бог далеко віддалив, навічно перестерігаючи від

547 Cінкевич Н. О. “Никгды бовем апостолове надаремно не ходили”... – С. 144-
159.

548 Степенькіна П. Я. “Палінодія” Захарії Копистенського... – С. 80-122.
549 Толочко О. Ще раз про “Літопис Аскольда”... – С. 692-694.
550 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 966-968.
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латинської віри”. Саме за часів князя Володимира, вважає автор,
католикам слід було показати силу своєї віри, а їхні спроби “спо-
кусити” вже охрещений народ є розсіюванням куколю551. 

Версія повісті Копистенського отримала широке розповсюд-
ження в читацькому середовищі того часу, про що свідчить її ви-
користання укладачем “Книги про віру”, що була опублікована
в Москві 1648 р. Текстологічна відповідність сюжету в “Паліно-
дії” та “Книзі про віру” безперечна (“Книга” лише трохи рес-
труктурує повість з метою надання їй більшої логічності). У по-
лемічному відношенні “Книга про віру” більш стримана, ніж
“Палінодія”. Вона, наприклад, не містить розлогого уривка, що
вказував би на Андрія як старшого за Петра, істотно скорочує
фінальне повчання Копистенського щодо значення вибору князя
Володимира. Деякі моменти з цього повчання (наприклад, про
“трибунали і сейми”552 як місце дебатів з католиками) були б про-
сто незрозумілі московському читачеві, інші (про неможливість
для Русі відступити від віри столиці Константинопольської553)
були видалені зі зрозумілих ідеологічних причин. Важко не по-
мітити, що для автора “Книги” питання про “послушенство”
Папі і католицькі “єресі” не настільки актуальне554. Таким чином,
виходячи з інтересів власної читацької аудиторії, опис хрещення
Русі цікавить укладача “Книги про віру” не як суто полемічний
твір, а як спроба намалювати ґрунтовну картину прийняття хрис-
тиянства на Русі. 

Густинський літопис555 є хронологічно першим відомим нам
джерелом, куди потрапив новий (п’ятиетапний) варіант Повісті
про хрещення Русі, проте є всі підстави припускати, що літопи-
сець не був її автором. Адже в тексті літопису сюжет поміщається,
як вставка в загальну канву розповіді перед описом хрещення Во-
лодимира; події, викладені в основному тексті літопису і в по-
вісті, дублюються, а іноді – прямо суперечать одна одній. Най-

551 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 980.
552 Там же. – Стб. 980.
553 Там же. – Стб. 981-984.
554 Книга о вере истинной православной. – М., 1648. – Л. 30-39.
555 Густынская летопись... – C. 39-44.
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імовірніше, протограф повісті виник в інтелектуальному середо-
вищі Києво-Печерської лаври і вже існував на момент написання
Густинського літопису. Автор літопису просто включив повість
у відповідному місці і, в свою чергу, збагатив і розширив її аль-
тернативною інформацією передусім – з літопису “святого Не-
стора”.

Як п’ятий (в тексті повісті – другий) етап хрещення Русі ано-
німний автор вводить легенду про прийняття християнства бол-
гарським царем Борисом. Тут представлений і уривок з літопису
про місію Кирила і Мефодія, вислану на прохання трьох слов’ян-
ських князів Святополка, Ростислава і Коцела. Пасаж Несторового
літопису, де про прислання Кирила та Мефодія просять уже охре-
щені слов’янські князі, в “Повісті” трансформований у хрещення.
Чим керується укладач тексту, включаючи болгарський та кирило-
мефодіївський сюжети до історії хрещення руських земель? Пе-
редусім твердженням, що “слов’яни ці є наша Русь”556. Окрім того,
тенденція пов’язувати Русь із болгарами мала свою власну і три-
валу історію. Відповідно до концепції Стрийковського, русичі по-
ходили саме від болгар557. Таким чином, створена у печерському
інтелектуальному середовищі 1630-х рр. повість про п’ятиразове
хрещення Русі включає насправді відомості про християнізацію
усього православного слов’янства, об’єднуючи у такий спосіб пів-
денних і східних слов’ян у нероздільну від початку спільність. Тут
варто пригадати спостереження С. Плохія: конфесіалізація Європи
в XVI ст. справила на східне християнство вплив, принципово від-
мінний від того, яке вона спричинила на Заході. Внаслідок бо-
ротьби поміж різними конфесіями на Сході Європи загострилося
почуття належності православних церков до однієї ойкумени
“Christianitas Orthodoxa”558. 

Автор нового варіанта повісті продовжує тенденцію до відок-
ремлення Константинопольських патріархів, за яких хрестилася

556 Густынская летопись... – С. 41.
557 Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusі. – Krole-

wiec, 1582. – S. 105.
558 Плохій С. Наливайкова віра: козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. –

К., 2006. – С. 27.
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Русь, від будь-яких зв’язків з Римом. Новою, в порівнянні з ко-
лишніми редакціями, є особа патріарха Полієвкта (956–970), який
у Густинському літописі названий сучасником хрещення Ольги в
955 р.559 Джерело інформації про цього патріарха тривалий час за-
лишалося невідомим. У зв’язку з цим О. Пріцак допускав можливе
існування невідомого джерела літопису, який містився у зібранні
рукописів Києво-Печерської лаври560. Однак, як гадаємо, ситуація
виглядає значно простішою: у зв’язку з уже згаданими підозрами
в “пропапській” орієнтації Феофілакта, автор п’ятиетапної повісті
вирішив поміняти цього, причетного до зв’язків з Римом, патрі-
арха на хронологічно наступного – Полієвкта. Щоправда, напри-
кінці Густинський літопис згадує, що, за інформацією Іоанна Зо-
нари, Ольгу хрестив патріарх Феофілакт. Неузгодженості щодо
особи патріарха знаходимо і в описі Володимирового хрещення:
філософа до князя відправляє Миколай Хрисоверг, але послів Во-
лодимира приймає патріарх Сергій. Ці протиріччя ще раз свідчать
на користь того, що автор Густинського літопису не був укладачем
нової п’ятиетапної редакції повісті і не розумів полемічної значу-
щості усіх застосованих у ній прийомів. Свого літературного за-
вершення повість набула саме у досліджуваному нами творі – “Па-
териконі” Сильвестра Косова561. 

Кількість і основний зміст етапів у Косова такі, як і в Густин-
ському літописі. Близькими є фактографія і текстологія обох тво-
рів, що свідчать про прямі запозичення Косовим інформації з Гус-
тинського літопису або їх спільного протографа. Однак повість
у варіанті Сильвестрa Косова сильно скорочена, в ній видалені всі
неузгодженості і протиріччя. Другий етап починається не з розпо-
віді про увірування князя Бориса, а відразу з місії Кирила і Мефо-
дія. Напевно, Сильвестр Косов зауважив той факт, що легенда про
прийняття християнства болгарським князем Борисом занадто
схожа на аналогічну про князя Володимира. Усі інші етапи відпо-
відають тим, які знаходимо у Густинському літописі. 

559 Густынская летопись... – С. 41.
560 Пріцак О. Коли і де хрестилася Ольга? // ЗНТШ. – Львів, 1993. – Т. 225 :

Праці історико-філософської секції. – С. 141-142.
561 Коssow S. Paterikon... – S. 11-16.
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Показово, що Косов не включає в свою редакцію всі відверті
антикатолицькі пасажі, які містилися в колишніх варіантах повісті
(тезу про апостола Андрія – старшого брата Петра, застереження
від латинства, зроблене після хрещення Володимира і т.д.). Поле-
міка твору є дуже тонкою, вона простежується в розстановці від-
повідних акцентів, приведенні продуманих дат та імен. Так в іс-
торії хрещення князя Володимира підкреслено і висунуто на
перший план виклад віри філософом Кирилом. Очевидно, це була
відповідь на звинувачення Петра Скарги в тому, що русів прива-
била тільки зовнішня, обрядова сторона візантійського християн-
ства. 

У “Патериконі” знайшла своє логічне завершення й ідея при-
йняття Руссю християнства від патріархів, не пов’язаних з Римом.
Сильвестр Косов чітко вказує на те, що Ольга хрестилася за па-
тріарха Полієвкта, підкреслюючи, що Феофілакт на той час помер.
Володимирове хрещення він однозначно відносить до часів патрі-
арха Сергія. Виходячи з цього, відповідно узгоджені і дати хре-
щень. Перші чотири етапи хрещення Русі, стверджує Косов, були
невдалими. “Повністю і досконало” охрестилася Русь тільки за
князя Володимира 1000 р. або 1008 р. Остання дата взята із “Ан-
налів” Баронія562 – одного з найбільш авторитетних для Сильвес-
трa Косова церковних істориків. Дата 1000 р. випливає з дати по-
ставлення першого митрополита Михаїла, про що ми будемо
говорити нижче. Однак прийняття тієї чи іншої дати не змінює ба-
зової концепції “Патерикону” – хрещення Русі однозначно мало
місце уже після розколу між Римом і Константинополем, що від-
бувся у 999 р., коли “на Царгородську столицю після Сисинія всту-
пив абат Сергій, з роду Фотія, предка грецького відступництва”563.
Загалом, концепція хрещення Русі у творі Сильвестрa Косова є ло-
гічно звершеною і дає послідовні відповіді на усі положення
схеми, накресленої католиками. Показовим при цьому є те, що
автор не робить жодних узагальнень, не наводить аргументів і кон-
траргументів кожної зі сторін. Він просто подає низку добре

562 Baronio C. Annales Ecclesiastici. – T. XI. – Coloniae, 1606. – P. 45.
563 Коssow S. Paterikon... – S. 8-9.
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припасованих фактів, надаючи читачеві можливість самому зро-
бити відповідні висновки. 

Таким чином, поміщена у “Патериконі” повість про кількара-
зове хрещення Русі є відповіддю на закиди католицької сторони
про єдність Києва із Римом на момент прийняття хрещення. Ви-
користавши активно популяризовані його попередниками, а особ-
ливо – конфесійними суперниками, факти, Косов вибудовує чітку
схему розвитку подій. Згідно з нею на всіх етапах християнство
проникало на Русь з подачі тих Константинопольських патріархів,
які ніяк не були пов’язані з Римом. Однак жоден з перших чоти-
рьох етапів не увінчався успіхом, історичне значення має тільки
останнє, Володимирове хрещення 1000 чи 1008 р., яке також від-
булося вже після церковного розколу. 

На “Патериконі”, однак, історія мандрування Повісті про кіль-
каразове хрещення Русі не закінчується. З огляду на послідовне
утвердження в ній культу святого Володимира, зовсім не випад-
ково, що сюжет присутній і в житії князя. В. Перетц виділяє кілька
редакцій цього житія, серед яких рання (перша половина XVII ст.)
використовувала, на його думку, Густинський літопис, а пізня (ско-
рочена, друга половина XVII ст.) – “Патерикон”564. Однак наші тек-
стологічні зіставлення показали, що автор першої редакції, яка за-
фіксована у рукописі зібрання Києво-Печерської лаври565, без
сумніву, користувався тією редакцією повісті, яка відобразилася
у “Патериконі”: на користь цього свідчить не тільки спільність
фактажу, а й структура речень і однаковість формулювань. 

Окрім того, текст повісті як окремий наратив знаходимо у ру-
кописі з колекції С. Петрушевича: він практично ідентичний тому
варіанту, який відобразився у житії князя Володимира і також є
фактологічно близьким до повісті “Патерикону”. Однак цей текст
не містить багатьох деталей, поданих у попередніх варіантах566.

564 Перетц В. Древнерусские княжеские жития в украинских переводах // Пе-
ретц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литера-
туры XVI–XVIII веков. – М. ; Л., 1962. – С. 63-69.

565 Там же. – С. 79-81.
566 Відділ рукопису ЛНБ ім. В. Стефаника, АСП-973, п. 114, арк. 164-170.
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Все сказане вище ще раз наштовхує на припущення про існу-
вання окремого тексту Повісті про п’ятиразове хрещення Русі,
який побутував в інтелектуальному лаврському середовищі як са-
мостійний і завершений твір. Він потрапив до Густинського літо-
пису, “Патерикону” Сильвестра Косова, житія святого Володимира
та, вийшовши за межі київського інтелектуального середовища, –
до рукопису колекції С. Петрушевича. Однак саме Повість у версії
Косова стала найбільш доступною для читача і саме вона мала
найдовшу історію читання, про що ми поговоримо у відповідному
розділі.

Хронологія Руських митрополитів – 
короткий виклад історії Руської Церкви

Реконструкція пізніших подій церковної історії подана Косо-
вим у Хронології Руських митрополитів, доведеній до часів Петра
Могили. Проаналізуємо цей наратив, поставивши його в контекст
інших полемічних пам’яток доби. Для цього ми уклали відповідну
таблицю, подану наприкінці додатку (див. таблицю 4).

Однією з ключових проблем православно-католицької поле-
міки першої половини XVII ст. стало питання залежності Русі від
Константинополя. Воно зачіпало не тільки легітимність підпи-
сання Берестейської Унії без згоди патріарха, а й стосувалося по-
дальшої організації життя Східної Церкви у Речі Посполитій. Для
обґрунтування легітимності прийняття Унії та переходу руських
ієрархів під владу Папи, єзуїт Петро Скарга висунув тезу про те,
що Константинопольських патріархів на Русі здавна мали за
ніщо567. Після цього полемічне завдання уніатського автора Льва
Кревзи полягало у тому, щоб на підставі широкого кола руських і
візантійських джерел проілюструвати кожен конкретний випадок
поставлення Київських митрополитів і дати відповідь на ключові
питання: коли і за яких умов перебували київські ієрархи у по-
слуху Константинополю. У зв’язку з цим Кревза зупиняється на
таких моментах біографії митрополитів, як грецьке або руське

567 Skarga P. O jedności Kościoła Bożego // Русская историческая библиотека. –
СПб., 1882. – Т. 7. – Стб. 487.
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походження, час поставлення, отримання чи неотримання благо -
словення від патріархів, а також на ставленні згаданих патріархів
до церковного поєднання з Римом568.

Першим у списку митрополитів Кревзи зазначений митропо-
лит Михаїл. Ми не будемо вдаватися у тривалу наукову дискусію
щодо історичності постаті цього ієрарха. Нагадаємо тільки, що по-
стать цього митрополита вперше з’явилася у Рогозькому літописці
(XV ст.) та Никонівському літописі (XVI ст.)569. Очевидно, саме
останній був “хронікою Московською”570, яку Кревза використовує
для подачі переліку перших митрополитів. Проте, “Оборона унії”
зовсім не дотримується інформації, поданої у Никонівському збір-
нику, який називає митрополита Михаїла сирійцем і говорить про
його прибуття до Києва у 6497 (989) р.571 Натомість Кревза гово-
рить про митрополита-грека і переносить цю подію на десяток
років уперед, вибудовуючи власну хронологію, яка розпочина-
ється 1000 р. Цікаво, що ця хронологія не узгоджується з його
ключовим полемічним завданням – показати, що митрополит був
поставлений за часів патріарха Миколая Хрисоверга, який пере-
бував у єдності з Римом (зa інформацією Баронія, у 999 р. на па-
тріаршу столицю вступив Сергій – винуватець остаточного роз-
ламу Церкви572). Опоненти Кревзи згодом помітять цей момент
і також приймуть дату 1000 р. як початок руської ієрархії. Звідки
ж виринає ця дата? 

Т. Опаріна висунула гіпотезу, що 1000 р. як дата хрещення Русі
була свідомо підведена православними авторами до дати остаточ-
ного розламу Церков для включення Києва в Пентархію апостоль-
ських столиць573. Однак для Льва Кревзи, який вперше ввів цю
дату до історичного дискурсу, таке пояснення було вочевидь не
актуальним. Сильвестр Косов, говорячи про хрещення Русі, опи-

568 Kreuza L. Obrona... – S. 55-66.
569 Нікітенко М. М. На зорі християнського Києва // Лаврський альманах. – К.,

2003. – Вип. 10. – Спецвипуск 4. – С. 41.
570 Kreuza L. Obrona... – S. 55.
571 Летописный сборник, именуемый патриаршею или Никоновскою летописью //

ПСРЛ. – Т. 9. – СПб., 1862. – С. 57.
572 Baronio C. Annales Ecclesiastici. – Colonia, 1603. – P. 1075.
573 Опарина Т. Тема крещения Руси... – С. 42-44.
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рається на інформацію “наших диптихів, в яких перелічуються
померлі митрополити”574. Про “столичний” або “київський” по -
м’яник згадує і Захарій Копистенський575. Однак інформація цього
джерела, судячи зі свідчень Копистенського (див. таблицю 4), є
доволі оригінальною і не узгоджується з поданою Кревзою. Імо-
вірно, Кревза, як і Сильвестр Косов, користувався джерелом
(пом’яником?) віленського походження, яке чітко відносило вста-
новлення руської ієрархії до 1000 р.

У подальшому представлена Кревзою хронологія поставлення
митрополитів також не збігається з датами Никонівського літопису.
Виклад полемічних акцентів уніатського автора коротко пред -
ставлений нами у таблиці 4. Розлам Церкви стався, згідно з Крев -
зою, за митрополита Теопемпта і патріарха Михаїла Керуларія.
Саме тому, стверджує уніатський автор, наступним київським мит-
рополитом був не грек, а русин – Іларіон, під час поставлення якого
руські князі вирішили не брати благословення у Константинополь-
ського патріарха-схизматика. Подальші митрополити хоч і були
греками, далеко не всі слухали патріархів – стверджує уніатський
автор – і як доказ наводить приклад митрополита Єфрема, який
встановив свято перенесення мощей святого Миколая незалежно
від Грецької Церкви. Про нехіть руських князів до митрополитів із
Царгороду свідчить, на думку Кревзи, і відмова приймати у 1170 р.
митрополита Іоанна. Ті митрополити, послух яких патріархові
важко було заперечити, у низці випадків названі в уніатського ав-
тора “простаками” та людьми невченими. Показово натомість, що
найвизначніші церковні діяння (канонізація святих, освячення цер-
ков тощо) також здійснюють у Кревзи митрополити-несхизматики.
Деякі митрополити отримували благословення Константинополя
від патріархів, які були у послуху Риму. Це патріархи часів існу-
вання Латинської імперії, а також ряд наступних: Іоанн ХІ Векк
(1275–1282), Філофей Коккін (1353–1354, 1364–1376) тощо. 

Одним із основоположних завдань для Кревзи був показ існу-
вання історичного прецеденту висвячення київських митрополитів

574 Kossow S. Paterikon... – S. 8-9.
575 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1008, 1039 и т.д.
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без згоди Константинополя. Показовим тут є поставлення митро-
политами Григорія Цамблака та Климента Смолятича, яке здійс-
нили руські єпископи без згоди Константинополя. Детально
Кревза зупиняється і на контактах Київських митрополитів із Па-
пським престолом та їхній участі в унійних проектах. Оповідаючи
про підписання митрополитом Ісидором Флорентійської унії,
Кревза пише про його неприйняття в Москві і підкреслює втечу
до Києва. З цього часу і відбувся розлам єдиної митрополії на Ки-
ївську і Московську. Показовим при цьому є те, що Кревза дис-
танціюється від тих митрополитів, яких “Москва має за святих”576,
а після розламу митрополії його мало цікавить історія її москов-
ської частини (див. таблицю 4).

Відповідаючи на основні положення “Оборони унії”, право -
славний автор Захарій Копистенський у своїй “Палінодії” також
детально зупиняється на постатях Київських митрополитів577.
Список ієрархів і час їхнього поставлення у нього дещо інший.
Помітне більш уважне його ставлення до Никонівського літопису,
звідки і беруться основні факти для реконструкції описуваних
подій. Копистенський згадує і пом’яник, про що ми говорили
вище, однак дані цього джерела подаються як альтернативні його
власним. Тільки в одному з випадків Копистенський приймає “аль-
тернативну” дату – 1000 р. як час поставлення митрополита Ми-
хаїла (див. таблицю 4). Зроблено це вочевидь з полемічною метою –
у 999 р. патріарший престол посів Сергій – непримиренний про-
тивник Церковної Унії з роду Фотія, а, отже, концепція католиків
“не спрацьовує” – Русь прийняла уже розділене християнство.

З 1415 р. (поставлення митрополита Григорія Цамблака) хро-
нологія Кревзи та Копистенського уніфіковуються. Очевидно,
з цього часу автори дотримуються єдиного джерела для подачі
своїх відомостей. Показово, що останнім згаданим у Захарія Ко-
пистенського митрополитом є “відступник” Михаїл Рагоза, що до-
помагає звузити час написання “Палінодії” до 1621 р. (часу по-
ставлення Іова Борецького).

576 Kreuza L. Obrona... – S. 59.
577 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1005-1049.
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Поданий у Захарія Копистенського фактаж зовсім інший, аніж
в уніатського автора. Передусім “Палінодія” рішуче відмежовує
руських ієрархів від будь-яких контактів із Римом. До митрополи-
тів-відступників у Копистенського зараховано тільки творця Фло-
рентійської унії Ісидора, його наступника Григорія, Михаїла Ра-
гозу, Іпатія Потія та Йосифа Рутського578. Усі інші київські
митрополити під пером Копистенського постають як люди по-
божні і вчені, які мали виразну антилатинську позицію. Для де-
монстрації існуючого у Речі Посполитій конфесійного напруження
і доказового відмежування русинів від Унії до “Палінодії” вклю-
чені відступи (базовані найчастіше на хроніці М. Кромера) у по-
літичну історію річпосполитських земель (див. таблицю 4).

Відмежовуючи руських ієрархів від контактів із Римом, Захарій
Копистенський неодноразово підкреслює їхню цілковиту залеж-
ність від Константинополя. Для доказовості своїх положень він
чітко вказує на ім’я патріарха, який поставив того чи іншого мит-
рополита. Контакти Русі з патріаршою столицею перериваються
тільки війнами (як у випадку з Іларіоном) або покиненням патрі-
архами церковних справ для усамітнення (як було за Климента
Смолятича). Неотримання Київськими митрополитами патріар-
ших свячень було серйозною проблемою для сучасників – ствер-
джує Копистенський, ілюструючи це прикладом того ж Климентія
Смолятича, якого не хотів визнавати Новгородський архієпископ
Нифонт (див. таблицю 4).

Паралельно Копистенський робить розлогі відступи у візан-
тійську історію, змальовуючи політичну ситуацію у Константино-
полі для кращої ілюстрації своїх положень: патріархів-уніатів не-
навиділи у Константинополі, інші патріархи були очевидними
противниками Риму (див. таблицю 4). Спростовуючи будь-які кон-
такти патріархів з Папами, Копистенський згадує про переписку
патріарха Єремії з лютеранами і кальвіністами та показує її як
доказ вченості патріарха579.

Розлам Київської митрополії відбувся, за Копистенським, у часи
наступника Ісидора – Григорія, а обраний у Москві митрополит

578 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1048.
579 Там же. – Стб. 1043-1044. 
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Іона був “істинним митрополитом Київським”. Показово, що мит-
рополит Фотій, який перевіз до Москви скарби Святої Софії і от-
римав через це дуже негативну оцінку Кревзи, у Захарія Копис-
тенського, є цілком благочестивим ієрархом (див. таблицю 4).
Помітно також, що історія московської гілки церковної ієрархії
змальовується набагато детальніше, аніж в уніатського автора.
При цьому Копистенський не приховує одночасного існування на
Русі кількох митрополитів та існуючих між ними незгод, але не
надає їм значної ваги і робить їхніми винуватцями світських князів
(див. таблицю 4). Згадує автор і про висвячення Московського па-
тріарха “сполнимъ и общимъ зезволенiемъ” усіх вселенських па-
тріархів580. 

Поглянемо тепер на список київських митрополитів, рекон-
струйований Сильвестром Косовим581. Найцікавіше, що “Патери-
кон” у подачі фактів слідує не за єдиновірним Копистенським або
поширеним у лаврському інтелектуальному середовищі Густин-
ським літописом, а за ідеологічним опонентом – Львом Кревзою.
Своїми джерелами Косов називає “пом’яник”, літопис “святого
Нестора”, хроніку Стрийковського та низку неопублікованих до-
кументів. Однак не викликає сумніву той факт, що основним дже-
релом для нього була саме “Оборона”. Тільки в поодиноких ви-
падках у “Патериконі” до заданої уніатським автором канви подій
вкраплені певні відступи, цитати чи деталі з інших джерел (див.
таблицю 4). 

У деяких місцях, однак, дані Льва Кревзи і Сильвестра Косова
розходяться – “Патерикон” вводить до списку київських ієрархів
опонента Климентія Смолятича – митрополита Костянтина і опус-
кає згаданого у Кревзи митрополита Костянтина, поставленого
у 1176 р. Також хронології зі зрозумілих причин різняться під час
подачі ієрархів поберестейської доби (див. таблицю 4).

На відміну від Льва Кревзи і Захарія Копистенського, Силь-
вестр Косов рідко зазначає, яким саме патріархом був поставлений
той чи інший митрополит. Для нього взагалі не важливий факт,

580 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1046.
581 Kossow S. Paterikon... – S. 169-181.
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були попередні митрополити греками чи русинами, мало цікавить
Сильвестрa Косова і церковно-політична ситуація у Візантії. Він
просто опускає всі аргументи Кревзи на користь зближення Рим-
ського і Константинопольського престолів або ж по-іншому її ін-
терпретує. Усі наведені у Кревзи згадки про контакти руських мит-
рополитів із Римом також опускаються; говорячи про прийняття
Флорентійської унії митрополитом Ісидором, “Патерикон” просто
стверджує, що “Русь вигнала” цього ієрарха582. Конфесійна пози-
ція патріархів і митрополитів є, однак, не настільки важливою, як
ілюстрація традиції отримання Київськими митрополитами
обов’язкового благословення з боку Константинополя. Говорячи
про неотримання патріаршого благословення митрополитом Іла-
ріоном, Косов уже не задовольняється твердженням Копис -
тенського про візантійсько-руську війну внаслідок купецького
конфлікту, а відшуковує в Стрийковського583 і Густинському літо-
писі584 інформацію про претензії князя Володимира Ярославича
на Корсунь. У випадку із Климентом Смолятичем, Сильвестр
Косов вийшов із ситуації оригінально: він використав згаданого
у пом’янику митрополита Костянтина як альтернативного Кли-
менту патріаршого ставленика, який був відданий Константино-
полю. Встановлення руським митрополитом свята перенесення
мощей святого Миколая є свідченням не супротиву грекам, а особ-
ливої любові руського народу до святого (Копистенський гово-
рить, що час встановлення цього свята з’ясувати неможливо585).
Для більш повної ілюстрації звичаю отримання митрополитами
благословення Константинополя Косов навіть цитує збережений
в архіві Віленського Святодухівського монастиря універсал, в якому
йдеться про посольство короля до патріарха Йосафата з проханням
висвятити митрополита586. Невідомо звідки почерпнув Сильвестр
Косов латиномовну цитату з послання патріарха Нифонта, яка за-
стерігає Іосифа Солтана від Унії – “Але твоя милість буде мати

582 Kossow S. Paterikon... – S. 177.
583 Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 177-178.
584 Густынская летопись... – С. 53-54.
585 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1020.
586 Kossow S. Paterikon... – S. 179.
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немалі перешкоди і буде змушена виправдовуватися, якщо скаже,
що без волі Константинопольського патріарха нічого не може
сама чинити”587. Грекомовний оригінал цього документа зберігався
у Віленському Свято-Троїцькому монастирі, однак уже в XVII ст.
був уведений у науковий обіг і перекладений латиною588. Кревза
також згадує це послання, однак інтерпретує його у зовсім іншому
ключі – як згоду патріарха на прийняття Унії589. Показово, однак,
що ця цитата в “Патериконі” не містить виразної заборони при-
ступити до Унії, а подана, скоріше, як доказ послуху Київського
митрополита патріарху. 

Сильвестр Косов не випадково підкреслює також історичний
прецедент зміщення з митрополичого трону Онисифора Дівочки
Константинопольським патріархом і поставлення на нього нового
ієрарха – Михаїла Рагозу590. Останній хоч був неблагонадійним
митрополитом-уніатом, однак обраним цілком легітимно – з бла-
гословення Константинопольського патріаршого престолу.

Т. Годана вважає, що Сильвестр Косов свідомо замовчує інфор-
мацію про контакти Київських митрополитів з Москвою і цілко-
вито опускає лінію московських ієрархів591. Ми, однак, не можемо
погодитися з таким твердженням. Як більш вірогідну альтернативу
Київському митрополиту Григорію Сильвестр Косов подає постав-
леного у Москві Іону, випускаючи описаний у Кревзи факт їхнього
протистояння (див. таблицю 4). Розлам між Київською та Москов-
ською митрополіями є для “Патерикону” скоріше неважливим, він
навіть не згадує про нього (на відміну від свого православного
єдиновірця Захарія Копистенського592), прагнучи прибрати розпо-
віді про незгоди між ієрархами та симонію в лоні Руської Церкви.

Загалом, метода роботи Косова над списком київських ієрархів
кардинально відмінна від тієї, яку застосував Захарій Копистен-

587 Kossow S. Paterikon... – S. 178.
588 Monumenta Ucrainac Historica / Зібрав митрополит Андрей Шептицький. –

Vol. 1: 1075-1623. – Romae, 1964. – P. 5.
589 Kreuza L. Obrona... – S. 64-65.
590 Kossow S. Paterikon... – S. 180.
591 Gtodana T. Między królem a carem: Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów –

obywateli Rzeczypospolitej. – Kraków, 2008. – S. 147.
592 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1032.
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ський, наш автор не збирається спростовувати наведені в опонента
історичні факти; він тільки змінює інтерпретацію деяких подій
або пропускає згадку про них. У низці випадків Косов намагається
розширити подану своїм конфесійним опонентом інформацію за
рахунок польських джерел і навіть збережених на його час доку-
ментів. Полемічність деяких моментів у “Патериконі” помітно за-
тушована. Косов, зокрема, не дуже уважно ставиться до деяких
аргументів свого супротивника. Так, він з невідомих причин опус-
кає визнану навіть його опонентом прихильність до Константино-
поля митрополитів Никити і Костянтина, говорить про вірного
Константинополю митрополита Іоанна як про людину невчену
тощо (див. таблицю 4). Хронологія Руських митрополитів авто-
рства Сильвестра Косова постає перед читачем як абсолютно не-
заангажований твір, який претендує на роль історичного, а не по-
лемічного наративу.

Спробуємо підбити підсумки поданих спостережень. Усі три з
проаналізованих авторів творять свою версію історії Руської Цер-
кви, починаючи від хрещення Русі і закінчуючи сучасним їм
часом, аналізують зібрані ними відомості про руських митропо-
литів: походження, час поставлення, освіту, побожність, благочес-
тиві справи, ставлення до Константинополя і Риму. Однак якщо
для Льва Кревзи та Захарія Копистенського найбільш важливим
було питання прийняття чи неприйняття руськими ієрархами Унії
з Римом, для автора, що жив двома десятиліттями пізніше – Силь-
вестра Косова, ця проблема не стоїть настільки гостро. Більш важ-
ливим для нього є засвідчення факту отримання патріаршого бла-
гословення і послуху Київських ієрархів Константинополю. Ця
обставина вочевидь відображає загальну конфесійну позицію
того часних представників могилянського кола. Адже в історіо -
графії існує гіпотеза, що проголошене в 1632 р. рівноправ’я
право славних і уніатів було тісно пов’язане з подальшими уній-
ними планами короля Владислава IV, центральною віссю яких
було одночасне підпорядкування Руської Церкви Риму та Кон-
стантнополю593. З проведеного нами аналізу Хронології Руських

593 Melnyk M. Spór o zbawienie. – Olsztyn, 2001. – S. 82.
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митрополитів беззаперечно випливає той факт, що Сильвестр
Косов не був виразним противником Унії, однак він не бачив мож-
ливості для досягнення церковної єдності з Римом без волі на це
з боку Константинополя. Тут варто пригадати і відповідне твер-
дження з листа Сильвестрa Косова до Антонія Селяви: “Без волі
Константинопольського патріарха я не можу приступити до Унії,
а саму Унію розумію як повернення до стану Церкви в часи свя-
тителів Григорія, Василія, Афанасія”594.

“Агіографічні координати” 
відредагованих Косовим житій

Один із зачинателів наукового вивчення агіографічної літера-
тури Г. Делеє запровадив у свій час поняття “агіографічних коор-
динат” – місця і часу, в які ставить події агіограф. У житіях най-
частіше таким місцем є місце зберігання мощей святих, а час
міцно прив’язаний до дати їх поминання в церковному кален-
дарі595. Як ставився Сильвестр Косов до агіографічних координат,
заданих Другою Касіянівською редакцією? 

Зародження Печерського монастиря датується у творі часами
князя Володимира і утвердження християнства на Русі. Прагнення
пов’язати виникнення Києво-Печерської обителі із князем Воло-
димиром спостерігається вже в найдавніших патерикових тек-
стах596. Щоправда, Захарій Копистенський датує подвижництво
перших печерських монахів часами митрополитів Іларіона та
Георгія (1050–1080)597. Натомість Косов однозначно відніс початок
патерикової історії до часів святого Володимира та митрополита
Михаїла (1000–1020), незважаючи на численні неузгодження, які
виникли після цього у тексті (наприклад, у зв’язку з митрополитом
Іларіоном, який мав би бути попередником святого Антонія). Для
утвердження цієї концепції “Патерикон” “підтягує” усі дати житій.

594 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 201.
595 Иеромонах Григорий (Лурье). Беседы о критической агиографии. Глава 3.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://st-elizabet.narod.ru/raznoe/grr/ha-
giographie03.htm

596 Ісіченкo І. Вказ. праця. – С. 145.
597 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1020.
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Зокрема Густинський літопис чітко датує чернечий подвиг святого
Антонія 1017–1071 рр.598, однак Косов відносить початок мона-
шества святого до 1013 р.599 У подальшому літописні дати, які не
підтверджують концепції “Патерикону”, просто ігноруються. З цієї
причини проігноровано, зокрема, наведені у Густинському літо-
писі дати смерті святих Феодосія та Стефана600. Датування Косо-
вим часу життя деяких печерських подвижників ми взагалі не мо-
жемо пояснити. Так, не зрозуміло, звідки в житії святого Пимена
Багатостраждального з’являється 1139 р.601 як час приблизного
життя святого. Сильвестр Косов ототожнював двох святих Пиме-
нів: Пимена Багатостраждального та Пимена ігумена (за сучас-
ними дослідженнями, жив у 1332–1341 рр.602) і, виходячи з цього,
датує 1139 р. і час подвижництва сучасника ігумена Пимена – свя-
того Спиридона603.

Попри помітне прагнення до історизації житій, Косов оминає
деякі дати, наведені у старому патериковому тексті, зокрема рік
здійснення Великоднього чуда 1463 р.604 Поза твором опинилися
і пов’язані з отцями Печерськими дати, що наведені у Густин-
ському літописі: рік спокушення Ісака605, вбивства святих Бориса
і Гліба606, утоплення старця Григорія607, обкування гробу святого
Феодосія608 тощо. Тому висновки дослідників про співвідношення
у “Патериконі” подвигу отців Печерських з конкретним історич-
ним часом609 видаються надто поспішними. Нашого автора ціка-
вили лише окремі (очевидно – символічно і полемічно значущі)
хронологічні віхи у житіях; масштабна історизація печерської
агіографічної традиції залишилася у “Патериконі” незреалізованою. 

598 Густынская летопись... – С. 49, 52.
599 Kossow S. Paterikon... – S. 18.
600 Густынская летопись... – С. 62, 63.
601 Kossow S. Paterikon... – S. 132.
602 Патерик Києво-Печерський... – С. 247.
603 Kossow S. Paterikon... – S. 137.
604 Ibidem. – S. 163.
605 Густынская летопись... – С. 57.
606 Там же. – С. 60.
607 Там же. – С. 64.
608 Там же. – С. 77.
609 Затилюк Я. В. Минуле Русі у київських творах... – С. 9.
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Увага до географічних координат патерикової розповіді дуже
помітна. Сильвестр Косов намагається локалізувати старі храми
на карті тогочасного йому Києва, Вільна та Чернігова, говорячи
про фундамент, що залишився після Пустинно-Микільського мо-
настиря610, місце Глинецького монастиря і печери святого Феодо-
сія611 , печеру святого Антонія у Чернігові612 тощо. Загалом Силь-
вестр Косов глорифікує і сакралізує Київ, який у його тексті
водночас є “небом”, місцем прослави печерської братії, столицею
князя Володимира613. На відміну від Другої Касіянівської редакції,
“Патерикон” послідовно називає свідків чудес патерикової роз-
повіді киянами614 – це мало викликати в читача відчуття достовір-
ності того, що відбувається. З цією метою до текстів перших житій
прикріплені так звані “пояснення назв”, у яких подані короткі іс-
торичні довідки щодо осіб та народів, згаданих у житії615. Неві-
домо, чому Косов на певному етапі припинив цю практику, однак
вкраплення подій “світської історії” (яка не протиставляється цер-
ковній) помітні в усіх житіях.

Підведемо загальні висновки до цього розділу. “Патерикон”
1635 р. є “історизованим” твором. Попри те, що Косов не творить
у ньому такого широкого власного історіографічного дискурсу як,
наприклад, Петро Скарга616, він неодноразово використовує істо-
ричні сюжети для полемічних, агіографічних і белетристичних
цілей. При цьому полеміка в історичних частинах твору є надзви-
чайно тонкою і практично не помітною за стрункою системою добре
підібраних фактів. Короткі, але змістовні історичні вставки у текст
житій, мали викликати у читача відчуття вірогідності описаного,
його тісний зв’язок з історією Києва і руського народу. Скомпоновані
Косовим історичні частини, як ми побачимо далі, були найбільш “чи-
тані” і викликали жваву реакцію у подальшій писемній традиції.

610 Kossow S. Paterikon... – S. 28.
611 Ibidem. – S. 44.
612 Ibidem. – S. 80.
613 Ibidem. – S. 10-11.
614 Ibidem. – S. 50 etc.
615 Ibidem. – S. 21-24, 54-57.
616 Ceccherelli A. Op. cit. – S. 51.
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“ПАТЕРИКОН” ЯК ДЖЕРЕЛО 

ДО ІСТОРІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

Проблема відображення в тексті агіографічного джерела ре-
альних історичних подій, тенденцій та загального “духу епохи” є
однією з найважливіших методологічних проблем критичної
агіографії, яка давала різні відповіді на поставлені запитання. Так,
В. Ключевський намагався чітко розмежувати “літературне” й “іс-
торичне” в руських житіях і наголошував на явному переважанні
першого елемента. Г. Делеє подав цікаву аналогію, порівнявши
агіографічний документ із фонетикою слов’янських мов: та час-
тина агіографічного документа, яка міститься під на голосом
агіографа, не може бути редукована, а отже, в ній зберігається
найбільша частка “історичного”; однак ненаголошена (тобто не
першоважлива для автора і читача) частина твору підлягає знач-
ній редукції, тобто – уніфікації і нівелюванню в ній історичних
деталей617. Наскільки повно відобразилася історична реальність
першої половини XVII ст. в “наголошеній” і “ненаголошеній” час-
тині “Патерикону”? Відокремлення агіографічного від історич-
ного у нашому випадку суттєво полегшується тим фактом, що
“Патерикон” є не первинним агіографічним твором, а отже, по-
стійне його порівняння із Другою Касіянівською редакцією дає
змогу виявити вкраплення нових теологічних і політичних ідей
та навіть побутових реалій.

Відображення у “Патериконі” нових тенденцій 
розвитку теології та духовного життя 

Київської митрополії першої половини XVII ст.

Розпочнемо з найбільш “наголошеного” – відображення у “Па-
териконі” нових тенденцій розвитку теології та духовного життя
Київської митрополії першої половини XVII ст. Очевидно, що
“Патерикон” писався в абсолютно нових теологічних координатах,
аніж Друга Касіянівська редакція. Ці координати були задані

617 Иеромонах Григорий (Лурье). Беседы о критической агиографии...
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прагненням Петра Могили та його сподвижників дати чіткі відпо-
віді на актуальні для першої половини XVII ст. догматичні проти-
річчя й активізувати церковне життя Київської митрополії. Не сек-
рет, що під час окреслення цих відповідей теологічна думка
могилянського часу активно послуговувалася випрацюваними на
католицькому Заході методами і прийомами. Особливо добре із ка-
толицькою теологією був знайомий Сильвестр Косов, який прой-
шов повний курс навчання у єзуїтських колегіях. Вочевидь, ана-
лізуючи “Патерикон”, ми повинні перманентно оглядатися на
запитання – де проходить та межа, яка відділяє сформовану на базі
католицької літератури приватну релігійність Сильвестра Косова,
від релігійності колективної – усталених на 1630-й р. ідей та мо-
делей релігійної поведінки? Очевидно, чітко розділити їх є спра-
вою практично неможливою. Тому ми будемо говорити скоріше
про “запрограмовану” релігійність, яка, однак, базувалася на при-
йнятих у близькому середовищі Косова ідеях.

Розпочнемо із маріології – вчення про Богородицю і прояви її
шанування у XVII ст. Нагадаємо, що перша половина XVII ст. є
“золотим часом” розвитку маріологічної думки в Речі Посполи-
тій618. І це є цілком закономірним на тлі спроб протестантів підва-
жити основу Марійного культу і намагання Католицької Церкви
оборонити його. Особливістю польської маріології XVII ст. є те,
що вона виразно христологічна. Богородиця бачиться передусім
як Заступниця, Утішителька, Королева світу і співучасниця Спа-
сенної місії Христа619. Подібних предикатів у “Патериконі” ми,
однак, не знаходимо. Богородиця у Косова найчастіше фігурує як
“Найсвятіша Діва”620, що вочевидь має на меті підкреслити чис-
тоту Богоматері і містичний характер Боговтілення.

Особливе ставлення Косова до Богоматері простежується у
підтримці популярної у першій половині XVII ст. тенденції вико-
ристовувати ім’я “Марія” тільки для позначення імені Богомате -

618 Bracha F. Zarys historii mariologii polskiej // Gratia Plena. Studia teologiczne o
Bogurodzicy / Red. B. przybylski. Poznań, 1965. – S. 466.

619 Andrasz E. Polska mariologia hagiograficzna: studium historyczno-dogmatyczne. –
Olsztyn, 2006. – S. 120.

620 Kossow S. Paterikon... – S. 46, 47, 50.
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рі – Косов переіменовує побожну жінку Марію, яка згадана у Па-
терику, на Марину621.

Особлива увага твору прикута до Печерської ікони Богоматері.
Ідея про те, що Богородиця є особливою покровителькою Києво-
Печерської обителі, її подвижників, захищає їх від ворогів, актив -
но культивує в своїй творчості Петро Могила, а культ Печерської
ікони прославлявся в “Каноні” 1643 р.622 А отже, “Патерикон” Ко-
сова зафіксував активно розпрацьований на його час культ ікони.
З метою підкреслення важливості культу Косов включає до “Па-
терикону” окрему повість про Сергія та Іоанна, які принесли при-
сягу братньої любові перед цією святинею623. Повість вибивається
із загальної концепції твору – вона не є власне житієм, і її героями
є світські особи, а не печерські монахи. А отже – вона була вклю-
чена саме з метою нагадування про ікону Богоматері у Печерській
обителі. 

Важливим видається підтримка Косовим західних маріологіч-
них ідей, зокрема ідеї Внебовзяття Богоматері – вчення про те, що
Богородиця після смерті була взята на Небо разом із тілом, яке,
отже, не зазнало тління. Косов однозначно і неодноразово іменує
свято Успіння Богоматері Внебовзяттям624. Тут потрібно пригадати
різницю бачення посмертної долі Богородиці у православній і ка-
толицькій традиціях. 

Патристична традиція не дає однозначної відповіді на питання
про посмертну долю Богоматері. Деякі отці (Григорій Турський та
Феотекнос Лібійський) стверджують взяття Богоматері на Небо
разом з тілом, інші (Епіфаній Кіпрський та Модест Єрусалим-
ський) пропонують залишити питання відкритим625. Андрій Кріт-
ський у VII ст. говорить про порожній гріб Богоматері, однак
також не дає однозначної відповіді на питання – чи відбулося

621 Kossow S. Paterikon... – S. 51-52.
622 Naumow A. Wiara i historia... – S. 172.
623 Kossow S. Paterikon... – S. 87-89.
624 Ibidem. – S. 57 etc.
625 Фотий, епископ Триадицкий. Касательно православного предания о небес-

ном переселении Божией Матери телом после Ее преславного Успения // Серафим
(Алексиев) Два крайних воззрения в западных вероисповеданиях о Пресвятой Бо-
городице. – Самара, 2001. – С. 31-39.
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Внебовзяття?626 Однак на латинському Заході виникає легенда (за-
писана вже Амвросієм Медіоланським), зa якою апостол Фома за-
пізнився на похорони Богоматері і побачив, як ангели возносять тіло
Богородиці на Небо. Фома засумнівався у наявності тіла у гробі.
Щоб його переконати, гріб відкрили і тіла там не виявили627. У лі-
тургійному житті західного християнства свято Внебовзяття Бо-
гоматері набуває особливої ваги з ХІ ст. і знаходить свій яскравий
вираз у мистецтві – зображення Вознесіння Богоматері і Її Коро-
нації Христом зустрічаємо в скульптурному оздобленні цілої
низки західноєвропейських храмів та іконописі Х–ХІ ст.628

Натомість візантійська гімнографія VIII ст. зазначає, що тіло
Богоматері після смерті стало невидимим. У руських рукописах
тільки у XVI ст. з’являються присвячені Успінню твори, які гово-
рять про явлення Богоматері поруч із ангелами на Небі, побачене
апостолом Фомою. В XVI ст. на теренах Русі зустрічаються також
поодинокі зображення Богоматері в мандорлі, однак зображення
Внебовзяття Богоматері, а тим більше – Її Коронації, повністю від-
сутні в руському сакральному живописі до XVII ст.629 У XVII ст.
ідея про Внебовзяття широко проникає до творів київської інте-
лектуальної еліти. Щоправда, Петро Могила оминув це питання
у своєму “Православному ісповіданні віри” (близько 1640 р.)630.
Однак як і Косов, так і Афанасій Кальнофойський631, Іоаникій Га-
лятовський632 та анонімний церковний ієрарх-автор опублікованої
нами нещодавно проповіді на Успіння633, однозначно підтриму-

626 Кирпичников А. И. Успение Богородицы в легенде и искусстве // Труды VI
Археологического съезда в Одессе (1884 г.). – Одесса, 1888. – Т. 2. – С. 211-212.

627 Там же. – С. 204.
628 Rubin M. Mother of God: A history of the Virgin Mary. – Yale-London, 2009. –

Р. 139-143.
629 Кирпичников А. И. Указ. соч. – С. 214-222.
630 Жуковський А. Петро Могила та питання єдності церков. – К., 1997. – С. 162.
631 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 22.
632 Галятовський І. Ключ розуміння / Підг. до видання І. П. Чепіга. – К., 1985. –

С. 254-255.
633 Сінкевич Н. Анонімна проповідь на Успіння І-ої половини XVII ст.: особ-

ливості культу Богоматері у ранньомодерній київській літературі // Софія Київська:
Візантія, Русь, Україна. Збірка статей на пошану доктора історичних наук профе-
сора Надії Миколаївни Нікітенко. – К., 2011. – С. 216-230.
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вали тезу про Внебовзяття Богоматері і неодноразово акцентували
це у своїх творах. Очевидно, Сильвестр Косов не вбачав у вченні
про Внебовзяття Богородиці нічого, що суперечило б православ-
ному вченню, і перебував під впливом єзуїтської традиції, яка схи-
лялася саме до вчення про Внебовзяття634.

Певних змін під пером Косова зазнала христологія і сотеріо-
логія первісного Патерика. Зокрема у творі дуже частими є такі
предикати Христа як “Спаситель”, “Відкупитель”, “Наречений”,
“Втіха” і т.д.635, яких ми не зустрічаємо у тексті Другої Касіянів-
ської редакції. А отже, христологія Косова є виразно сотеріологіч-
ною. Показово, що такою вона є і у творах Петра Могили636. 

Як уже було згадано, шлях до Спасіння у “Патериконі” проля-
гає через добрі вчинки і дотримання завітів Христа. У “Патери-
коні”, як і в інших творах могилянської доби637, дуже часто вири-
нає біблійна алегорія “ярма Христового”638. При цьому Косов
підкреслює добровільність прийняття на себе цього тягаря, що по-
казово і знаково в контексті тогочасних дискусій щодо свободи
людської волі. На думку С. Головащенка, добровільне несення
хреста (ярма) у творах могилянської доби слід розуміти як типово
православне вчення про “синергію” божественної і людської
волі639.

Важливим питанням є ставлення Косова до проблеми індиві-
дуального суду людини після смерті та долі душ праведників до
Страшного Суду, яка залишалася відкритою для православної бо-
гословської думки першої половини XVII ст. У православному бо-
гослов’ї домінувала вертикальна модель спасіння, заснована на
Євангелії від Іоанна: остання фаза спасіння ототожнюється з вті-
ленням Божого Сина і Пасхою; земний час і вічність при цьому не
протиставляються, особистий суд людини відбувається водночас

634 Andrasz E. Op. сit. – S. 82, 115.
635 Kossow S. Paterikon... – S. 23, 69, 136 etc.
636 Головащенко С. И. Христология Петра Могилы в контексте реформ в Киев-

ской митрополии 30–40 гг. XVII в. // Православие Украины и Московской Руси в
XV–XVII веках: общее и различное. – М., 2012. – С. 261.

637 Див., наприклад: Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 26.
638 Kossow S. Paterikon... – S. 16, 39 etc.
639 Головащенко С. И. Указ. соч. – С. 261.

“Патерикон” як джерело до історії першої половини XVII ст.

153



Страшним Судом640. Часовий розрив між партикулярним і Остан-
нім Судом у грецькій традиції пояснювалися переважно шляхом
розвитку ідеї митарства. Щоправда, деякі грецькі богослови (на-
приклад, Григорій Синаїт) допускали існування партикулярного
суду, однак 1668 р. Константинопольський патріарх Мефодій ви-
разно заперечив вчення про індивідуальний суд641. У католицькій
традиції, натомість здавна домінувала есхатологічна модель спа-
сіння, яка опирається на традицію синоптичних Євангелій:
смерть – перехід з часу до вічності, після смерті наступає особис-
тий суд людини, під час якого душі діляться поміж Чистилищем,
Пеклом та Раєм642. 

Серед руських інтелектуалів першої половини XVII ст. не було
єдності в питанні індивідуального суду та посмертної долі пра-
ведників. Унійні теологи не поділяли православної концепції по-
смертного митарства і отримання праведниками нагороди тільки
після Страшного Суду643. Деякі православні автори першої поло-
вини XVII ст. (зокрема Стефан Зизаній) стверджували, що душі
праведників в очікуванні Страшного Суду перебуватимуть в Зем-
ному Раю, що знайшло гостру критику з боку Мелетія Смотриць-
кого, який у своїй “Апології” виразно доводить, що святі одразу
після смерті споглядатимуть Боже обличчя644. Невизнання правос-
лавними індивідуального суду і оглядання святими Божественного
обличчя одразу після смерті слугувало об’єктом активної критики
з боку католицьких та уніатських богословів, приводом звинува-
чення православних в протестантизмі. Визнання православними
перебування на Небі праведників і необхідності молитися до них
було одним із основних пунктів догматичного поєднання, запро-
понованого в 1629 р. уніатами645.

640 Melnyk M. Op. сit. – S. 52.
641 Герич Ю. Вказ. праця. – С. 64-65.
642 Melnyk M. Op. сit. – S. 53.
643 Moskałyk J. Teologia Kościoła katolickiej metropolіі Kijowskiej w końcu wieku

XVI і w wieku XVII. – Lublin, 2001. – S. 162-163.
644 Smotrycki M. Apologia peregrinatiey do kraiow Wschodnich. – Dermań, 1628. –

S. 29-34.
645 Голубев C. Киевский митрополит... – Т. 1. – С. 166, 175-177.
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Сильвестр Косов детально виклав своє ставлення до цієї про-
блеми у “Екзегезисі”: праведники після смерті насолоджуються
блаженством, однак не таким повним, яке очікує їх після Страш-
ного Суду. Місце, де перебувають праведники в очікуванні остан-
ньої фази Спасіння, є не до кінця визначене теологами, однак вони
мають змогу споглядати Боже обличчя; душі грішників позбавлені
цього благословенства, і це становить для них велику муку. Однак
найголовнішим було те, що Косов у цьому творі визнав існування
індивідуального суду після смерті646. В “Патериконі” спостері-
гаємо інтерпретацію і розкриття цієї візії. Вирішення долі душі
відбувається одразу після смерті – вказує Косов – і не шляхом ми-
тарств (з тексту старої патерикової редакції прибирається згадка
про митарства, крізь які мала пройти душа святого Феодосія647),
а отже – через індивідуальний суд. Святим після смерті “обіцяне
Небо”648; святий Антоній одразу після смерті переходить до “віч-
ної слави”649; “через три місяці доведеться мені розпрощатися
з цим світом і відійти до мого Спасителя та споглядання невимов-
ної краси Його обличчя”650, – говорить Микола Святоша, спові-
щаючи про свою смерть. Найвиразніше про посмертну долю свя-
тих Косов здефініював у посмертній промові святого Феодосія:
“Господь мій уже наказує мені вийти з неволі тіла і споглядати
Його найсолодше обличчя, вже хоче долучити мене до хоругви
апостолів, патріархів, мучеників, визнавців, сповідників і усіх свя-
тих. Вже наказує розпочати перехід до тих палаців, будованих не
людською рукою, а Божою. Вже прагне Він відіслати мене до тих
розкошів та радостей, про які вухо не чуло, око не бачило і які на
думку людині не спадають”651. А отже, святі одразу після смерті
удостоюються найвищої нагороди – споглядати Божественне об-
личчя. Вочевидь тут ідеться не про Земний рай, а про набагато
“вищу” реальність.

646 Голубев С. Киевский митрополит... – Т. 2. – С. 254-255; Герич Ю. Вказ.
праця. – С. 64-65.

647  Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 72.
648  Kossow S. Paterikon... – S. 11.
649  Ibidem. – S. 21.
650  Ibidem. – S. 151.
651  Ibidem. – S. 47-48.
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Помітними у “Патериконі” є і зміни в галузі літургістики та
паралітургійних практик. Відомо, що одним із основних напрямів
реформаторської діяльності Петра Могили було повернення бо-
гослужбових обрядів Київської митрополії до джерел візантійської
духовності, що було задекларовано ним у передмовах до відреда-
гованих ним “Служебника” (1639) і “Требника” (1646)652. Зрозу-
міло, що літургія займає особливе місце в “Патериконі”, Косов не
опускає можливості показати її важливість, значення як взаємного
єднання тих, хто її відправляють653, підкреслює що її можна слу-
жити щодня654.

Помітними є також прагнення Сильвестра Косова прибрати
з Патерика згадки про ті паралітургійні практики, які не заохочу-
валися в могилянську добу. Так він опускає інформацію Другої
Касіянівської редакції про запровадження святим Феодосієм зви-
чаю вкладання до рук померлого записки із молитовним звернен-
ням і вводить натомість такі форми молитви, як всеношні бдіння,
тривале лежання перед іконою Богоматері, поклони і читання
псалмів655. Окрім того, до твору проникають деякі сучасні Косову
обрядові деталі, наприклад, биття у дерев’яне било як заклик на
службу656, “жіночою” частиною храму вважалася його ліва сто-
рона (Косов змінює місце поховання побожної жінки Марини
з правої на ліву частину церкви657), відправлення літургії і далі
було неможливим без випікання просфор658 тощо. Натомість
обряд постриження у монахи в першій половині XVII ст. воче-
видь зазнав суттєвих змін – Косов не випадково опускає наведе-
ний у Другій Касіянівській редакції опис усіх обрядодій, здійс-
нених під час постриження святого Пимена659.

Помітними є також зміни у галузі сакраментології. Косов часто
пригадує церковні таїнства, прибираючи з тексту Другої Касіянів-

652 Ševčenko I. The many Worlds of Peter Mohyla. – Cambridge (Mass.), 1985. – P. 17.
653 Kossow S. Paterikon... – S. 156.
654 Ibidem. – S. 68.
655 Ibidem. – S. 19, 97 etc.
656 Ibidem. – S. 36.
657 Ibidem. – S. 52.
658 Ibidem. – S. 25.
659 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 180.
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ської редакції усі невідповідні його часу моменти (нагадаємо, що
“Дидаскалія” Косова спеціально присвячена сакраментології). Усі
таїнства показані у світлі нових могилянських приписів стосовно
їхнього значення, матерії і форм. Так, “Патерикон” оминає патери-
кову розповідь про двоетапне хрещення немовлят (ім’я наречення
та власне хрещення660) та ті моменти, які могли б підважити сак-
ральність таїнства Євхаристії661. Окрім того, Косов вводить нові тлу-
мачення таїнств: наголошує на сповіді як на виразі “духовного си-
нівства” і “довірі сумління”662, на хрещенні як “відродженні з води
і духа”663. Особливо активно розвивається вчення про Євхаристію
як жертву “Богу Отцю від Сина Його”, тіло і кров Христа, Боже
тіло664 тощо. Загалом розуміння таїнств у “Патериконі” є виразно
христологічним, що типово для могилянської епохи665. 

Зрозуміло, що багато місця в аналізованому нами творі при-
свячено аскетиці та монастицизму. Для позначення чернечого пра-
вила Косов вживає слово “zakon”, під яким у католицькій традиції
розуміли чернечий орден та правило. Характерно при цьому, що
під “правилом” Косов розуміє не Студійський устав. Щоправда, в
тексті міститься тільки згадка про те, що його прийняв для свого
монастиря святий Феодосій, яка вочевидь була включена з поле-
мічною метою (прийняття цього уставу вважалося доказом зв’яз-
ків Києва із Константинополем666). Однак набагато частіше у творі
фігурує згадка про “правило святого Василія: окремі печерські
старці шукали для здійснення свого подвижницького ідеалу саме
“орден святого Василія”, який охарактеризований як дуже суво-
рий667; ченці неодноразово названі “монахами-василіанами”668.

Тут потрібно пригадати, що ототожнення східних ченців з ва-
силіанами і поняття “устав святого Василія” були поширені у пра-

660 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 22.
661 Сакал Є. Вказ. праця. – С. 53.
662 Kossow S. Paterikon... – S. 54. 
663 Ibidem. – S. 169.
664 Ibidem. – Reiestr. Litera T.
665 Головащенко С. И. Указ соч. – С. 263.
666 Копыстенский З. Палинодия. – Стб. 1010.
667 Kossow S. Paterikon... – S. 20.
668 Ibidem. – S. 76, 78.
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вославній Київській митрополії вже наприкінці XVI ст. Так, Кос-
тянтин Острозький у своїй грамоті 1592 р. Дубенському монас-
тирю вказує на устав святого Василія як загальнообов’язковий для
ченців цієї обителі669. Під цим “уставом” розумілося насамперед
спільножительство670. Єлисей Плетинецький, відновлюючи у Лаврі
спільножительство, вводить саме устав Василія Великого, а не
Студійський (Г. Флоровський навіть вбачає у цьому спробу ство-
рення чернечого ордену на зразок католицького671). А отже – “Па-
терикон” чітко виражає загальну тенденцію підпорядкувати життя
східнохристиянського монашества кінця XVI – початку XVII ст.
правилам Василія Великого, які наголошували передусім на кіно-
війній організації монашества. Однак навряд чи Косов мав на увазі
єдиний і чітко організований орден за зразком католицьких. Мо-
настирі в “Патериконі” продовжують керуватися широкою авто-
номією, Косов підкреслює, що братія сама обирає собі настоятелів
зі своїх рядів. Показово, що Косов прибирає твердження Другої Ка-
сіянівської редакції про те, що після смерті святого Полікарпа бра-
тія вирішила обрати ігуменом священика Василія з-поза Печер-
ського монастиря, а вказує, що він був обраний з-поміж братії672.
Процедура вибору цього ігумена підкреслена також у Реєстрі673.

Для Косова прийняття монашества полягає передусім у скла-
данні трьох чернечих обітниць: чистоти, убогості і послуху674.
Тут важко не помітити вплив західних Катехізисів, які саме ці
три “євангельські блаженства” називали основоположними для
здійснення чернечого подвигу. Саме складання обітниць, а не об-
рядові дії як у Другій Касіянівській редакції, вважаються тепер
основним доказом того, що святий Пимен був пострижений ан-
гелами675. Практика складання формальних чернечих обітниць

669 АЮЗР. – Ч. 1. – Т. 6. – К., 1883. – С. 93.
670 Підручний П. Початки василіанського чину і Берестейська унія // Берестей-

ська унія та внутрішнє життя Церкви в 17 столітті. – Львів, 1997. – С. 80-81.
671 Георгий (Флоровский), протоиерей. Пути русского богословия. – Мн., 2006. –

С. 46.
672 Kossow S. Paterikon... – S. 162.
673 Ibidem. – Reiestr. Litera I.
674 Ibidem. – S. 17-18.
675 Ibidem. – S. 133.
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простежується і в “Требнику” Петра Могили676,і вочевидь вона
стала загальнообов’язковою для монашества могилянської доби.
Як ми уже зазначали, постриг у монашество, за ідеальним уяв-
ленням Косова (показаним на прикладі святого Нестора677), мав
здійснюватися не раніше 18 років.

Деякі аскетичні та монаші практики Другої Касіянівської ре-
дакції є для Косова вочевидь не зрозумілими. Так, видозміненим
є поняття великої схими. Поруч із її розумінням як “досконалого
постригу”678, у житії святого Еразма з’являється її бачення як
“життя покутуючих”679. Затушованими або взагалі опущеними
у творі є також поняття юродства та скопчества, про що ми го-
ворили вище.

Певних змін зазнали ангелологія та демонологія первісного Па-
терика. Поява ангелів супроводжує смерть майже кожного печер-
ського старця. Саме ангели замінюють собою тих скопців, які є час-
тими героями Другої Касіянівської редакції680. Вірогідно, на
“Патерикон” вплинув активний розвиток ангелології та часта поява
ангелів в польській літературі Ренесансу та Бароко681. У своєму
“Херувимі” Косов детально роздумує над образами ангелів у Свя-
тому Письмі: він згадує херувимів у подобі людини і трьох звірів
з багатьма очима, золотих херувимів і херувима з вогняним мечем,
що прийшов виганяти Адама із раю682. 

Зло у “Патериконі” також персоніфіковане. Це нечисті духи,
котрі періодично турбують києво-печерських монахів і перешкод-
жають їхньому подвигу. Використання для позначення зла у “Па-
териконі” форми множини (“дияволи”, “неприятелі душ”) є харак-
терною рисою хаотичності демонології епохи Бароко683. Однак

676 Сакал Є. Вказ. праця. – С. 53.
677 Kossow S. Paterikon... – S. 21.
678  Ibidem. – S. 136.
679  Ibidem. – S. 153.
680  Ibidem. – S. 132.
681 Künstler-Langner D. Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej

Europy. – Torun, 2007. – S. 113-164.
682 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera В.
683 Domalewska B. Potrydencka demonologia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi. –

Olsztyn, 2009. – S. 249.
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“сатана” завжди фігурує в однині і позначає, очевидно, ту постать,
яка є відповідальна за занепад людства. 

Косов підкреслює заздрісність сатани684 (саме через заздрість
диявол почав називатися дияволом – наголошує Косов у “Херу-
вимі”685) і його вчинки супроти людського спасіння. Диявол мав
особливу неприязнь до монахів – стверджує “Патерикон”686, і де-
тально переповідає усю ін формацію Патерика щодо випадків дия-
вольських спокус києво-печер ських старців та перешкод на шляху
до їхнього подвигу. Більше того, він збільшує кількість таких епізо-
дів. Так, у житії святого Спиридона Косов пояснює пожежу в пекарні
діями злих сил687, чого не було у Другій Касіянівській ре дакції. Увага
Косова до вчинків диявола найкраще унаочнюється в Реєстрі най-
важливіших речей, де йому присвячено близько 30 позицій688. 

Безперечно цікавим питанням є відображений у “Патериконі”
культ святих. Поза отцями Печерськими, культ яких не був поши-
реним (Косов підкреслює, що йому довелося “відтрусити від
пилу” їхні житія689), у “Патериконі” виразно простежується культ
ряду інших святих. Загальновідомо, що в першій половині XVII ст.
в Київській митрополії помічається значний інтерес до постатей
окремих святих, які пов’язувалися з Києвом. В одному з перших
лаврських друків “Анфологіоні” 1619 р. вперше було поміщено
служби Андрію Первозванному, князю Володимиру, страсто -
терпцям Борису і Глібу690. У “Палінодії” Захарія Копистенського
знаходимо образи святих відразу трьох традицій: польсько-литов-
ської, новгородської та московської691. Пантеон святих могилян-
ського часу, однак, був дещо змінений. Так, постать апостола Ан-

684 Domalewska B. Potrydencka demonologia Stanisława Hozjusza i Piotra Skargi. –
Olsztyn, 2009. – Reiestr. Litera D.

685 Kossow S. Cherubin... – K. С2v.
686 Kossow S. Paterikon... – S. 58.
687 Ibidem. – S. 138.
688 Ibidem. – Reiestr. Litera D.
689 Ibidem. – Praefacya.
690 Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і куль-

тури (XVII–XVIII ст.). – К., 2005.– С. 67.
691 Naumow A. Święci likalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku //

Ars Graeca – Ars Latina. – Kraków, 2001. – S. 203.

Наталія Сінкевич

160



дрія не викликає у київських інтелектуалів 1630-х рр. такого ін-
тересу, як у московських чи новгородських692 (Косов поруч із про-
повіддю апостола Андрія пригадує і місіонерство на Русі апостола
Павла та його учня Андроніка693).

Одна з основоположних ідей “Патерикону” – це послідовне ут-
вердження культу святого Володимира, показ його беззаперечної
ролі в процесі християнізації Русі. Відродження культу святого
Володимира було загальною тенденцією церковного життя часів
митрополита Петра Могили. Віднайдення мощей святого Володи-
мира, його прославляння як хрестителя Русі, покровителя освіти
і Церкви, ставлення до святого як до особистого патрона з боку
самого митрополита Могили694 та виведення від Рюриковичів ро-
доводу тогочасних князівських родин695 – все це робило постать
святого надзвичайно важливою для “Патерикону”. Косов підкрес-
лено вказує на місце поховання князя у Десятинній церкві. Ця об-
ставина, між іншим, допомагає уточнити хронологію віднайдення
мощей, адже до цього часу в історіографії не існує усталеного да-
тування цієї події (деякі автори датують її 1632 р., а інші – 1636 р.)
та є різні версії стосовно місця, куди було перенесено мощі (до
Михайлівського монастиря чи церкви Спаса на Берестові)696.
Згадка Косова про те, що князь Володимир був похований “в цер-
кві святої Богородиці Десятинній, у мармуровому гробі”697, про-
мовисто свідчить про те, що на 1635 р. мощі святого вже були від-
найдені, але ще не поділені і продовжували цілісно зберігатися в
Десятинній церкві. 

Звеличення культу князя Володимира проявляється передусім в
тому, як Косов пояснює невдачу перших чотирьох етапів хрещення.

692 Про це див.: Cінкевич Н. О. “Никгды бовем апостолове надаремно не хо-
дили”... – С. 144-159.

693 Kossow S. Paterikon... – S. 11.
694 Charipova L. Peter Mohyla and st. Volodimer: is their a symbolic link? // The

Slavonic and East European Review. – 2002. – Vol. 80. – № 3. – P. 449-458.
695 Ричка В. Володимир святий в історичній пам’яті. – К., 2012. – С. 121-123.
696 Жиленко І. В. Описи знайдення мощей святого рівноапостольного князя Во-

лодимира святителем Петром Могилою // Могилянські читання 2002: збірник нау -
кових праць. – К., 2003. – С. 197-201.

697 Kossow S. Paterikon... – S. 16.
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Завершуючи розповідь про перший етап, автор повідомляє, що
причиною невдачі хрещення були язичницькі князі698 (зa версією
Густинського літопису – часті війни699). Слов’янські князі Свято-
полк, Ростислав і Коцел, зa версією Косова (вона знову суперечить
Густинському літопису), не були хрещені, а тільки просили про
хрещення700. Князі, які, згідно з версією інших наративів, висту-
пали сучасниками третього етапу (Аскольд і Дір, зa версією
Кревзи701, Олег, в Густинському літописі702), в “Патериконі” не зга-
дані взагалі. Ігноруючи інформацію джерел про князів, які були
християнами, і підкреслюючи важливість навернення князів як пе-
редумови успішності хрещення народу, автор вказує на важливість
місії “великого монарха всієї Русі” князя Володимира.

Поруч із культом князя-хрестителя Русі у “Патериконі” активно
розвивається культ церковного ієрарха, який здійснив хрещення –
митрополита Михаїла. Косов підкреслює ім’я першого руського
ієрея як у “Патериконі”, так і в “Херувимі”703. Однак постать пер-
шого Київського митрополита була вочевидь однією з найбільш
проблемних для Косова. Адже Стрийковський взагалі подав інше
ім’я Київського митрополита – Фацій704. У попередніх варіантах
повісті про хрещення Русі постать ієрар ха Михаїла виринає двічі:
під час охрещення князів Аскольда і Діра та як сучасника Володи-
мирового хрещення705. “Патерикон” принципово відкидає версію
про вислання на Русь митрополита Михаїла у 886 р., присланого
в той час ієрарха він називає просто єпископом і, всупереч інфор-
мації своїх попередників, підкреслює, що хроніки не вказують його
імені. Розповідаючи про наявність в Антонієвих печерах нетлін-
ного тіла першого руського митрополита, Косов додає: “але взятий
був із Царгорода Володимиром року тисячного”706. Протиставлення

698 Kossow S. Paterikon... – S. 11.
699 Густынская летопись... – C. 39-44.
700 Kossow S. Paterikon... – S. 13.
701 Kreuza L. Obrona... – S. 53-55, K. A-Av.
702 Густынская летопись... – C. 39-44.
703 Kossow S. Cherubin... – K. С4v.
704 Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 141.
705 Kreuza L. Obrona... – S. 53-55, K. A-Av.; Густынская летопись... – C. 39-44.
706 Kossow S. Paterikon... – S. 170.
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“але” тут не випадкове. Очевидно, культ першого Київського мит-
рополита Михаїла, був ще не до кінця сформований, і в обігу по-
бутували різні версії щодо часу його приїзду. 

Простежується в “Патериконі” і увага до святих Бориса і Гліба.
В XVII ст. культ руських страстотерпців розвивається паралельно
із культом князя Володимира: разом із батьком їх зображують на
гравюрах київських друків707, про них згадують передмови до
лаврських видань708, Афанасій Кальнофойський називає їх патро-
нами Києво-Печерської обителі709, а Лазар Баранович згадує про
цих святих практично у кожному своєму творі710. Чим була обу-
мовлена така увага? Ми на загал скептично ставимося до припу-
щення А. Буличова, що Єлисей Плетинецький з промосковських
симпатій умістив в підготовленому ним “Анфологіоні” житія цих
святих, “градус популярності” яких у Південній Русі завжди був
нижчим, аніж у північній711. Адже культ цих святих був добре зна-
ним у ранньомодерному Києві і чудово верифіковувався на основі
західних джерел, що було особливо важливо для Косова. “Пате-
рикон” подає інформацію про руських страстотерпців, опираю-
чись не на наявні середньовічні руські джерела (ПВЛ, “Чтение о жи -
тии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба”,
“Сказание, страсть и похвала”, “Сказание чудес”), а переповідає
усю інформацію про мучеників, уміщену в “Хроніці” Стрийков-
ського. Особливо розлого він розповідає (із посиланням на святого
Нестора, але суттєво відредагувавши відповідний епізод у ПВЛ)
про канонізацію святих і перенесення їх мощей до Вишгорода та
чудо пахощів мощей, завдяки якому митрополит Георгій змінив
своє скептичне ставлення до святих712. Окрім того, Косов підкрес-
лює згадки про святих Бориса і Гліба у тексті старого Патерика.
Так, він зазначає, що у день пам’яті святих помер печерський

707 Ричка В. Вказ. праця. – С. 134.
708 Титов Ф. И. Указ. соч. – С. 69.
709 Kalnofoyski A. Op. сit. – S. 54.
710 Хинчевська-Геннель Т. Лазар Баранович... – С. 185.
711 Булычев А. А. О посольстве властей Киево-Печерской лавры в Москву в

1619 г. // Православие Украины и Московской Руси в XV–XVII веках: общее и раз-
личное. – М., 2012. – С. 183.

712 Kossow S. Paterikon... – S. 171-172.
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архімандрит Полікарп713, проте чомусь оминає наведене у Пате-
рику датування цього дня – 24 липня714.

Відчувається у “Патериконі” і зростаючий на початку XVII ст.
культ святого Василія Великого. Це простежується у кількох мо-
ментах. Згадуючи святого князя Володимира, Косов неодноразово
підкреслює його хресне ім’я715. Він добре знає житіє святого Ва-
силія і порівнює з ним житіє святого Агапіта716. Вочевидь це
пов’язано з уже згаданим значенням святого Василія для тогочас-
ного східно-християнського монашества.

Згадка про одвічно популярного на Русі святого Миколая кон-
центрується довкола встановлення святкування дня перенесення
мощей святого 9 травня. Косов підкреслює особливу любов руси-
нів до святого Миколая і надію на продовження його покровитель-
ства над руською землею717. Намір підкреслити культ святого Ми-
колая і свято перенесення мощей святителя є очевидними і в інших
творах могилянської доби, зокрема – у “Парергоні чудес” Ку -
п’ятицької ікони Богородиці, виданої 1638 р.718

Подаючи житіє святого Миколи Святоші, Косов порівнює
його з індійським царевичем Йоасафом719, що стало усталеним
риторичним прийомом у подальших виданнях Патерика. Тут по-
трібно пригадати популярність повісті про святих Варлаама і
Йоасафа авторства Іоанна Дамаскіна, яка активно поширювалася
в тогочасних рукописних списках720 та була опублікована двома
роками пізніше у Кутейно (“Гісторія албо правдивое вьшисанїе
[…] о житїи святыхъ преподобныхъ отецъ Варлаама і Оаса -
фа”)721. Загальна увага діячів могилянського кола до цього твору
не оминула і Сильвестра Косова: царевич Йоасаф згаданий ним

713 Kossow S. Paterikon... – S. 162.
714 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 192.
715 Kossow S. Paterikon... – S. 110.
716 Ibidem. – S. 97.
717 Ibidem. – S. 172-173.
718 Denisowicz H. Op. сit. – S. 23.
719 Kossow S. Paterikon... – S. 146.
720 Див., наприклад: Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituły greckokatolickiej w

Przemyślu / Opracował A. Kaszlej. – Warszawa, 2011. – S. 199.
721 Глобенко М. “Тератургіма”... – C. 9.
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не тільки у “Патериконі”, але й у інших творах, зокрема “Херу-
вимі”722. 

Зустрічається у “Патериконі” і згадка про Іоанна Милости-
вого723 та Павла Фівійського724. Показово, що інформація про ос-
таннього міститься і в щоденникових записках Петра Могили725,
а отже – його культ був добре знаним в могилянському оточенні.
Коротко зупиняється Косов і на мучеництві митрополита Мака-
рія726, культ якого активно розвивається у “Тератургимі”727. А отже,
у низці випадків “Патерикон” цілком іде в фарватері популярних
релігійних уявлень свого часу, і ми можемо стверджувати, що він
є добрим репрезентантом саме колективної релігійності.

Імовірно, в могилянському оточенні планувалась і канонізація
митрополита Іова Борецького – Сильвестр Косов не випадково
добре прописав образ благочестивого старця, який здійснював па-
тронат над убогими і покровительствував школам728.

Цікаво, однак, що “Патерикон” не згадує ні Євфросинію По-
лоцьку, реліквії якої за традицією перебували у Лаврі, ні Юліанію
Ольшанську, мощі якої вже були віднайдені, мали особливе шану-
вання з боку митрополита Петра Могили та згадувалися вже у
“Палінодії” Захарія Копистенського729. 

Поговоримо тепер про інших святих, які фігурують в київських
друках першої половини XVII ст. В “Анфологіоні” 1619 р. серед
святих згадуються також митрополити Петро та Алексій. А. Були-
чов, констатуючи непопулярність цих святих в православній тра-
диції Речі Посполитої, припускає їхню появу намірами Єлисея
Плетинецького поширювати “Анфологіон”, в тому числі у Моско-
вії730. Однак це припущення нам видається неправильним Митро-
политів Петра та Алексія як святих згадує ціла низка право славних

722 Kossow S. Cherubin... – K. В2v.
723 Ibidem. – S. 180.
724 Ibidem. – S. 113.
725 Записки святителя Петра Могили... – С. 468-469.
726 Kossow S. Paterikon... – S. 178.
727 Kalnofoyski A. Op. сit. – S. 196-197.
728  Kossow S. Paterikon... – S. 180-181.
729  Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 847.
730  Булычев А. А. Указ. соч. – С. 183.
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наративів: “Палінодія” Захарія Копистенського731, “Анфологіон”
1636 р.732, “Тератургима” 1638 р. Афанасія Кальнофойського733 та
“Жи тія” Лазаря Барановича734. Більше того, митрополити Алексій
та Петро згадані у Віленському василіанському календарі 1642 р.735

Звідси, очевидно, що в українській церковній традиції на початку
XVII ст. уже міцно вкорінилося шанування митрополитів XIV ст.
Петра та Алексія. Іншою була ситуація із митрополитами Фотієм,
Іоною та Кипріяном, мощі яких були віднайдені в Москві після
перебудови Успенського собору у 1472 р. Вочевидь тут йдеться
про митрополитів, яких шанували тільки у Москві, а їх поява в
київських творах першої половини XVII ст. може бути пояснена
саме впливом московської традиції.

Кальнофойський до сонму святих зараховує також патріархів
Миколая, Сергія та Михаїла736. Очевидно, ці постаті обрані з ог-
ляду на тогочасні уявлення про патріархів-сучасників хрещення
Русі. За Сергія ІІ Мануїліта або Миколая Хрисоверга хрестився
князь Володимир – так вважали деякі руські полемісти737. Під па-
тріархом Михаїлом Кальнофойський, очевидно, має на увазі Ми-
хаїла Керулларія, за часів патріаршества якого відбулося взаємне
проклинання Римської і Візантійської Церков. Показово, що у пра-
вославних святцях уміщується тільки Миколай Хрисоверх, а па-
тріархи Сергій та Михаїл були включені Кальнофойським (оче-
видно, знову ж таки під впливом московської традиції) з огляду
на їх провідну роль в історії латинсько-грецьких спорів. Що мо-
жемо сказати про культ цих ієрархів у “Патериконі”?

У Хронології Руських митрополитів Косов підкреслює день
пам’яті і місцеперебування реліквій тільки шанованих з XIV cт.
митрополитів Петра та Алексія і закликає читати їхні житія в “Со-

731 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 849-857.
732 Анфологіа сиречъ молитвы и поученїя. – К., 1636. – Арк. 343-403зв.
733 Kalnofoyski A. Op. сit. – S. 55.
734 Baranowicz Ł. Op. cit. – S. 224-228.
735 Bibliotekos rankraščių skyrius Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblio-

teka, f. 9, № 684-686, k. 9, 48 (За опис цього рукопису щиро дякую Станіславу Во-
лощенку).

736 Kalnofoyski A. Op. сit. – S. 55.
737 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 976.
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борниках наших слов’янських”738. Митрополит Іона як святий не
згаданий, інформації про Кипріана немає взагалі, а митрополит
Фотій змальований у “Патериконі” відверто негативно – Косов услід
за Кревзою нагадує читачеві, що цей ієрарх вивіз скарби Софії Ки-
ївської до Москви739. В цілому, можемо констатувати, що Сильвестр
Косов ігнорує московську традицію, не включаючи до числа святих
жодного із перелічених патріархів, а про Михаїла Керуларія навіть
не згадує у “Патериконі”. Оминає “Патерикон” і велику кількість
інших північноруських святих, згаданих у “Палінодії”740. 

Натомість услід за Львом Кревзою Косов пригадує запровад-
ження на Русі культу святої Параскеви Тирновської Григорієм Цам-
блаком та литовських мучеників за часів митрополита Алексія.
Культ святої Параскеви був широко поширеним на теренах того-
часної Русі: житіє святої разом із повістю про перенесення її мощей
авторства Григорія Цамблака було розповсюждене в українсько-бі-
лоруських рукописах741 та увійшло до знаменитого київського “Ан-
фологіону” 1619 р.742 Окрім того, Афанасій Кальнофойський зга-
дує, що у Києві поблизу Печерського монастиря розташовувалася
церква святої Параскеви743. Натомість культ віленських мучеників
був локальним – похвала віленським мученикам, написана в остан-
ній чверті XIV ст. грецькою і згодом перекладена слов’янською,
була практично невідомою південно-руським книжникам744. Косов
для подачі інформації про них повністю дублює інформацію Льва
Кревзи (повторюючи навіть плутанину щодо дня пам’яті святих:
житія мучеників у прологах містяться під 13 січня, однак днем їх-
ньої пам’яті називає 14 квітня)745. Очевидно, що постриженик Ві-
ленського Свято-Духівого монастиря Сильвестр Косов знав про
культ віленських мучеників набагато більше, аніж про митрополи-
тів, пов’язаних із Москвою.

738 Kossow S. Paterikon... – S. 176-177.
739  Ibidem. – S. 177.
740  Копыстенский З. Палинодия... – Cтб. 849-855.
741 Турилов А. А. Южнославянские памятники... – С. 251.
742 Там же. – С. 260.
743 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 9.
744 Турилов А. А. Южнославянские памятники... – С. 252.
745 Kossow S. Paterikon... – S. 176-177.
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Загалом, перед нами доказ паралельного існування в могилян-
ський час двох векторів духовного життя руських земель: один із
них спрямований у бік Москви, а інший – до відновлення київ-
ської та віленської традицій. У той час як Афанасій Кальнофой-
ський перебуває під виразним впливом московської агіографії,
Сильвестр Косов свідомо чи несвідомо оминає її. Наш автор був
вихованцем західної духовної культури, і про це промовисто свід-
чить той факт, що нерукотворний образ Христа асоціюється у “Па-
териконі” саме з хустиною Вероніки746, а не зі згаданою у Другій
Касіянівській редакції747 і утвердженою у східнохристиянській
традиції легендою про обрус, подарований едеському царю Ав-
гару. Заміна мандиліону (нерукотворного образу) на вераікон
(зображення страждаючого Христа на хустці Вероніки) відбулася
у руському іконописі досить пізно – вперше воно фіксується на
православних іконах тільки наприкінці XVII ст.748 А отже, Силь-
вестр Косов був одним із перших, хто намагався прищепити па-
ростки західної духовності на стовбурі київського Православ’я.
Проте це не перешкоджає нам назвати “Патерикон” свого роду
дзеркалом, у якому відобразився один із потужних векторів роз-
витку духовної культури Південно-Західної Русі першої половини
XVII ст.

Церковно-політична проблематика в “Патериконі”

“Патерикон” постав у той час, коли довіра до політичної ло-
яльності православних ієрархів у Речі Посполитій була дуже хит-
кою. Висвячення православної ієрархії 1620 р., що мало місце без
дозволу короля і сенату, спровокували закиди у політичній нело-
яльності православних. Так, домініканський проповідник Фабіан
Бірковський в 1633 р. “пригадав” річпосполитському читачеві
події 1620 р., пов’язавши висвячення православної ієрархії із Хо-
тинською поразкою Речі Посполитої749. 

746 Kossow S. Paterikon... – S. 93.
747 Абрамович Д. I. Вказ. праця. – С. 176-177.
748 Janocha M. Przemiany ikonograficzne ruskiego malarstwa ikonowego na

wschodnich kresach I Rzeczypospolitej // Religijność na polskich pograniczach w XVI–
XVIII wieku. – Zielona Góra, 2005. – S. 273.

749 Frick D. A. Op. cit. – P. 82.
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“Патерикон” є підкреслено лояльним до королівської влади
твором. Ідеалом політичного життя для Косова є “збереження прав
і свобод старожитніх без перешкоди справам Речі Посполитої”750.
Тому історичний прецедент нормального існування Руської Цер-
кви в річпосполитській політичній системі є дуже важливим.
Косов не опускає нагоди пригадати того чи іншого короля і його
роль в руській історії. При цьому він не розділяє правителів По-
льської Корони і Великого князівства Литовського і наголошує на
лояльності Київських митрополитів саме до “польських” монар-
хів751. Не стала винятком і ситуація з Іовом Борецьким – Косов
усупереч історичним фактам підкреслює обрання цього митропо-
лита зі згоди короля Сигізмунда ІІІ752. Вочевидь змальований у “Па-
териконі” ідеальний образ взаємовідносин Київських митрополи-
тів і польських королів не є випадковим – він мав слугувати
історичним прецедентом, запорукою такої ж ситуації у майбут-
ньому. Косов активно підкреслює необхідність узгодження вибору
Київського митрополита з Константинопольским патріархом.
Однак в той же час пожалування митрополії і встановлення часу
висвячення нового ієрарха є королівською справою – Косов не ви-
падково підкреслює існування у скарбниці Віленського Свято-Ду-
хівського монастиря королівського універсалу з наказом висвятити
нового митрополита753. Саме такою була ідеальна процедура ви-
святи нового митрополита в очах діячів могилянського часу.

Тут важко не пригадати конфлікт митрополита Петра Могили
та Ісайї Копинського. С. Голубєв вважає, що завдяки згадці про
незаконно обраного Клима Смолятича Косов хотів провести па-
ралель із суперником Петра Могили – Ісайєю Копинським754. Вод-
ночас стійкість святого Нифонта в протистоянні незаконно обра-
ному митрополиту тлумачиться Ю. Ісіченком як прагнення Косова
підкреслити ставропігію Києво-Печерської лаври755. 

750 Kossow S. Paterikon... – Praefacya.
751 Ibidem. – S. 179.
752 Ibidem. – S. 180.
753  Ibidem. – S. 179.
754  Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила... – Т. 2. – С. 269.
755  Ісіченко І. Вказ. праця. – С. 154.
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Косов застерігає короля і шляхту від утисків Православної
Церкви монологом дружини (польки) князя Ізяслава: “Бо було так,
що в наших краях відійшли були монахи цього правила святого
Василія і тоді багато злого сталося в нашій землі”756. Більше того,
він фактично “благословляє” ієрархів на боротьбу за історичні
права Руської Церкви словами Константинопольського патріарха
Нифонта: “Але твоя милість буде мати немалі перешкоди і [нагоду
проявити] красномовство, якщо скаже, що без думки свого Кон-
стантинопольського патріарха нічого не може зробити”757.

“Патерикон” є типовим твором могилянської доби, в яких ви-
разно підкреслювалася присутність у Руській Церкві магнатерії
і шляхти758. Як ми вже зазначали, частково це було зроблено з по-
лемічною метою (спростувати закиди католиків у вадах традицій-
ної патрональної системи існування Православної Церкви), однак
очевидно, що даний вектор у “Патериконі” мав на меті і забезпе-
чення подальшої шляхетської підтримки Руської Церкви. І тут як-
найкращою ілюстрацією є передмова, присвячена Адаму Киселю. 

Чим був обумовлений вибір особи, якій присвячувалася книга?
По-перше – вдячністю Адаму Киселю за підтримку Православної
Церкви і сприяння легалізації православної ієрархії в Речі Поспо-
литій. Адам Кисіль отримав статус активного борця за православну
віру після прилюдного відречення від Берестейської унії навесні
1632 р. Подія мала місце незадовго після смерті короля Сигізмунда
ІІІ, а отже – напередодні виборів нового короля. Ця подія спричи-
нила той факт, що Адам Кисіль фактично очолив фракцію право -
славної шляхти під час конвокаційного сейму759. Це стало початком
політичної кар’єри Адама Киселя, який отримав низку маєтків та
сенаторське крісло760, а також започаткувало приязні стосунки
з цер ковною ієрархією – Петром Могилою і його оточенням.

Другим важливим фактором вибору Адама Киселя, як особи,
якій присвячувався “Патерикон”, була постійна загроза його пе-

756 Kossow S. Paterikon... – S. 76.
757 Ibidem. – S. 178.
758 Яковенко Н. Символ “Богохранимого града”... – С. 317.
759 Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine... – P. 66-67.
760 Ibidem. – P. 116.
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реходу у католицизм. В умовах частих конверсій і пропагування
князем Адамом Сангушком проекту так званої “Універсальної
Унії” дуже важливим було заохочення у religionis zelus761 (відда-
ності релігії) як всієї православної шляхти загалом, так і її лідера
зокрема. Тим більше, що підозри в прокатолицьких симпатіях Ки-
селя були доволі обґрунтованими. Зокрема холмський уніатський
єпископ Мефодій Терлецький в своєму листі до Папи 1643 р. ха-
рактеризує Киселя як криптокатолика, а сам Адам неодноразово
виявляв свою повагу до Папи762. А отже, дедикуючи Киселю свій
твір, Косов, без сумніву, думав не тільки про минулі послуги Ки-
селя, а й про майбутнє. 

Третім фактором була особиста дружба Косова і Адама Киселя.
Тісні персональні зв’язки Косова із Киселем були особливо по-
мітні під час його обрання на митрополію в 1647 р.763 та під час
неспокійних часів Хмельниччини, коли заступництво Косова
перед козаками фактично врятувало життя Киселю, на той час воє-
воді Київському764.

Косов був не поодиноким автором, який прославляв особу
Адама Киселя. За життя Киселю було присвячено три книги, що
виходили з православних друкарень в 1630–1640-х рр.: “Молитвы
повседневные” (Вільно, 1635), “Патерикон” (Київ, 1636) та “Трио-
дон” (Львів, 1642)765. Окрім того, у 1646 р. професором Києво-Мо-
гилянського колегіуму Теодозієм Василевичем-Баєвським було на-
писано окремий панегірик на честь номінування Адама Киселя на
уряд київського каштеляна766. “Патерикон”, однак, ставить особ-
ливий наголос на прославі Киселя, він уміщує аж п’ять епіграм
(геральдичних віршів), вперше подає на своїх сторінках зобра-
ження герба767 та викладає розлогу генеалогічну легенду його роду. 

761 Kossow S. Paterikon... – Praefacya.
762 Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine... – P. 118-120.
763 Ibidem. – P. 125.
764 Mironowicz A. Prawosławie i Unia... – S. 107.
765 Sysyn F. E. Between Poland and the Ukraine... – P. 96.
766  Яковенко Н. Київ під шатром Свентольдичів: могилянський панегірик 1646 р.

“Tentoria venienti” // Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уяв-
лень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття. – К., 2012. – С. 293-314.

767 Там само. – С. 297.
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Косов не був творцем початку генеалогічної легенди роду Ки-
селів: розповіді про хитрий винахід руського боярина Свентольда,
який під час печенізької облоги наказав приготувати колодязь ки-
селю, звідки і отримав своє прізвисько. Насправді він запозичив
цю легенду із Густинського літопису, однак суттєво її трансфор-
мував, поповнив, а головне – міцно прив’язав її саме до роду Ки-
селів768. Передусім “Патерикон” датує легендарне приготування
киселю до поганських часів, проігнорувавши наведену у Густин-
ському літописі дату події – 997 р. Очевидно, Косов свідомо від-
носить описуваний епізод до поганських часів, щоб пов’язати рід
Киселів із сарматським племенем роксоланів – легендарних пред-
ків руської шляхти. Другим важливим штрихом, який вніс Косов
до формування легенди, було перетворення літописної інформації
про врятування Білгорода на оборону Києва769. З Києвом пов’язані
й інші предки Адама – староста Андрій, що захищав столицю під
час нападу 1123 р. Болеслава Кривоустого на Київ770. Тема глори-
фікації Києва неодноразово проступає у Косова, про що ми згаду-
вали вище. Тут лише зазначимо – Косов намагається підкреслити
роль Києва не тільки як сакрального місця, але і як батьківщини
славетних руських родів, серед них рід Киселів, яких Косов нази-
ває aborigenes Київської землі. Саме на підтримку “київського ри-
царства”771 (шляхти) мала розраховувати Київська митрополія у сей -
мовій боротьбі. Така любов до київської шляхти і князів особливо
контрастує з несподівано негативним ставленням до галичан і пе-
ремишлян – у Реєстрі найважливіших речей підкреслено факт “со-
ляної війни” галицьких князів супроти Києва772.

А отже, в образі Адама Киселя перед нами постає портрет
ідеального шляхтича, який походить із прадавнього роксолан-
ського роду, міцно пов’язаний із Києвом, є вірним слугою ко-
роля (на це промовисто вказує девіз на емблемі Адама Киселя,
зашифрований у літерах DIKM – Dworzaninjego Krolewskiej

768  Яковенко Н. Київ під шатром Свентольдичів... – С. 299.
769 Kossow S. Paterikon... – Praefacya.
770  Ibidem.
771 Ibidem.
772  Ibidem. – Reiestr. Litera Н.
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Mości773) і водночас – ревним оборонцем прав Православної
Церкви у Речі Посполитій.

Паралельно Косов не пропускає нагоди уславити представни-
ків інших магнатських родин: Костянтина Івановича Острозького,
Григорія Ходкевича, подаючи їх як переможців славних битв. По-
казово, що, говорячи про битву над Улою, він “забуває” згадати
Великого литовського гетьмана Миколая Радзивіла Рудого774. Оче-
видно, глорифікація проводиря протестантського руху у ВКЛ і про -
тивника Люблінської унії, яким був Радзивіл, не відповідала за-
гальній суспільно-політичній програмі “Патерикону”.

Відображення у “Патериконі” стереотипів 
та повсякденного життя сучасного Косову суспільства

Важливою особливістю “Патерикону” є модернізація інформації
Другої Касіянівської редакції шляхом приведення її у відповідність
до норм і стереотипів сучасного Косову суспільства. Адже у читача
твору поруч із усвідомленням давності (а отже, авторитетності) опи-
суваних подій мало виникати почуття близькості і моральної акту-
альності прочитаного до його власного життя і повсякдення. Деякі
побутові деталі Другої Касіянівської редакції були б уже незрозу-
мілі або ж видавалися невірогідними для людини XVII ст. Погля-
немо на основні напрями і найяскравіші приклади цих змін. 

Передусім повністю оновленою є соціальна термінологія ста-
рого патерикового тексту. Наприклад, слово “бояри”, яке дуже
часто фігурує у тексті Другої Касіянівської редакції, переклада-
ється Косовим тогочасними термінами для позначення представ-
ників нобілітету: “дворяни”, “шляхта” або “пани”. Це ж стосується
термінів на позначення духовних осіб – Косов уникає таких слів,
як, наприклад, “протостратор” та “єпарх”775 і використовує тільки
сучасні йому терміни. 

Опис суспільних взаємовідносин у “Патериконі” також суттєво
модернізований. Так, у творі з’являється поняття контракту776,

773 Kossow S. Paterikon... – Strona tytułowa verso.
774 Ibidem. – Praefacya.
775 Ibidem. – S. 140.
776 Ibidem. – S. 92.
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“трибуналу”777, як популярна грошова одиниця фігурує талер778

тощо. Із тогочасними суспільними нормами узгоджений вік досяг-
нення повноліття героїв патерикової повісті (18 років замість 15 у
випадку з юнаком Захарієм779, 18 замість 17 у випадку зі святим
Нестором780).

Очевидно, що побутові деталі києво-печерських житій визна-
чаються вимогами агіографічного жанру. Однак завдяки постій-
ному протиставленню монашої аскези і світських розкошів до
“Патерикону” потрапив опис життя тогочасних вельмож. Його
проявами були, зокрема, спання на м’яких матрацах, вставання
опівдні781 та споживання вишуканих тогочасних страв: “паштети
дорогі і страви, приправлені різноманітними коренями”782. При
князівському дворі лунає інструментальна музика, а танці у Ре -
єст рі названі сарабандою783 – популярним у ранньомодерній Єв-
ропі іспанським танцем. 

Оскільки багато чудес патерикової розповіді стосується зці-
лень від хвороб, у творі знайшли відображення і лікарські прак-
тики. Новими у порівнянні з Другою Касіянівською редакцією є
намацування пульсу784, приготування трав’яних настоянок та
рецеп тів785. “Патерикон” яскраво продемонстрував, що основними
авторитетами у лікарській справі для Косова і його читача були
античні автори Гіпократ та Гален786, творами яких активно послуго -
вувалися в епоху Відродження і Раннього Нового часу. “Осучасне-
ними” у порівнянні зі старим патериковим текстом були у “Патер-
коні” і прояви хвороби: параліч замість прокази, пухлини і короста
замість струпів787, лихоманка замість невизначеної хвороби святого

777 Kossow S. Paterikon... – S. 143.
778 Ibidem. – S. 154.
779 Ibidem. – S. 88.
780 Ibidem. – S. 21.
781 Ibidem. – S. 148.
782 Ibidem. – S. 38.
783 Ibidem. – Reiestr. Litera Т.
784 Ibidem. – S. 100.
785 Ibidem. – S. 149.
786 Ibidem. – S. 98.
787 Ibidem. – S. 91.
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Феодосія788 тощо. Натомість ті “медичні” деталі, які мали бути не-
зрозумілі читачеві XVII ст., Косов опускає або трансформовує.
Так, припущення лікаря-вірменина про те, що зілля святого Ага-
піта походить із Александрії789, замінює на загальне твердження
про далекі країни790. Проникли до твору згадки про сучасні Косову
ліки – оповідаючи про сон розбійників, він згадує про снодійні
властивості трави беладонни791 тощо.

Завдяки опису послушань, які виконувала печерська братія,
у тексті відобразився опис деяких ремесел. Розповідаючи, як свя-
тий Спиридон пік хліб, Косов додає деталі про сіяння муки і на-
давання форми тісту792; оповідаючи про монастирське кухова-
ріння, – про процедуру заправляння страви793; говорячи про сад,
який насадив святий Микола Святоша, зазначає, що там були на-
щеплені дерева і посіяні корисні трави794; старе патерикове
“строащу книгы” він інтерпретує як виготовлення палітурок для
книг тощо. 

Окрім низки побутових деталей, до тексту “Патерикону” по-
трапили деякі стереотипи сучасного Косову суспільства. Знайшли
відображення у творі антиєврейські “фобії”. Косов, перемальо-
вуючи зі старого патерикового тексту негативний образ жида, під-
креслює, що євреї розіп’яли Христа і додає до опису їхньої пове-
дінки насмішки з християнської віри795. Матеріальне покарання
локальної общини євреїв, яке описане у патериковому житії свя-
того Євстратія796, Косов розширює до цілковитого вигнання євреїв
з Грецької держави797. 

Добре знаними для тогочасного суспільства патериковими то-
посами були розповіді про поганський полон, в який потрапили

788 Kossow S. Paterikon... – S. 47.
789 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 131.
790 Kossow S. Paterikon... – S. 101.
791 Ibidem. – S. 103.
792 Ibidem. – S. 137.
793 Ibidem. – S. 38.
794 Ibidem. – S. 148.
795 Ibidem. – S. 139-140.
796 Абрамович Д. І. Вказ. праця.. – С. 107.
797 Kossow S. Paterikon... – S. 140.
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києво-печерські отці. Адже татарська неволя у XVII ст. була за-
грозою практично для усіх суспільних станів, а антимусульман-
ська тематика активно розвивалася не тільки у політичній публі-
цистиці798, а й у літургійних творах799. Сильвестр Косов додає до
патерикових розповідей деякі сучасні йому деталі про викуп із по-
лону, зокрема розповідає про узгодження ціни за полоненого800.

Осучаснені і прояви вченості. Її основою тепер є вміння чи-
тати. Якщо текст Другої Касіянівської редакції подає неуцтво свя-
того Спиридона як “бяше нћвежа словом”801, Сильвестр Косов –
як невміючого читати802. Вчитися можна і треба у дитинстві – те,
що святому Спиридону вдалося здобути вченість у дорослому віці
є проявом чуда – підкреслює Сильвестр Косов803.

Можемо констатувати, що у польськомовній редакції Києво-
Печерського патерика 1635 р. відобразилася низка побутових де-
талей та суспільних стереотипів першої половини XVII ст. Попри
те, що авторські вставки і зміни є несуттєвими на перший погляд,
вони у своїй сукупності дозволяють зробити певні узагальнення
і, що найважливіше, демонструють нові перспективи для дослід-
ження оригінальних та відредагованих агіографічних наративів.

798 Див., наприклад, трактати київського католицького єпископа Йосифа Вере-
щинського (Pisma polityczne Józefa Wereszczyńskiego z wiadomością o jego życiu i
pismach i z dołączeniem podobizny własnoręcznego jego podpisu / Wydanie Kazimierza
Josefa Turowskiego. – Krakow, 1858).

799 Naumow A. Wiara i historia... – S. 167.
800 Kossow S. Paterikon... – S. 141.
801 Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 171.
802 Kossow S. Paterikon... – S. 137.
803 Ibidem. – S. 137.
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ІСТОРІЯ ЧИТАННЯ ТВОРУ

“Habent sua fata libelli” – “У книг своя доля” (лат.) – значення
цього вислову для сучасного історика важко переоцінити. Зрос-
тання уваги до інтелектуальної історії неминуче ставить проблему
встановлення кола читання окремих соціальних і конфесійних
груп, питання використання ними вже сформованих ідей у власній
літературній творчості. 

Доля польськомовного Патерика зовсім недосліджена. “Пате-
рикон” не є інкунабулою або палеотипом, а отже – не цікавив спе-
ціально книгознавців. Історики обмежувалися апріорними твер-
дженнями про те, що історія читання “Патерикону” не була
тривалою. Відмічається, зокрема, погана збереженість друкованих
примірників пам’ятки, що пояснюється цілеспрямованим нищен-
ням її тиражу католиками804. Кількість рукописних списків “Пате-
рикону” також визначається як “жалюгідна”805. Вочевидь проблема
рецепції пам’ятки і її впливу на подальшу інтелектуальну тради-
цію є надзвичайно складною і масштабною. Сьогодні ми спро-
буємо розв’язати її за такими напрямками: згадки твору або його
інформації у пізніших текстах, присутність “Патерикону” у біб-
ліотеках, аналіз маргіналій, залишених на полях книги та руко-
писні копії (переклади) наративу.

Оцінка “Патерикону” та використання його інформації
в наративах XVII–XVIII ст.

Континуатор і сподвижник Косова – Афанасій Кальнофой-
ський – в 1638 р. відмітив, що появу “Патерикону” він вітав, по-
вторюючи слова “Аж тепер справи римські є в безпеці”, промов-
лені в римському сенаті після падіння Карфагену. Поява
“Патерикону” “закрила уста” усім неприятелям Руської Церкви, –
зазначив Кальнофойський806. Разом із тим, “Тератургима” згадує

804 Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болхо-
вітінов): бібліографія, бібліотека, архів. – К., 2010. – С. 43; Rogov A. Maciej Stryj-
kowski i historiografia ukraińska 17 wieku // Slavia Orientalis. – 1965. – № 3. – S. 315.

805 Перетц В. Н. Киево-Печерский патерик... – С. 189.
806 Kalnofoyski A. Op. cit. – Przedmowa.
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і відсилає читача також до “слов’янського Патерика”807, виріз-
няючи його від написаного “польським діалектом”808; перші чу-
деса “Тератургими” також взяті не з “Патерикону”, а із рукопису
Другої Касіянівської редакції809.

У подальшому православні наративи найчастіше користува-
лися полемічною та історіографічною інформацією “Патери-
кону”. Так, анонімний інок вінницького монастиря у творі “Indi-
cium” активно залучає інформацію повісті про п’ятиразове
хрещення Русі, цитуючи уривками і прямо посилаючись на Ко-
сова810. Основний фактаж “Патерикону” щодо п’ятиразового хре-
щення було використано в “Синопсисі” 1674 р.811 і Новгород-
ському літописці початку XVIII ст.812 У роботах Димитрія
Ростовського помітне використання поміщеної в “Патериконі”
Хронології Руських митрополитів813.

Однак житійна частина аналізованої нами пам’ятки викорис-
товувалася у подальших православних наративах не так активно.
До наших днів збереглася частина проповіді на день святого Фео-
досія, проголошеної 1644 р.814, а отже – більш ніж десять років
після виходу в світ “Патерикону”. Незважаючи на те, що автор
цього наративу оперує аргументами, дуже подібними на наведені
у Косова (цитує Арістотеля815, згадує про сім небесних зірок816),
жодних запозичень з “Патерикону” у збереженій частині проповіді
ми не спостерігаємо.

Текстологічні дослідження переконливо довели, що на перший
руськомовний друкований Патерик 1661 р. (а отже – і на всі по-

807 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 50.
808 Ibidem. – S. 65.
809 Це спостереження було здійснене Є. Сакал і висловлене на засіданні семі-

нару історії Центрально-Східної Європи 13.11.2012 р.
810 АЮЗР. – Ч. 1. – Т. 8: Памятники литературной полемики православных

южно-руссов с протестантами и латино-униатами в Юго-Западной Руси за XVI и
XVII стол. – К., 1914. – Вып. 1. – С. 783, 786.

811 НИОР РГБ, ф. 304.I, № 12, л. 19об-20об.
812 РГАДА, ф. 181, оп. 1, д. 9, л. 18об.-19об.
813 Шляпкин И. А. Святитель Димитрий Ростовский и его время. – СПб., 1891. –

С. 244.
814 ІР НБУВ, ф. 312, № 578/ 358 С, арк. 144-146зв.
815 Там само, арк. 144зв.
816 Там само, арк. 145зв.
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дальші передруки) більшою мірою вплинула редакція Йосифа
Тризни817. Щоправда, житіями “Патерикону” продовжували корис-
туватися і після виходу кириличного видання, хоча прямо на нього
православні автори не відсилаються. Так, Лазар Баранович у своїх
“Житіях” використовує алегорії Косова – порівняння печерських
святих з небесними світилами818. На думку Н. Яковенко, Іоаникій
Галятовський у “Небі новому” також відтекстовує твір Косова, хоч
у глоси виносить кириличний “Патеры(к) Печер(ский)”. Це мо-
жемо сказати і після спостережень над текстологією “Житій” свя-
тителя Димитрія Ростовського. Невідомо, чим обумовлена така
обережність православних авторів другої половини XVII ст. перед
використанням житій “Патерикону”. Ймовірно, тим, що “Дидас-
калія” Косова фактично потрапила у православний “Індекс”.

У XVIII ст. польськомовний Патерик був просто витіснений
з кола читання неодноразово друкованою кириличною версією.
Щоправда, в 1746 р. до митрополита Рафаїла Заборовського було
направлено указ Св. Синоду, в якому йшлося про виявлення і з’я -
сування часу появи перших друкованих видань Патерика819. Однак
ніяких наслідків для оприлюднення досліджуваної нами пам’ятки
цей указ не мав. 

Поглянемо тепер, чи читався “Патерикон” “по той бік конфе-
сійного кордону” – представниками Унійної, Римо-Католицької та
Протестантської Церков. Першість тут, як це не дивно, мають саме
протестанти. Адже “Патерикон” 1635 р. знав і використовував про-
тестантський пастор Іоанн Гербіній (1633–1679), праця якого “Ре-
лігійні київські печери” побачила світ у Йені в 1675 р. Гербіній не
тільки відкрито посилається на твір Косова, а й використовує його
аргументи та термінологію, зокрема в полемічній частині свого
твору та під час опису хрещення Русі і чудес отців Печерських820.
Відомо, що якесь видання Патерика надіслав Гербінію близько

817 Глобенко М. “Paterikon”... – С. 33; Ольшевская Л. А. Киево-Печерский пате-
рик... – М., 1979. – С. 12.

818 Baranowicz Ł. Op. cit. – S. 358.
819 [Евгений Болховитинов, митрополит]. Описание Киевопечерской лавры... –

С. 101.
820 Nodzyńska L. Pateryk Kijowsko-Pieczerski. Dzieje zabytku w Polsce // Acta Uni-

versitatis Wratislaviensis. – 1971. – Vol. 129. – S. 17.
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1674 р. Іннокентій Гізель. Д. Чижевський припускає, що тут йш-
лося про видання 1661 р.821, однак набагато вірогіднішим є те, що
Гербінію надіслали примірник, написаний добре знаною йому по-
льською мовою.

Знав твір Косова і відомий протестантський полеміст Даніель
Цвіккер (1612–1678) – на його карті Полісся (1650) навпроти
Києва міститься згадка про лаврські печери та авторів, що пере-
казують чудеса печерських святих822.

Католицькі автори Речі Посполитої прореагували тільки на по-
міщену в “Патериконі” повість про п’ятиразове хрещення. Зок-
рема вона критикувалася єзуїтом Алоїзієм Кулешею: “Косов, Гі-
зель та інші антикатолицькі русини немало працюють, щоб
довести, що християнство русини отримали за Фотія з вірою
Фотія. Але даремна [ця] праця”823. Критикуючи наведені у “Пате-
риконі” дати і факти щодо хрещення Русі, Кулеша продовжує де-
монструвати зверхнє ставлення до Сильвестра Косова і його праці.
Попри це, можемо констатувати, що для єзуїтського автора по-
чатку XVIII ст. твір Сильвестра Косова є добре знаним і мав бути
упізнаваним його читачу. Очевидно, що твір не вийшов за межі
польськомовного католицького середовища. Боландисти Годефрід
Геншеній і Даніель Папеброхій, подаючи дуже скупі відомості про
православних святих, плутали Феодосія Печерського із Феодосієм
Острозьким, вказували, що його тіло припливло до Києва по
Дніпру, і зосереджувалися, в основному, на полемічному листі
святого супроти латинян824.

Реакція на появу “Патерикону” в середовищі уніатського ду-
ховенства залишається невідомою. Показово, однак, що Генераль-
ний прокуратор Василіанського ордену Пахомій Огілевич у від-

821 Чижевський Д. Магістер Йоган Гербіній і його книга про київські печери
1675 р. // Книголюб. – Прага, 1927. – Кн. 3. – С. 27.

822 Вавричин M. Карта Полісся Даніеля Цвіккера // До джерел. Збірник наукових
праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя / Ред. Ігор Гирич, Яро-
слав Грицак та ін. – К. ; Львів, 2004. – Ч. 2. – С. 786.

823 Kulesza J. A. Wiara prawosławna... objaśniona. – Wilno, 1704. – S. 38.
824 Acta sanctorum maii / Collecta digesta illustrata a Godefrido Henschenio et

Daniele Papebrochio. – T. I. – Antverpiae, 1680. – P. 27; Thesaurus ecclesiasticae anti -
quitatis et sacrae ac profanae eruditionis ... quae Ioanne Bollando in omnibus volu-
minibus Acta Sanctorum occurunt. – Venetiis, 1749. – P. 307.
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повідь на запит укладачів травневого тому грецьких і московських
святих “Acta sanctorum” про постать святого Феодосія зазначив:
“Феодосій Київський, чиє ядовите супроти латинської віри бого-
хульство, спрямоване до руського князя Ізяслава, міститься у ру-
кописному збірнику і було колись використане схизматиком кня-
зем Острозьким”825. А отже, василіанин Огілевич згадував не
“Патерикон”, в якому немає послання супроти латинян, а руко-
писну копію Патерика. 

Після Замойського синоду 1720 р. традиційний православний
календар в уніатських святцях неодноразово переглядався. Васи-
ліанин Полікарп Филипович, якому у 1720-х рр. було доручено
провести ревізію унійної богослужбової літератури, оскаржив по-
минання святого Іоанна Багатостраждального (назвавши його са-
могубцем), Пимена Печерського, Феодора та Василія Печерських.
Окрім того, Филипович викреслив акафіст печерським святим, ар-
гументуючи це тим, що вони дотримувалися віри патріарха Фотія.
Митрополит Афанасій Шептицький висловив сумніви у святості
Мойсея Угрина, Феодора та Василія Печерських. Однак єдиної ло-
гіки під час упорядкування слов’янського пантеону уніатами до-
слідники так і не прослідковують826.

Своєрідним каноном для унійної традиції XVIII ст. стала книга
Генерального прокуратора василіанського ордену Ігнатія Кульчин-
ського. В опублікованій у Римі 1733 р. книзі “Specimen Ecclesiae
Ruthenicae” він згадує значну кількість руських святих, переважну
більшість яких становлять отці Печерські. Загалом він відмічає
17 днів святкування пам’яті печерських святих і подає відповідно
17 житій827. Передаючи житія печерських старців, автор користу-
ється “Патериконом” як джерелом для побудови структури влас-
ного твору, верифікації та розширення поданої інформації828, однак
як основним джерелом послуговується Мінеєю львівського друку

825 Acta sanctorum maii... – P. 27.
826 Петрович М. Й. Слов’янські святі в ревізіях літургійних книг Унійної Церк -

ви у XVIII ст. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2011. – № 54. –
С. 6-9.

827 Kulczynski I. Specimen Ecclesiae Ruthenicae. – Parisiis, 1859. – P. 1-66.
828 Nodzyńska L. “Pateryk Kijowsko-Pieczerski”... – S. 18-19.
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1643 р.829 Такий підхід можемо пояснити особливим ставленням
саме до богослужбової літератури як основного джерела руської
агіографії, що було задекларовано у передмові до видання830, а також
певною обережністю перед використанням “схизматицької” праці
Сильвестра Косова831.

На богослужбову літературу опирається у своїй розвідці про пе-
черських чудотворців і невідомий автор історичної розвідки “Щодо
істинного василіанського уставу усіх руських монахів”, віднайденої
нами у Ватиканському Таємному архіві832. Автор цієї розвідки зга-
дує і про існуючі житія преподобних (“acta”), однак текстологічних
запозичень з “Патерикону” у цій розвідці ми не простежуємо.
А отже, “римські василіани” Ігнатій Кульчинський та невідомий
автор розвідки про історію Уставу надавали перевагу оригінальній
руській богослужбовій та агіографічній літературі, а не редакції
Києво-Печерського патерика, здійсненої Сильвестром Косовим.

Принципово іншим був підхід до києво-печерських житій з боку
уніатських авторів річпосполитських земель. Зазнаючи зростаю-
чих впливів католицького богослов’я, уніатська інтелектуальна
традиція зазнала суттєвої полонізації, яка неминуче позначилася
на формуванні кола читання і виборі літературних взірців для на-
слідування. Про добру обізнаність василіан з редакцією Патерика
1635 р. свідчать літературні твори, що продукувалися в орден-
ському середовищі. Докладну оцінку Косову і його “Патерикону”
надав, зокрема, василіанин Ігнатій Стебельський, який у своїй
книзі (1781), присвяченій святим Єфросинії та Параскеві Полоць-
кій, проаналізував використані джерела інформації. Стебельський
на загал ставиться до Косова негативно, вважаючи його активним
ворогом Унії і прихильником православного “відступництва”. Го-
ворячи про “Патерикон”, він фактично заперечує авторський вне-
сок Косова, залишаючи за ним тільки переклад і скорочення дав-
ньоруських києво-печерських житій, написаних “літописцями”
Феодосієм, Симоном, Полікарпом і Нестором833. Однак показово,

829 Анфологион, си речь цветослов или трифолог. – Львов, 1643.
830 Kulczynski I. Op. cit. – P. XXVIII-XXIX.
831 Nodzyńska L. “Pateryk Kijowsko-Pieczerski”... – S. 18-19.
832 Biblioteka Narodowa w Warszawie. Dział rękopisów, BOZ 827, p. 147-173.
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що, заперечуючи авторське втручання Косова в написання “Пате-
рикону”, Стебельський автоматично переводить твір у ранг ори-
гінального і вірогідного джерела інформації щодо житій києво-пе-
черських подвижників.

Якнайкращою ілюстрацією того, що твір Косова сприймався
як достовірне джерело інформації, свідчить опублікований нами
опис Києво-Печерської лаври авторства василіанина Мартіна Бла-
гановського, який у середині XVIII ст. відвідав Лавру і залишив
нам критичний опис побаченого. Показово, що монах-василіанин
“середнього щабля” (Благановський перебував у Березвецькому
монастирі на посаді сповідника) знає і відрізняє польськомовну
редакцію Патерика від існуючої руськомовної друкованої версії
і в більшості випадків посилається саме на варіант Косова. Разом
із тим Благановський критикує деякі твердження “Патерикону”
(зокрема прагнення Косова показати отців Печерських противни-
ками єдності з Римом) та піддає сумніву святість усіх старців, чиї
житія зафіксовані в “Патериконі”834. Однак ті факти, які не узгод-
жуються або не знаходять підтвердження в досліджуваному нами
творі, є для Благановського недостовірними835.

“Патерикон” у монастирських і приватних книгозбірнях

Що ми можемо сказати про наявність нашої пам’ятки в бібліо-
теках. Без сумніву, що у XVII – на початку XVIII ст. “Патерикон”
був у монастирських бібліотеках та книгозбірнях руських інтелек-
туалів, для яких польська мова була однією із розмовних. Зокрема
два примірники пам’ятки ми знаходимо у бібліотеці Симеона По-
лоцького (1629–1680)836, по одному екземпляру було у книгозбір-
нях Стефана Яворського (1658–1722)837 та Феофілакта Лопатин-
ського (1670–1741)838.

833 Stebelski I. Dwa wielkie światła... czyli żywoty ss. panienek i matek Ewfrozyny
i Parascewii. – Wilno, 1781. – Sine paginatio.

834 Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół 95, sygn. 1225, fol. 43-45.
835 Ibidem, fol. 35, 40.
836 Simeon Polotsij’s library: a catalogue / A. Hippisley, E. Luk’janova. – Köln,

2005. – Р. 187.
837 Маслов С. И. Библиотека Стефана Яворского. – М., 1914. – C. XXXIX.
838 Про цей примірник ми поговоримо далі.
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Однак ситуація із присутністю твору Косова в православних мо-
настирських бібліотеках у другій половині XVIII ст. стає докорінно
іншою і це цілком зрозумілою з огляду на зміну мовних і куль -
турних орієнтирів у цей час. Щоправда, в каталозі 1777 р. книго -
збірні Межигірського монастиря зазначено аж два примірники “Па-
терикону” (показово, що кириличне видання пам’ятки тут було
тільки одне)839. По одному примірнику містилося в бібліотеках Ми-
хайлівського Золотоверхого (про цей примірник ми поговоримо
далі) та Новгород-Сіверського монастирів840. “Патерикон” з бібліо-
теки Стефана Яворського в 1721 р. перейшов до книгозбірні Ніжин-
ського Благовіщенського монастиря841. Однак в бібліотеці кафед-
рального Софійського842, Грецького Катерининського843 та
Пустинно-Микільського монастирів844 книга у каталогах 1760–
1780 рр. не значиться. Не було її і в складі чернігівських монастир-
ських книгозбірень845. А Києво-Печерський монастир, відповідаючи
на вже згаданий запит Св. Синоду 1747 р., вказує, що першодруків
Патерика після пожежі 1718 р. у монастирі немає846. Подальші до-
слідження каталогів право славних монастирських книгозбірень до-
поможуть продовжити наші спостереження. На цьому етапі можемо
тільки зробити попередній висновок – “Патерикон” був популярним
в індивідуальних та монастирських книгозбірнях лише до середини
XVIII ст. Ті монастирські бібліотеки, які не зазнавали значних втрат
упродовж цього періоду, продовжували містити у своєму складі до-
сліджувану нами пам’ятку. Однак у XVIII ст. “Патерикон” потрап-
ляв до бібліотечних колекцій тільки випадково. 

Нездійсненим на сьогодні залишається і завдання комплексного
дослідження репертуару василіанських бібліотек XVII–XVIII ст.
Відомо, що у XVIII ст. у монастирських книгозбірнях польсько-

839 ІР НБУВ, ф. 1, № 5516, арк. 121-130зв.
840 Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 4, спр. 329, арк. 9зв.
841 Маслов С. И. Указ. соч. – С. XXXIX.
842 ІР НБУВ, ф. І, № 2440, арк. 1-25.
843 ЦДІАК України, ф. 127, оп. 176, спр. 45, арк. 10зв.-11зв.
844 ІР НБУВ, ф. І, № 5534, арк. 120зв.-123.
845 Висловлюємо щиру подяку за надання цієї інформації к.і.н. Олександру Фе-

доровичу Тарасенку.
846 [Евгений Болховитинов, митрополит]. Описание Киевопечерской лавры... –

С. 101.
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мовні друки значно переважали над кириличними847. У зв’язку з цим
можемо сміливо припустити факт наявності “Патерикону” серед
агіографічних творів у василіанських бібліотеках. Наш здогад під-
тверджує, зокрема, дослідження бібліотеки Супрасльського монас-
тиря за каталогом 1836 р.848 та численні маргіналії отців-василіан,
про які ми зараз і поговоримо.

Аналіз маргіналій “Патерикону”

Маргіналії збережених примірників для нас є надзвичайно
важливими – вони дадуть можливість зробити висновки щодо ін-
тенсивності і характеру читання книги, а також простежити реак-
цію на неї з боку пересічного читача. 

Я. Ісаєвич та Я. Запаско нарахували 6 бібліотек, де містяться при-
мірники “Патерикону”: у бібліотеці Російської академії наук у Санкт-
Петербурзі, бібліотеці Литовської академії наук у Вільнюсі, Націо-
нальній бібліотеці у Варшаві, Ягелонській бібліотеці у Кракові,
бібліотеці інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві, Сілезькій бібліо-
теці у Катовіцах849. За повторної перевірки примірника з бібліотеки
Національного інституту ім. Осолінських у Вроцлаві виявити не вда-
лося850. Натомість у зазначених дослідниками бібліотеках вдалося
виявити по кілька екземплярів пам’ятки: два у Національній бібліо-
теці у Варшаві, два у бібліотеці Російської академії наук у Санкт-Пе-
тербурзі. Окрім того, можемо доповнити інформацію Я. Ісаєвича та
Я. Запаска: чотири примірники зберігаються у ЛНБ ім. В. Стефа-
ника, три у НБУВ НАН України (ймовірно, у фондах бібліотеки був
ще один примірник, який згорів у пожежі книгообмінного фонду
1968 р.851), по одному екземпляру має Чернігівський історичний
музей ім. В. В. Тарновського, Варшавська публічна бібліотека, Бі -
бліотека князів Чарторийських Національного музею у Кракові,  Біб-

847 Pidłypczak-Majerowicz M. Bazylianie w Koronie i na Litwie: szkoły i książki w
działalności zakonu. – Warszawa, 1986. – S. 157.

848 Национальная библиотека Беларуси, м-ф 09/6283, арк. 30.
849 Запаско Я., Ісаєвич Я. Каталог стародруків... – С. 55.
850 Висловлюю подяку Тіні Лящук та к.і.н. Валентині Лось за пророблену по-

шукову роботу у цій бібліотеці.
851 Білокінь С. Пожежі Київської публічної бібліотеки АН УРСР 1964 та

1968 рр. // www.s-bilokin.name/Bio/Memoirs/LibraryFire.html
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ліотека Польської Академії Наук та Люблінського католицького уні-
верситету.

Таким чином, нам відомо 19 примірників пам’ятки. Така кіль-
кість є незначною у порівнянні з широко тиражованими лавр-
ськими богослужбовими книгами (наприклад, Євангеліями852).
Вже у XVIII ст. київський католицький єпископ, відомий культур-
ний діяч та книголюб Йосиф Залуський (1702–1774) зазначав, що
“Патерикон” є бібліографічною рідкістю853. Враховуючи однора-
зове видання пам’ятки та те, що її тираж був апріорі менший, аніж
богослужбових книг, можемо констатувати, що до нас дійшла
дуже велика кількість примірників. Поглянемо по черзі на кожен
із примірників та примітки залишені на їх полях.

Один із примірників НБУВ (R 1356) походить із бібліотеки Ки-
ївської духовної академії. Він оправлений у палітурку XVIII ст.854

з витисненим Розп’яттям, у підніжжя якого міститься монограма
“IНS”, а в обрамленні – цитата з 33 псалма “Еxaltamus nomen Eius
in id ipsum”. Вочевидь примірник походив з однієї із монастир-
ських бібліотек.

Книга містить два власницькі записи: російськомовний Олек-
сандра Єнченка (ХІХ ст.) та польськомовний ієромонаха Єлисея
Торебізія (кінець XVII – початок XVIII ст.)855. Найвірогідніше,
ієро монах Єлисей був уніатом, а Олександр Єнченко придбав твір
в одному зі скасованих уніатських монастирів у 1820 р. (таке при-
пущення можемо зробити з напису на полях – “А. D. W. 1820 года
19 числа”856) і згодом передав її у Київську духовну академію. Ха-
рактерно, що в аналізованому нами примірнику знищено усе “ба-
рокове оздоблення” твору – титульний аркуш, заголовок Хроно-
логії Руських митрополитів, а також герби з віршами на честь
Адама Киселя857 та митрополита Петра Могили. На форзаці міс-
титься рукописне відтворення повної назви. 

852 Див.: Запаско Я., Ісаєвич Я. Каталог стародруків... – С. 55-59.
853 Nodzyńska L. Op. сit. – S. 226.
854 Виносимо щиру подяку Олені Гальченко за надану допомогу під час атри-

буції екземплярів.
855 Kossow S. Paterikon... – К. A3, s. 166.
856 Ibidem. – S. 174.
857 Ibidem. – K. A1-A2, s. 167-168.
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Примірник доволі зачитаний. Маргіналії пізнім скорописом
містяться на початку викладу чотирьох об’єкцій: “зада(н)є”,
“прето(ж)”, “придато(к)” є перекладом слів “obiectio”, “odpowia-
dam” та “appendix”858, а отже – полемічний текст Косова супроти
протестантів адаптовувався для руськомовного читача. На полях
Хронології також містяться якісь малозрозумілі, однак вочевидь
пізні, позначки червоним олівцем. Можемо стверджувати, що цей
примірник перебував у приватній власності одного з уніатських
священнослужителів, згодом перейшов до уніатської монастир-
ської бібліотеки, а потім потрапив до руськомовного середовища,
де цікавив читача своєю полемічною частиною. Ймовірно, саме
тоді було вирвано і деякі гравюри, що вочевидь були “позичені”
одним із спритних колекціонерів.

Другий примірник з колекції НБУВ (R 1427) є також досить за-
читаним. Він явно перебував у постійному вжитку, оскільки два
втрачених аркуші з житієм святого Антонія старанно відтворені
однією рукою. Нам достеменно відомо, що цей примірник пере-
бував у власності митрополита Київського Євгенія (Болховіті-
нова)859. На зворотному боці форзацу і першому вклеєному аркуші
почерком митрополита Євгенія зроблений зміст з переліком усіх
житій та подана інформація щодо історії видань пам’ятки аж до
1783 р. Подана тут інформація (зокрема про пошук у 1746 р. ру-
кописних і першодрукованих варіантів пам’ятки) повністю про-
дубльована у друкованому виданні опису Києво-Печерської лаври
1826 р.860 Вочевидь саме аналіз цього примірника послугував дже-
релом для висновків Болховітінова щодо історії Патерика і культу
отців Печерських, зокрема по тексту олівцем і чорнилом здійснений
загальний підрахунок святих отців, згаданих у редакції. Біля згадки
про рукопис пам’ятки861, грецькі книги862 і хронічки, збережені

858 Kossow S. Paterikon... – K. A1-A2, s. 5.
859 Його детальний опис див.: Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митро-

полит Євгеній (Є. О. Болховітінов)... – С. 182-184.
860 [Евгений Болховитинов, митрополит]. Описание Киевопечерской лавры... –

С. 101.
861 Kossow S. Paterikon... – K. А3.
862 Ibidem. – S. 66.
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в Печерському монастирі863, автора Патерика святого Симона864,
грецькі обрядові традиції865, біля інформації, що дублюється у “Те-
ратургимі”866, поставлено “NB”. Болховітінов також намагається
верифікувати історичну інформацію Косова і робить поперед-
ження про недостовірність поданих фактів інформації (“много в семъ
каталогћ  и анахронизмовъ и другихъ ошибокъ”867 на початку Хро-
нології Руських митрополитів, “вздоръ” навпроти твердження, що
митрополит Макарій був придворним єпископом у княгині
Олени868, “н ћтъ” біля інформації, що митрополит Борецький був
висвячений з дозволу короля Сигизмунда869). Також Болховітінов
намагався знайти підтвердження прав на ставропігію Києво-Пе-
черської лаври (підкреслюючи відповідні слова святого Феодо-
сія)870 та порівняти польськомовну редакцію з пізнішими видан-
нями пам’ятки (підкреслено цілі уривки тексту, навпроти
повідомлення про 158 монахів у монастирі за життя Лаврентія За-
творника зазначено: “а в славянско(м) 180 и притомъ живыхъ871”).

На титульному аркуші чорнилом, відмінним від записів Бол-
ховітінова, латинською мовою двічі повторено твердження єпис-
копа Залуського про рідкісність видання “Zaluskius in catalogus suo
vocat librum hunc stupendis raritatis” та “Liber rarissimus inter bib-
liothecas”. Хто здійснив ці помітки? Болховітінов був добре знайо-
мий із книгозбірнею Залуських872, а інформацію про раритетність
“Патерикону” також продубльовано в друкованих працях митро-
полита873. Невідомо, однак, чи записи у стародруці належать са-
мому Болховітінову, чи комусь із попередніх власників книги,

863 Kossow S. Paterikon... – K. B1v.
864 Ibidem. – S. 65.
865 Ibidem. – S. 173-174.
866 Ibidem. – S. 165.
867 Ibidem. – S. 169.
868 Ibidem. – S. 179.
869 Ibidem. – S. 180.
870 Ibidem. – S. 47.
871 Ibidem. – S. 86.
872 Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. Київський митрополит Євгеній (Є. О. Болхо-

вітінов)... – С. 91.
873 [Евгений Болховитинов, митрополит]. Словарь исторический... – С. 204-206.
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адже кидається у вічі відмінність чорнила, почерку і мови цих
двох записів. Можемо обережно припустити, що цей примірник з
відповідними написами був подарований митрополиту Київському
кимось з його кореспондентів із Петербурга, де до 1920-х рр. міс-
тилася бібліотека Залуських.

Третій примірник НБУВ (In-580) перебував у власності бібліо-
теки Михайлівського Золотоверхого монастиря, про що свідчить
запис скрепою “М(о)н(ас)таря Кіево Золото Верхо[го] Михайлов-
скаго 1760 года”. Очевидно, він перейшов до монастирської кни-
гозбірні від одного із членів братії – ієромонаха Діонісія Мостиць-
кого, якому в свою чергу був подарований отцем Кіпріаном
Кониським. Про це свідчить інший напис скрепою: “Си(й) пате-
рикъ ієромонаха Диjнисиu Мо(с)ти(ц)кого дарованы(й) j(т)
j(т)ца Киприuна Кони(с)кого”. Цей примірник містить виділення
тексту, пов’язані із церковною топографією Києва: підкреслено ін-
формацію про місцезнаходження Димитріївського монастиря874,
першого ігумена Видубицького монастиря, фундатора Михайлів-
ського Золотоверхого875 та побудову Богородичної церкви на
Клові876. Тим самим чорнилом підкреслено метафоричне вислов-
лювання Косова, що дворянин князя Всеволода “був би радий
мати убоге життя, а не шовкову смерть”877. Ймовірно, ці помітки
належать ігумену Видубицького монастиря Якову Воронков-
ському, в бібліотеці якого перебував примірник у 1774 р.878

Цей примірник містить також нечисленні помітки олівцем, які
вочевидь є пізнішими і належать одному із монахів Михайлів-
ського монастиря. Примітки олівцем підкреслюють твердження
“Адам, послухавши свою жінку, був з Раю вигнаний” 879 та містять
хрестик і заувагу “NB” навпроти згадки про митрополита Макарія
у Хронології Руських митрополитів880. А отже, цей примірник

874 Kossow S. Paterikon... – S. 56.
875 Ibidem. – S. 57.
876 Ibidem. – S. 58.
877 Ibidem. – S. 97.
878  Ульяновский В. Выдубицкий чуда архангела Михаила монастырь. – К., 2009. –

С. 153-154.
879 Kossow S. Paterikon... – S. 112.
880 Ibidem. – S. 178.
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відображає реакцію на книгу православного монашества XVIII–
XIX ст. і показує зацікавлення історичною топо графією Києва та
містить нечисленні зауваги дидактичного змісту.

Перейдемо до примірників, які зберігаються у Львівській націо-
нальній бібліотеці ім. В. Стефаника. Як відомо, книгозбірня була
cтворена на підставі численних монастирських і приватних колек-
цій, а також отримала у спадок частину бібліотеки Оссолінеуму.

Один із примірників ЛНБ ім. Стефаника (Ст ІІ. 87212) оправ-
лений в палітурку, на якому витиснене зображення Непорочного
Зачаття. На ньому відтиснено штамп бібліотеки графа Віктора (?)
Баворовського. Примірник зовсім чистий і не має маргіналій. Ми
можемо припустити, що він належав бібліотеці одного із львів-
ських римо-католицьких монастирів (цим обумовлене і відповідне
тиснення на палітурці, і відсутність маргіналій на полях), а потім
перейшов до книгозбірні Баворовського. 

Другий примірник (Ст. ІІ. 111 851/ к 1-2) є одним із найбільш
зачитаних. До бібліотеки він вочевидь потрапив від одного із
львівських бібліофілів (можливо, Петрушевича), який на першому
вклеєному аркуші помістив коротку біографію Косова, де зазна-
чені основні дати життя митрополита. Біографія містить численні
помилки. Показово, що її укладач стверджує, що Косов “вступив
до монастиря василіан у Києві” та підкреслює його релігійну то-
лерантність і лояльність щодо Польщі. 

Про попереднього власника книги говорить напис скорописом
XVII ст.: “Сиu книга j[т] j [т]ца Іереміи д(у)ховного и нам -
(с)ника Княгиніц(ь)кого Ц(е)ркви Воскрес(с)енія Х(ристо)ва”881.
А отже, власником книги був настоятель Княгинецького Воскре-
сенського храму Рогатинського повіту. Кому було передано при-
мірник – це залишається невідомим. 

Примірник рясніє маргінальними записами. Найбільш ранніми
є кириличні записи. Серед них відчитуються: “Жївот двох θеодор
Вас[и]лї(и) Печ(ерский)”882 на полях відповідного житія. Пізні -
ші польськомовні маргіналії є вправами пера: “Panie y do[…]

881 Kossow S. Paterikon... – S. 16.
882 Ibidem. – S. 122-123.
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rodow”883, “Panie Bracie. Proszę Wpana a”, “Pa Panie. Panie y Dobr
Panie y Dobrod Panie y Dobrodz”884. Цими чорнилами виконаний
розпис пера і підпис польською “Ewstafi Jaremowicz”885. Вочевидь
Остафій Яримович готувався до написання листа або панегірика
до якогось із місцевих вельмож. Звісно, можна припустити, що
“Патерикон” використовувався ним як взірець риторичних прийо-
мів (Косов такoж використовував фразу “пане і добродію”), однак
більш очевидним є використання книги як матеріалу для розпису
пера. 

На полях житій святого Іоанна Багатостраждального886, Никити
Затворника887, Історії після смерті святого Полікарпа888 та Хроно-
логії889 міститься ще кілька малозрозумілих і уривчастих польсько-
мовних маргіналій, зв’язок яких із текстом ми не простежуємо.

Найпізнішими вочевидь є маргіналії олівцем – знак запитання
біля глоси “Свічка, яка природно могла згоріти за годину, горить
сорок днів”890 та доповнення і виправлення Хронології Руських
митрополитів891. 

Реконструювати долю цього примірника можемо наступним
чином: у XVII ст. він належав Княгинецькій церковній книго збірні,
звідки явно перейшов до одного з василіанських монастирів, на-
сельники якого залишили на полях польськомовні маргіналії, що
не пов’язані з текстом. Потім примірник перейшов у при ватну ко-
лекцію одного із львівських бібліофілів.

Третій примірник ЛНБС (Ст ІІ 7255) – у поганому фізичному
стані, 16 його перших аркушів втрачено, однак старанно віднов-
лені зі стилізацією під почерк і художнє оформлення оригіналу.
Книга містить екслібрис відомого колекціонера і куратора Оссо-
лінеуму Гвальберта Павліковського (1793–1852).

883 Kossow S. Paterikon... – S. 112.
884 Ibidem. – S. 166.
885 Ibidem. – S. 38-39.
886 Ibidem. – S. 109.
887 Ibidem. – S. 84.
888 Ibidem. – S. 164.
889 Ibidem. – S. 169.
890 Ibidem. – S. 133.
891 Ibidem. – S. 170, 175.
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Книга містить численні польськомовні і кириличні маргіналії,
проте вони погано відчитуються і є обрізаними під час реставрації
книги. Особливо це стосується кириличних поміток, які зроблені
переважно одним почерком. Ось ті, які вдалося відчитати: “мишь
втонула, jліву лить стали (?)” на полях чуда із примноженням
оливи в монастирі892; “с(вя)ты(й) Фе[одосий …]” на полях перед-
смертної молитви святого893; “Міхаи(л) Св[ятополк] збудова(л) […
] Золо[то]ве(р)хого” на полях інформації про спорудження Ми-
хайлівського Золотоверхого монастиря894; “За молитво[ю] Феодо-
сия[…] Ого(нь) […]”, розповідаючи про чудесну вказівку на місце
зведення Печерського храму895; “радості” як переклад до підкрес-
леного “deliciy”896; “душу с(свя)того а(н)ге[ли]” біля розповіді про
те, як ангели забирали душу святого Даміана897; “[…]
напоменае(т) […] не гнћ ва(л)” біля розповіді, як дружина просить
князя не гніватися на монахів898; “монаст[ырь…] заложил [на
кшталт] печерського” біля розповіді про спорудження подібного
монастиря в Тмутаракані899; “хитро(с)т й вшеляк[их]” біля розпо-
віді про вміння диявола говорити різними мовами900; “справою
Бо[жою] jбрази пома[лювани]” біля відпо відного уривку з тексту
святого Аліпія901, “[Во]лодеме(р) мае(т)[ность] убоги(м)
ро(з)да(л)” під час опису послуху князя Володимира Мономаха свя-
тому Аліпію”902, “[…] Ста[л] зако(н)[н]ико(м)” біля розповіді про
постриження вірменина903, “С(вя)ты(й) Е(в)стратий […] бы(л)
жидови” біля розповіді про полон святого904, “Шимо(н)”,
“Шимо(н) да(л) пас(?) […]” біля оповіді про чудесне видіння Ши-

892 Kossow S. Paterikon... – S. 41.
893 Ibidem. – S. 45.
894 Ibidem. – S. 57.
895 Ibidem. – S. 61.
896 Ibidem. – S. 69.
897 Ibidem. 
898 Ibidem. – S. 76.
899 Ibidem. – S. 79.
900 Ibidem. – S. 87.
901 Ibidem. – S. 93.
902 Ibidem. – S. 100.
903 Ibidem. – S. 102.
904 Ibidem. – S. 139.
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мона і вимір поясом розмірів майбутньої печерської церкви905,
“Помощь моя советъ” на полі житія святих Федора і Василія906.

Польськомовні маргіналії вочевидь є пізнішими і краще відчи-
туються. “Pomni panie na Dawida y na pokore ya…”907, “Jasnie Wiel-
mozny a milosciwy xiąze ordynat a dobrodzieo nas Miłosciwy”908,
“Jako rybom wolne more y ptak”909, “Pomni Panie na Dawida i na iego
Psa[łmy]”910, “Kloski moie niech wie, niech bo MS”911, “Jako rybom
wolne”912, “Jako rybom wolne more y ptak gdzie liata, tak mądremu
czlowiekowi kuzdyką (?)”913 – ці маргіналії без очевидного зв’язку
з тек стом знаходимо на полях. Вони свідчать, що книга викорис-
товувалася як матеріал для риторичних вправ під час написання
звернення одного з монахів до пана-ордината з якимись прохан-
нями. Польською мовою також виконано кілька благочестивих
напи сів – “Hospody boze nasz […] dazd nam […]”914, “Oycze Boze […]
ku pocieszeniu ludzkiemu plemieniu […]”915 та кілька написів зі згад-
кою святих: “[Świę]tego Agapeta riłnako (?)”916, “Zycie Switego Grze-
gora Cudotworce”917, “Z Zywot Swiętego Moyzesza Wengrzyna”, “Na
o oycieika Moyzesza Wengrzyna”918 біля відповідних житій. По-
льською мовою зроблено помітку “Roku Panskiego 1733”919. В ін-
шому місці проставлена дата 1773920, що датує час виникнення по-
льськомовних записів серединою XVIII ст.

Загалом цей примірник містить найбільше маргіналій (по три-
чотири записи на сторінку) і є в найгіршому фізичному стані з усіх

905 Kossow S. Paterikon... – S. 63.
906 Ibidem. – S. 126.
907 Ibidem. – S. 45.
908 Ibidem. – S. 50.
909 Ibidem. 
910 Ibidem. – S. 54.
911 Ibidem. – S. 71.
912 Ibidem. – S. 80.
913 Ibidem. – S. 150.
914 Ibidem. – S. 91.
915 Ibidem. – S. 178.
916 Ibidem. – S. 101.
917 Ibidem. – S. 103.
918 Ibidem. – S. 110-111.
919 Ibidem. – S. 62.
920 Ibidem. – S. 181.
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нами проаналізованих. У зв’язку з тим, що ці записи виконали
кілька рук, можемо припустити, що примірник був у колективному
(монастирському) користуванні. Автори кириличних маргіналій
нотували передусім чудеса, окремі історичні або суголосні їх-
ньому часу факти та перекладали незрозумілі слова, а також під-
креслювали окремі благочестиві приклади та нарації. Польсько-
мовні примітки свідчать про менш уважне читання пам’ятки, вони
містять не прив’язані до тексту фрази побутового і благочестивого
змісту, проте вони відзначають і житія окремих святих.

Четвертий примірник (Ст. ІІ 31372) перебував у власності свя-
щеннослужителя, про що свідчить власницький запис скорописом:
“Сия книга рекомая Животи С. jтецъ печа(рских) Киевски(х) […]
j(т)ца Константина”921. Однак географічна локалізація його чи-
тання залишається нез’ясованою.

Примірник містить кілька маргіналій. До найстаріших (друга
половина XVII ст.) можна віднести напис уставом “Зри j кнзяз[ ћ]
Костіслав ћ  я(к) его Г(оспо)дь Б[ог] скара(л) за д(у)хо(в)ного”. Цей
напис міститься на полі, біля інформації про покарання князя Рос-
тислава за вбивство монаха Григорія922. Очевидно, його автор
погано знав латинський готичний шрифт і тому зробив помилку
в імені князя, однак, незважаючи на це, зумів зробити благочес-
тивий і корисний для проповідей висновок. Про актуальність для
цього автора тематики пошани духовенства свідчить і наступний
запис “Якаu покор[а] і жало(б) Rюн[жа] за зневагу духовного” –
біля розповіді про каяття і вибачення перед святим Прохором з
боку князя Святополка923. Очевидно, благочестиве навантаження
мають й інші маргіналії цього автора, які підкреслюють окремі
епізоди з житій печерських отців924 і відмічають незвичну пове-
дінку злих сил на полях житія святого Федора і Василія925. 

Наступні маргіналії виконано почерком XVIII ст. і зосереджені
вони на полях повісті про хрещення Русі:“[…] do slowakow alie co

921 Kossow S. Paterikon... – K. А1.
922 Ibidem. – S. 107.
923 Ibidem. – S. 121.
924 Ibidem. – S. 121-128.
925 Ibidem. – S. 122-131.
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nieprawda y pisze ih biskupi” біля розповіді про хрещення морав-
ських князів Святополка, Ростислава і Коцела926. 

Екземпляр з Бібліотеки Польської академії наук (Краків) міс-
тить кілька власницьких написів. Це кириличний напис скрепою:
“Петерик печерскїи инокинни Іраиды Курковны старици кутеен-
скія”927. Показово, що Іродіада Куракіна добре відома нам з істо-
ричних джерел – це кутеїнська ігуменя московського походження,
яка до 1665 р. очолювала Кутеїнську Успенську обитель928. На-
ступний власницький напис свідчить: “Ego, F. Marcellianus
Łukaszewicz donavi hunc liberum MVD Eustachio Marcinkiewicz
habens etiam ipse ad heneroso Domino Simone Corsake”929. Оче-
видно, тут йдеться про Симона Корсака, який в 1786 р. займав по-
саду Смоленського городничого930. Від нього книга перейшла до
брата одного з монастирів, а звідти – до пана Марчинкевича. Двом
останній власникам, очевидно, належать польськомовні маргіна-
лії, які носять вони виразно історичний характер. Цікаво, що ав-
тори цих записів звинувачують Косова у непослідовності стосовно
погляду на схизму 1000 р.: автор маргіналій зазначає “Tu załuje, a
niże[j] cieszy”. На полях історії про п’ятиразове хрещення також
подано заувагу іншим чорнилом: “Sam naprzeciwko sobie – co tam
affirmował, tu zbija”, що, очевидно, стосується невизначеності Ко-
сова відносно одно- чи п’ятиразового хрещення. Тим же чорнилом
записана пересторога: “Hic Liber ab Episcopo Disunito editus” та
зроблений дивний висновок навпроти розповіді вірменина про
свою віру: “Ztąd poznac, że są Zywoty SS Pieczerskich, zjednoczonych
z Kosciołem Rzymskim”931. 

У примірнику із Сілезької бібліотеки (220218 І) деякі сторінки
також не збережені, однак старанно відреставровані з імітацією
шрифту. Книга, судячи з екслібрису на звороті титульної сторінки,

926 Kossow S. Paterikon... – S. 12.
927 Ibidem. – Praefacya–s. 9.
928 Senyk S. Women’s monasteries in Ukraine and Belorussia to the period of su-

pressions. – Toma, 1983. – P. 135-136.
929 Kossow S. Paterikon… – S. 79.
930 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. – T. IV: Ziemia Smoleńska I wo-

jewództwo Smolenskie. – Warszawa, 2003. – S. 86.
931 Kossow S. Paterikon… – S. 9, 11, 25, 101.
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належала бібліотеці родини Шембеків з Поренби (Малопольща),
яка з ХІХ ст. була відома колекцією релігійних стародруків. Ця
книгозбірня почала формуватися у 1780-х рр.932, однак інформації
про можливі шляхи надходження книг у нас немає. 

Маргіналії цього примірника, виконані у кінці XVIII – на по-
чатку ХІХ ст., є надзвичайно цікавими та ідейно наповненими. На-
впроти інформації про освячення Печерської церкви міститься
припис: antemus NB 933, що може тлумачитися як спроба автора да-
тувати цю подію ранішим часом. У Реєстрі підкреслене також
походження святого Антонія із Любеча934. Цим же почерком вико-
нано і численні записи на полях Хронології Руських митрополи-
тів. Всупереч інформації Косова автор приміток називає більшість
перерахованих у “Патериконі” митрополитів уніатами. “Unitus”
написано навпроти митрополита Єфрема935, “Debuit esse unitus”,
“Et yte[m]” – біля двох митрополитів з іменем Никита936. Окрім
того, до митрополитів-уінатів автор наших маргіналій зараховує:
Теопемпта, Іларіона, Георгія, Климента Смолятича, Григорія Цам-
блака, Ісидора, Макарія та Іосифа Солтана. Наприкінці додана
також інформація про Іпатія Потія та Іосифа Рутського937. Уніа-
тами названі і єпископи, що обирали Клима Смолятича “consec-
ratores vel fuerunt uniti vel non situerunt ergo tunc unio erat, sistuerunt
na eum glową s. Klemensa Rzymskiego posuit cati […] co ogłasiali ze
to nastopne […] sobie […] ządawal”938. З огляду на це, неважко зро-
бити висновок, що автором приміток був уніат.

З аналізу приміток випливає, що їх автор добре знав і викорис-
товував для відповідних доповнень Хронологію авторства Льва
Кревзи. Про це свідчить, зокрема, маргіналія біля інформації про
Іосифа Солтана: “Unit bo patryarcha Carogrodzki był unitem Nifon

932 Berger-Mayerowa J. O bibliotece Szembekow // Sprawozdania Wroclawskiego
towarzystwa naukowego. – Wrocław, 1956. – S. 56-57; Biblioteka Śląska 1922–1972. –
Katowice, 1973. – S. 160-162.

933 Kossow S. Paterikon... – S. 67.
934 Ibidem. – Reiestr. Litera А.
935 Ibidem. – S. 172.
936 Ibidem. – S. 173.
937 Ibidem. – S. 180.
938 Ibidem. – S. 174.
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y s tym […] florenskim ze był za ony [?] trzymał”939. Ця приписка є
показовою, оскільки Кревза у своїй Хронології також називає па-
тріарха “Nifon”940. За Кревзою виправлені і доповнені імена мит-
рополитів “Wielkiewicz”, “Protassowicz”941 тощо. Проте в роз -
 порядженні автора були й інші джерела, про що свідчать
маргіналії “Ten Grzegorz od Witolda WX był posłem do Papieża z
Concilium Konstants. Gorliwy promotor jednosci. Umarł 1437 w
martu”942 та “Ten Isidor był oraz kardynałem, z patryarchą Konstan-
tynopolskim iednosci pomnozyciel. Umarl w Rzymie 1463 die 14
martu”943. Точні дати смерті обох митрополитів і місце поховання
Ісидора були невідомі ні Кревзі, ні Косову. Оригінальною є і ін-
формація про митрополита Макарія: “Ten był wielki obronca iedno-
sci. Zabity 7me augusti 1490 944”. Православна традиція услід за лі-
тописами XVI ст.945 відносить час кончини цього митрополита до
1 травня946. Вочевидь маргіналії писалися уже тоді, коли уніатська
традиція мала нову у порівнянні з Кревзою Хронологію Руських
митрополитів. Автор аналізованих маргіналій був вочевидь мона-
хом-василіанином, про що свідчить трактування митрополита Іпа-
тія Потія саме як василіанина: “Hippacy Pociey z kasztelana Brze-
skiego bazylian biskup Włodzimirski potym metropolita Kijowski
gorliwy iednosci swiętey promotor. Umarł 1613. Tu opuszczony”947.
Звичними для василіанської традиції фразами рясніє і характерис-
тика Іосифа Рутського “Jozef Welamin Rucki metropolita Ruski od
Urbana VIII nazwany atlas iednosci, celutiora Ecclesiae, Athanazy
Ruski. Umarł w Wiłnie 1637 die 17 martii”948. Окрім того, автор мар-
гіналій збагачує хронологію Косова і іншими подіями. “[…] vido
sub die […] 9bris S. Praxe[da] xięzna połocka umarla w Rzymie 1234” –

939 Kossow S. Paterikon... – S. 178.
940 Ibidem.
941 Ibidem. – S. 179.
942 Ibidem. – S. 177.
943 Ibidem.
944 Ibidem. – S. 178.
945 Волынская краткая летопись // ПСРЛ. – Т. 35. – М., 1980. – С. 125.
946 Орловский П. Сказание о священномученике Макарии, митрополите Киевском,

нетленно почивающем в Киево-Софийском кафедральном соборе. – К., 1897. – С. 3-14.
947 Kossow S. Paterikon... – S. 180.
948 Ibidem. – S. 170.
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біля розповіді про першого митрополита Михаїла949. Згодом автор
помітить, що інформація про святу Параскеву подана не у відпо-
відному місці, і між інформацією про митрополитів Кирила (по-
ставлений у 1230 р.) та Йосифа (поставлений 1237 р.)950 напише
Tu Praxedis s. należy. Постать святої Параскеви, яка померла у
Римі, була надзвичайно важливою для унійної агіографії, як своє-
рідний доказ “несхизматичності” руського християнства. Добре
обізнаний наш автор і з житієм святого домініканця Яцека Одро-
вонжа, про якого він згадує у хронологічно відповідному місці:
“S. Jacek Dominikan był w Kijowie koło roku 1250”951. Згадав автор і
вбивство Антонія Грековича, який названий, щоправда, Григорієм:
“NB R. 1630 die 27 martii Hrzegorz Hrekowicz vicarius generalis Ve-
lamini Rudzki w Kijowie za jednosc swiętą w Dnieprze utopiony”952.
Однак особливо його цікавить доля собору Святої Софії. Вочевидь
в уніатській традиції була ще жива пам’ять про володіння храмом
і біль від його втрати в 1633 р. “Ten koscioł [k]atedralny S. Zo[fyi]
nie na schismę [o]brocił ale po[swi]ęcił […] kate […]”, – нотує автор
маргіналій біля інформації про митрополита Теопемпта, котрий по-
святив собор953. У соборі висвячували митрополитів-уніатів – під-
креслює наш читач: “Alicz był konsekrowany w Kosciele swiętej Zofyi
na metropolitstwo y był unyt”954. Очевидно, автора приміток заціка-
вила й інформація про вивезення скарбів Святої Софії митрополи-
том Фотієм, що підкреслено “NB”955. Наприкінці Хронології також
міститься запис: “NB Jarosław x(ią)ze Ruskie zbudował koscioł S. Zo-
fiey Polski bogato, za krola Bolesława Chrobrego. Potym pusty odebrali
ut supra sisma”956 – у такий спосіб автор звинувачує православних
у запустінні собору в XVI ст. “Претензії на київську традицію” про-
стежуються і стосовно інформації про прославлення святих Бориса
і Гліба “unitus de uti [?] personae ss. Chleba i Boryssa rerum teg-

949 Kossow S. Paterikon... – S. 170.
950 Ibidem. – S. 175.
951 Ibidem. – S. 175.
952 Ibidem. – S. 181.
953 Ibidem. – S. 170.
954 Ibidem. – S. 171.
955 Ibidem. – S. 177.
956 Ibidem. – S. 181.
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mentu”957, що, очевидно, мало на меті підкреслити, що мощі святих
відкрив уніат. Наприкінці Хронології міститься напис: “[…] d(a)tus
ku Arch Kijow knih Łucki”958. Цей напис є ключем для датування на-
писів – луцькі гродські книги були перевезені до Києва після утво-
рення Тимчасової комісії для розгляду давніх актів в 1843 р.
А отже, саме 1843 р. є нижньою межею у датуванні написів на ана-
лізованому примірнику. Вочевидь вони належать одному із унійних
ієрархів, який володів широкою ерудицією і сміливо виправляв іс-
торичну інформацію Косова з точки зору своєї конфесії.

Екземпляр бібліотеки Люблінського католицького універси-
тету походить, очевидно, з бібліотеки Перемишльської греко-ка-
толицької капітули, яка була розформована в 1947 р., а частина її
колекції передана до Любліна959. Він не містить маргіналій.

Екземпляр бібліотеки князів Чарторийських Національного
му зею у Кракові є мало зачитаним. Він містить тільки один не-
чительний і уривчастий власницький напис, кілька плям воску і
лаконічні маргіналії: “NB” біля розповіді про скепсис митропо-
лита Георгія щодо святих Бориса і Гліба960, про прийняття князем
Ольгердом православ’я961, помітки навпроти інформації про мит-
рополита Йосифа, котрий походив із Полоцького владицтва та
Макарія – надворного єпископа Великої княгині Олени962. Під-
креслено також факти соляної війни між руськими князями та на-
писання “Патерикону” за часів митрополита Петра Могили963.

Примірник бібліотеки Ягелонської у Кракові не містить кіль-
кох аркушів, які відреставровані зі стилізацією під оригінал. На
першій зі збережених сторінок пізнім почерком написано “Zywoty
Ojców SS Pieczarskich Kijowskich”. На 59 сторінці він містить влас-
ницький на пис “Ex libris Ioannis Duchnowski Parochy Eclesiae Tros-
cianis”. Мар гі на лії: “NB” на початку житія святого Агапіта, “Jan
Krol Polski...”, що не має очевидного зв’язку з текстом. Наприкінці

957 Kossow S. Paterikon... – S. 171.
958 Ibidem. – S. 181.
959 Inwentarz rękopisów Biblioteki Kapituly Greckokatolickiej... – S. 15-16.
960 Kossow S. Paterikon... – S. 172.
961 Ibidem. – S. 176.
962 Ibidem. – S. 179.
963 Ibidem. – S. 118, 181.
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книги міститься мо лит ва за короля Станіслава Понятовського
“Stanisław Poniatowski Krol Polski. Stań się wola twoja Swięta Boże
... który poległszy na łasce Twoiey”, що дозволяє датувати появу
цього напису часом після 1764 р.964

Національнa бібліотека у Варшаві містить два примірники па -
м’ятки. Примірник (XVII 3. 2416) перебуває у дуже поганому стані.
Він оправлений у паперову палітурку XVІII cт., на корінці якої ста-
ранно зазначено вихідні дані друку і міститься нерозбірливий напис
латиною, де можна відчитати тільки дату 176 […]. Деякі сторінки у
цьому екземплярі були вирвані, однак відреставровані за рахунок
вклеювання сторінок з іншого примірника. Аркушем “Патерико -
ну” підклеєний і корінець цього екземпляра. Цей примірник міс-
тить підкреслення та поділ червоним олівцем окремих слів тексту,
що вочевидь було здійснено у ХІХ ст.

Другий примірник Бібліотеки Народової (XVII.3.3553) входив
до складу бібліотеки ординації Красинських. Книга є доволі зачи-
таною і не має титульної сторінки. Цей примірник містить влас-
ницький напис XVII ст.: “Данны(й) се(й) Патерікъ j(т) j(т)ца
Михаила св(е)щеніка го(р)сичовского (?) еромонаху […] Т”. Цією
ж рукою в кінці книги записано: “Патерико(н) пече(р)ски(й) пре-
подобны(х) jтецъ Антони(я) и Феjдосия и и(н)ныхъ св(е)тыхъ.
Аменъ. А хто би его мћ (л) украсти, то неха(й) прода(ст) да кала-
чувъ купит, коли ћ сти хоче. Або тобака димо(м) на печ ся […] Еро-
мона(х) […] рукою”. Показово, що ім’я ієромонаха в обох випадках
вичищене, очевидно, пізнішим власникам ці записи здавалися не-
благочестивими. Під час їх відчитання кидаються у вічі очевидні
галицизми. І хоч нам не вдалося локалізувати село Горсичів (?), мо-
жемо припустити, що написи на книзі були виконані одним із га-
лицьких ієромонахів та його співбратією. 

Маргінальні записи кількох рук XVII–XVIII ст. є частково по-
шкодженими внаслідок реставрації книги. Переважають на полях
написи благочестивого характеру: дублювання-переклад посмер-
тної молитви святого Пимена, виконане красивим уставом “Прими
ме облюбен(ч)е мо(й) прими ме пане мо(й) прими мя ут ћхо […]
Пименъ былъ” 965, цитата із псалма (Псал. 120:2) “Pomoc moia od

964 Kossow S. Paterikon... – S. 96, 120, 166.
965 Ibidem. – S. 136-137.
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pana boga stworziciełla Nieba i Z[…]”966 та погано збережене дуб-
лювання цієї фрази церковнослов’янською на полях житія святого
Миколи Святоші967; на полях цього житія іншим по чер ком уставом
виконано “jба[ч] по(c)ту(п)ки стары(х) кRе(н)жо(н)тъ”968; ско-
рописне “Принес те с го(спо)дев  сынове” біля опису подвижництва
святого Іоанна Багатостраждального969 “Amen” та “Pomoc moia od
Pana” наприкінці житій970, “bazilika” на полях реєстру найважли-
віших речей на літеру “В”971. Із маргіналій однозначно випливає,
що примірник використовувався для благочестивого читання і
(або) підготовки проповідей. Особливо кидається у вічі кількaра-
зове дублювання уривка зі 120 псалма, виконане різними руками
у різних місцях книги. На одній зі сторінок поставлена дата
1667972. Можемо констатувати, що аналізований примірник “Па-
терикону” в XVII ст. був переданий священиком одного із галиць-
ких сіл ієромонаху місцевого монастиря, який висловився про
книгу не дуже позитивно. Однак згодом насельники монастиря ви-
терли ім’я цього монаха і залишили на полях книги низку благо-
честивих і молитовних написів. Невідомо, коли екземпляр потра-
пив до бібліотеки Красинських. Однак очевидно, що саме там
однією рукою ХІХ ст. було відтворено титульну сторінку примір-
ника, зазначено факт кириличного видання Патерика у 1661 р. і
скопійовано фразу Залуського про рідкісність книги. 

Екземпляр Варшавської публічної бібліотеки має екслібріс Іг-
натія Лося, з бібліотеки якого він потрапив до книгозбірні Якова
Потоцького. Маргіналії демонструють особливу увагу до історії
Унії  та історичності постатей києво-печерських преподобних. На
особливу увагу заслуговує запис Hic liber est testis meus testis est
deus  quis […], який може бути інтерпретований як недовіра до ін-
формації книги і її протиставлення “свідкові моєму Богу”973.

966 Kossow S. Paterikon... – S. 136-137.
967 Ibidem. – S. 147.
968 Ibidem. – S. 150.
969 Ibidem. – S. 109.
970 Ibidem. – S. 166.
971 Ibidem. – Reiestr. Litera B.
972 Ibidem. – S. 125.
973 Автор виносить щиру подяку працівникові Варшавської публічної біб-

ліотеки п. Марті Парновській за надання інформації про провініенції та маргі-
налії книги. 
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Поглянемо тепер на примірники, що нині зберігаються у бібліо-
теці Російської академії наук у Санкт-Петербурзі. Один із екземпля-
рів разом з “Тератургимою” оправлений в конволют, першими ар-
кушами якого є кириличний друк гомілетичного змісту. Він належав
тверському архієпископу Феофілакту Лопатинському (†1741). Про
це свідчить екслібрис і напис “Ex cathedrali Biblio theca Tferensis
Episcopi”. Вочевидь Лопатинський привіз цей примірник із Києва і
забрав його на свою першу кафедру в Твер. Можемо сміливо при-
пустити, що маргіналії цього примірника належать самому ієрарху.
На перших аркушах конволюту стоїть дата, яка приблизно маркує
час виникнення записів – 1724 р. “Братолубые АGІГ”. Конволют
(на берегах “Тератургими“) також містить кількаразове повторення
50 псалма польською мовою: “Pomiluy mia Bozie po wielicey milosti
twoiey y po mnogim szczedrotam twoym oczysty bie”974. Також Лопа-
тинський глосує інформацію історичного змісту: “Глава с. Кли-
мента Папы в Кіев ”975, “NB Rahoza uniat”976. Можемо зробити ви-
сновок, що маргіналії на полях цього примірника свідчать про
зацікавленість Феофілакта Лопатинського міжконфесійною істо-
рією, а благочестиві і молитовні записи не мають зв’язку з текстом.

Інший екземпляр Санкт-Петербурзької бібліотеки належав ві-
домому російському економісту Івану Озерову († 1942), про що
свідчить власницький напис “Ex libris Joannis Ozerow” на титуль-
ному листку. Як потрапив до нього примірник “Патерикону”, за-
лишається нез’ясованим. Цей екземпляр містить ледь помітні і во-
чевидь пізні приписки на полях олівцем.

Примірник із фондів Чернігівського краєзнавчого музею збе-
режений у доброму стані, оправа картонна XVIII ст. Книга знахо-
дилася в приватній колекції В. Тарновського. Екземпляр не міс-
тить титулу, 4 перших і 4 останніх аркушів, однак є назагал у
доброму фізичному стані. Книга має екслібріси XVIII ст. – Андрія
Дуніна Борковського († до 1744) і Тарасія Максимовича977. Книга
містить каліграфічні кириличні маргіналії, виконані уставом, біль-

974 Kalnofoyski A. Op. cit. – S. 51.
975 Kossow S. Paterikon... – S. 174.
976  Ibidem. – S. 180.
977 Кириличні стародруки Чернігівського історичного музею: каталог / С. О. По -

ловникова, І. М. Ситий. – К., 1998. – С. 164-165. За інформацію про цей екземпляр
щиро дякуємо Віталію Ткачуку.
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шість яких розміщена на полях житійної частини: “Чудо” на полях
повідомлення про чудо з нестачею муки978, “Успеніе с. Феодос.
АОД”979, “Перенесеніе мощей с. Феод.”980, “положили в гроб”981,
“Витриване в церкви, якъ есть пожитечно”982 навпроти історії
про святого Матвія, “Богъ угодников своих читин подобным собћ.
Так мысли людскія якj пришліи речи jбявляет” напроти додатку
про святого Єремію Печерського983; “Шати в кал повкидал” на-
проти розповіді про зневагу до одягу святого Варлаама984. Харак-
терною особливістю є дубювання цифіррю арабських цифр, вико-
нане кіновар’ю985. На звороті кришки обкладинки міститься
молитва “Под твою милость прибћгаем Б[огороди]це Д[ћ]во. Мо-
литвъ”. Ці маргіналії однозначно свідчать про те, що книга пере-
бувала у православному церковному вжитку і використовувалася
для благочестивого читання або підготовки проповіді.

Загалом проведений нами аналіз маргінальних записів дозволяє
зробити певні висновки. Варто зазначити велику кількість маргі-
налій на полях проаналізованих нами примірників. Це засвідчує
активне читання твору упродовж XVII–XIX ст. До середини
XVIII ст. “Патериконом” користувалися як православні ієрархи (на-
приклад, Феофілакт Лопатинський), так і ченці православних мо-
настирів (наприклад, Михайлівського Золотоверхого). Нам нічого
невідомо про конфесійну належність отців Михаїла, Костянтина,
Єремії, які у свій час передали свої примірники іншим власникам.
Про цілковите утвердження Унії на теренах Брацлавського, Поділь-
ського і Київського воєводств можемо говорити тільки з першої по-
ловини XVIII ст.986 Очевидно, що це представники низового захід-
норуського парафіяльного духівництва другої половини XVII ст.,
які на певному етапі не знайшли застосування для книги і вирі-
шили подарувати її до монастирів (адресатами дарунків були саме
ієромонахи). Припускаємо, що таким чином частина примірників

978 Kossow S. Paterikon... – S. 40.
979 Ibidem. – S. 48.
980 Ibidem. – S. 50.
981 Ibidem. – S. 51.
982 Ibidem. – S. 70.
983 Ibidem. – S. 71.
984  Kossow S. Paterikon... – S. 73.
985  Ibidem. – S. 89, 169-181.
986  Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII ст. – Львів, 2010. – С. 282.
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“Патерикону” у XVIII ст. перейшла до василіанських бібліотек. По-
глянемо на зміст маргіналій, розділивши їх умовно на записи істо-
рично-фактичного змісту, благочестивого і пов’язаного з текстом,
благочестивого і непов’язаного, зауваження незвичних речей, за-
писи особистого та оціночно-критичного характеру. Мусимо зазна-
чити, що в сукупності переважатимуть саме підкреслення або ве-
рифікація історичної інформації Косова. Найбільше маргіналій
зосереджено на полях Хронології Руських митрополитів та істо-
ричних додатків. Натомість навпроти полемічних частин тексту
маргіналій зовсім небагато. Житійна частина “Патерикону” багата
на маргіналії, однак далеко не всі вони стосуються тексту. Тільки
в певних випадках читач зауважує окремі фрази чи вчинки героїв
патерикової повісті. І тут мусимо відзначити, що найбільше маргі-
налій не на полях розлогого житія добре знаного святого Феодосія,
а біля житій святих Мойсея Угрина, Миколи Святоші, Григорія Чу-
дотворця, Василія і Федора. Тут ризикнемо припустити, що спільне
житіє Василія і Федора могло викликати особливу увагу саме чи-
тачів-василіан. Простежується особлива увага читачів до поданих
у “Патериконі” прикладів благочестивої чи негідної поведінки світ-
ських вельмож, що відображає станові інтереси представників ду-
ховенства. Частими на полях є і молитви, взивання до Божої помочі
чи милосердя. Продовжували цікавити читача XVII–XVIII ст. і не-
звичні речі: чудеса, що відбувалися у монастирі, та поведінка злих
сил. Однак два рази нам траплялися випадки, коли “Патерикон” ви-
користовувався власниками тільки як матеріал для розпису пера чи
риторичних вправ. До маргіналій оціночного характеру можемо за-
рахувати хіба припис про купівлю калачів за продану книгу, і во-
чевидь він не був схвальним відгуком. 

Рукописні списки “Патерикону”

Поглянемо тепер на рукописні списки “Патерикону”, які у на-
шому випадку представлені перекладами твору руською мо вою.
Факт багаторазових перекладів пам’ятки вже яскраво проілюстру-
вав В. Перетц, який зафіксував 20 відомих йому списків, що міс-
тилися в українських і білоруських рукописах XVII–XVIII ст.

Нас сьогодні найбільше цікавитиме, які частини “Патерикону”,
з якою метою і ким перекладалися, який мали характер застосо-
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вані перекладачами зміни. Поглянемо спершу на найра ніший спи-
сок, який не бачив В. Перетц, але який є одним з найбільш цікавих,
оскільки містить не частковий, а повний переклад пам’ятки. Це
список із зібрання Ніло-Столбенської пустині, що нині зберіга-
ється серед рукописів Російської державної бібліотеки. 

Переклад “Патерикону” є складовою рукописного збірника
другої половини XVII ст.987 Він списаний українським скорописом,
який виразно відрізняється від інших почерків конволюту. Іншими
творами у збірнику є: “Сказание о святей горе Афон”988, “Слово
благополезно о создании монастіря пресвятая Богородиці Ивер-
ская… списано… Никоном патріархом”989, а також Слово про яв-
лення мощей Іакова Боровицького990. Найпізнішим текстом тут є,
очевидно, Слово про створення Іверського монастиря, в якому зга-
даний 1653 р.991 Тексти конвою списано відмінним півуставом і,
очевидно, що вони були внесені у збірник пізніше. 

Текст “Патерикону” розпочинається з Передмови до православ-
ного читача (префація до Адама Киселя опущена) і уривається на
житії святого Онисифора. Очевидно, що текст був списаний по-
вністю. Структура твору є збереженою, за винятком пропуску
житія святого Миколи Святоші. На звороті нижньої кришки міс-
титься власницький напис Олексія Залеського, Адамового сина –
“человека” стольника Олексія Тимофійовича Ліхачова. Олексій Ти-
мофійович є добре знаною історичною персоною, він фактично був
вихователем царевича Олексія Олексійовича, а при Федорі Олек-
сійовичу став стольником і займав впливову позицію в царському
оточенні аж до стрілецького бунту 1682 р. Про Олексія Адамовича
Залеського історичних відомостей не збереглося, однак завдяки ін-
формації про його патрона можемо датувати час здійснення пере-
кладу 1676–1682 рр. (коли Олексій Ліхачов був стольником при
царському дворі). Особливий інтерес викликає особа переписувача
рукопису. Перед заголовком “Патерикону” міститься приписка
“Miserere mei Deus secundum magnam misericor…”992, що є початком

987 НИОР РГБ, ф. 200, № 31, л. 1-149об.
988 Там же, л. 150-178об.
989 Там же, л. 179-198.
990 Там же, л. 199-225об.
991 Там же, л. 181. 
992 Там же, л. 3.
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цитування 50 псалма. Вочевидь перед нами робота одного із ру-
ських інтелектуалів, які разом із Симеоном Полоцьким перебували
у Москві в часи правління Федора Олексійовича. Можемо також
припустити, що слуга царського стольника не був замовником ру-
копису. Скоріш за все, він був куплений ним або подарований йому
кимось із його патронів, найімовірніше – самим Ліхачовим, який
був знаним збирачем ста рожитностей. З чим пов’язаний перехід
рукопису до слуги Ліхачова – Олексія Залеського – з опалою Ліха-
чова в 1682 р. чи з тим, що рукопис виявився йому непотрібним –
сказати сьогодні уже неможливо.

Поглянемо на техніку виконання перекладу пам’ятки. Потрібно
зазначити, що він дуже близький до оригіналу, здійснений найчас-
тіше шляхом калькування польських виразів і зворотів. Так, фраза
Косова “co szanujesz w ciele już rozwiązanym” перекладена дослівно
– “что почитаеши в телеси уже расвязанным”993, “Piśmo ś. Starego
zakonu” – “писания святая древняго закона”994 тощо. У низ ці випад-
ків у перекладі трапляються як очевидні помилки (псалом 303995),
так і деякі неточності у передачі тексту (“na zwym lonie piastujesz” –
“в недрах своих содержиши”996, “krzewily i krzywia” – “прозябоша и
прозябають”997, “philozophow ksiązecia” – “философов начальника”
тощо). Деякі слова виправлені шляхом підчищення; на полях міс-
тяться уточнення і слова-синоніми до перекладного тексту: “убо от-
туду святія біти звані / нарицатися не могут”998. Напроти слів про
святість київської землі міститься малозрозуміле “Яхонт”999, що во-
чевидь є продовженням алегоричного ряду: “Ти ж поле, на якому
проростали і проростають лілії чистоти, троянди терпеливості, гіа-
цинти послуху”1000. Біблійні примітки адаптовано до традиційного
для православ’я поділу на зачала, соборні послання – на канони1001.
Загалом, принцип перекладацької роботи можемо звести до наступ-

993 НИОР РГБ, ф. 200, № 31, л. 3об.
994 Там же, л. 2.
995 Там же, л. 3об.
996 Там же, л. 4.
997 Там же.
998 Там же, л. 4об.
999 Там же, л. 4.
1000 Kossow S. Paterikon... – S. 4-5.
1001 НИОР РГБ, ф. 200, № 31, л. 2-2об.
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ного – якомога ближча до оригіналу передача тексту із поодиноким
поясненням малозрозумілих місць. Однак виразних слідів адаптації
тексту для московського читача ми не простежуємо. Це вочевидь і
стало причиною незачитаності рукопису і передачі його невідомим
замовником слузі Олексія Ліхачова.

В. Перетц детально зупинився на перекладах житія святого
Феодосія. Порівнявши розбіжності в чотирьох списках з оригіна-
лом “Патерикону”, автор розподіляє наявні списки на дві групи.
Якщо переклади житій, поміщені в рукописах Рум’янцевського і
Могилевського музеїв, є дуже близькими до оригіналу і містять
повну версію житія, рукописи із зібрання Софійської бібліотеки
мають більш помітний вплив “народної мови” і суттєво скорочу-
ють оригінал. Ці скорочення, на думку В. Перетца, полягають у
вилученні найбільш неправдо подіб них місць Другої Касіянівської
редакції і свідчать про раціоналістичний скепсис українського чи-
тача XVIІ cт.1002 Однак таке пояснення принципів роботи перекла-
дача є, на наш погляд, надто спрощеним. Поглянемо на техніку
перекладу доступних нам рукописів з урахуванням гіпотетичного
середовища, в якому виникли збірники.

Один зі збірників бібліотеки Софійського монастиря1003 містить
житія святих за травень–серпень, списані кількома почерками дру-
гої половини XVII ст. Рукопис значиться в каталозі Софійського
монастиря вже в 1803 р., попередня його доля є невідомою. Час-
тина текстів є перекладом з “Житій святих” Петра Скарги; джере-
лом інформації про печерських святих Антонія, Феодосія, Агапіта,
Мойсея Угрина та Пимена був власне “Патерикон”. Окрім житій
окремих святих, тут поміщено повісті про побудову Печерської
церкви і прихід майстрів з Царгорода. 

Другий зі збірників є житія святих за березень–серпень. Окрім
відміченого Перетцем житія святого Мойсея Угрина1004, тут ще
міститься житія святих Феодосія1005 та Антонія1006, які фактично є
ідентичними аналізованим у попередньому збірнику. Рукопис міс-
тить низку власницьких записів – 1678 р. священика Івана Бутри-

1002 Перетц В. Н. Киево-Печерский патерик... – С. 188-210.
1003 ІР НБУВ, ф. 312, № 278/129 С.
1004 Там само, № 279/130 С, арк. 367-370зв.
1005 Там само, арк. 125зв.-134.
1006 Там само, арк. 299зв.-302.
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мовича, його почерком зазначено, що у 1706 р. у Брацлаві було ве-
лике переслідування “j(т) зло(б)ливи(х) лах[овъ]”. Найпізнішим
вочевидь є власницький запис Іродіона Касіяновича, пресвітера
Суботівського, а “бившаго Бра[цлавскаго]”. А отже, можемо ре-
конструювати долю рукопису наступним чином – у другій поло-
вині XVII cт. він перебував у власності настоятеля однієї із
брацлавських церков, а потім разом зі священиком Іродіоном Ка-
сіяновичем потрапив до Суботова. 

Третій рукопис, як переконливо довів М. Петров, має уніатське
походження і датується другою половиною XVIII ст.1007 Значна час-
тина збірника присвячена чудесам Люблінського домініканського
санктуарію Святого Хреста, у зв’язку з чим можемо висунути обе-
режну гіпотезу про територіальну близькість укладача рукопису до
Любліна. У цьому збірнику міститься тільки житіє святого Феодосія. 

Поглянемо на відмінності житія святого Феодосія у трьох наве-
дених рукописах. Тексти збірників 278/129 С. і 279/130 С. є прак-
тично ідентичними. Вони безумовно походять від спільного прото -
графа, який можемо датувати часом не пізніше 1678 р. (рік,
проставлений на одному зі списків). Текст із третього, уніатського,
збірника також мав за основу переклад, наведений у попередніх ру-
кописах (про це свідчать однакові помилки). Однак у ньому помітні
і сліди суттєвих змін. Так, цей текст є більш адаптованим для чи-
тання: він розділений на абзаци, які, однак, подекуди руйнують смис-
лові блоки. Кидаються у вічі неуважність переписувача цього руко-
пису: у тексті присутні численні пропуски, які дещо спотворюють і
роблять малозрозумілим зміст; деякі фрази, навпаки, повторені двічі.

Очевидно, що першочерговий переклад “Патерикону” україн-
ською мовою, що був виконаний в 1670-х рр., тримався тексту Ко-
сова майже без змін. Із важливих трансформацій варто зауважити
те, що “латинські” висловлювання Косова повернено до первіс-
ного “православного” звучання. Так, “Найсвятіша Діва” названа
звичним для Православ’я окресленням “Пречиста Богородиця”1008,
Внебовзяття Богородиці названо Успінням1009 тощо. Текст Косова
був дещо скороченим – з нього були прибрані усі деталі, не

1007 ІР НБУВ, ф. 312, № 583/353 С, арк. 533-545.
1008 Там само, № 278/129 С, арк. 166.
1009 Там само, арк. 269.
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пов’язані з основним змістом житій. Особливо це помітно у тре-
тьому, найпізнішому збірнику, який прибирає усі неважливі з
точки зору головного сюжету деталі (наприклад, про молодшого
брата святого Феодосія1010, датування постриження святого1011

тощо). Житіє святого Феодосія було скорочене і відредаговане най-
більше. Вочевидь першочерговою причиною тут була розлогість
самого житія. Перекладач помітив структурні огріхи Косова і не
повторює, наприклад, розповіді про випікання святим просфор
або відвідування святого князем Ізяславом.

У перекладі також простежується тенденція до подальшого мо-
ралізування твору; введено більш розлогі молитви наприкінці
житій. Укладач третього, уніатського збірника, навіть вкраплює до
тексту деякі свої оцінки, зокрема він негативно оцінює матір свя-
того Феодосія, називаючи її дім “незбожним”1012 і опускаючи роз-
повідь про її постриження в одному з київських монастирів1013.
Ним також додані дидактичні резюме щодо вчинків святих: “такъ
поступует стій Феодосій в покор  своій”1014.

Цікаво, що переклад дещо “осучаснює” монаший побут пе-
черських старців: вступ святого Антонія у монашество вербалі-
зований вже не тільки як одягання ряси, а і як постриг1015, спі-
вання псалмів або гімнів уже є просто молитвою1016, давня
монастирська “izba” перекладається як келія1017, зі списку черне-
чої їжі викинуто пшоно і сочевицю1018, опущено епізод про візи-
тування святим Феодосієм келій з метою виявлення у монахів
їжі та пиття понад устав та заборону монахам прогулюватися із
келії до келії1019, твердження, що святий Феодосій не мився; опу-
щено також негативне ставлення святого до інструментальної
музики при князівському дворі1020.

1010 ІР НБУВ, ф. 312, № 583/353 С, арк. 534.
1011 Там само, арк. 535.
1012 Там само, арк. 534.
1013 Там само, арк. 535.
1014 Там само, арк. 534.
1015 Там само, № 278/129 С, арк. 422.
1016 Там само, арк. 422зв., 424.
1017 Там само, № 583/353 С, арк. 538зв.
1018 Там само, № 278/129 С, арк. 185.
1019 Kossow S. Paterikon... – S. 30-31.
1020 Ibidem. – S. 33.
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Чому в софійських збірниках було пропущено розповідь про
перенесення мощей святого Феодосія та його посмертні чудеса.
Однак навряд чи причиною цього став раціоналізм українського
читача, як припускає В. Перетц. Адже перекладача продовжують
цікавити розповіді про нападки нечистих духів, які з’явилися у
монастирській пекарні1021, мучили і тягали за волосся одного з
братів та піднімали стіни, намагаючись винести його геть1022.
Більше того, перекладач намагається підкреслити дивовижність
описуваного, дуже часто використовуючи слово “дивне”. У чому
полягає принцип вибірки наведених чудес? Ми вважаємо, що
вона полягає у свідомому дистанціюванні від Києва і київських
святинь. Проілюструємо цю думку на прикладі уніатського збір-
ника, який вочевидь був найбільш віддаленим від “київського ко-
ріння”. 

Передусім впадає у вічі, що укладач уніатського збірника,
який переписав тільки житіє святого Феодосія, підкреслено оми-
нає усі згадки про інших печерських святих (Нестора або Ни-
кона) і події в Печерському монастирі. Опущено навіть епізод
про поставлення Феодосія на ігумена, вся увага читача має бути
прикутою до чеснот святого. Цей факт разом із пропуском чудес
про ангельський спів, який завадив розбійникам пограбувати мо-
настирську церкву, про видіння Печерської церкви у повітрі та
про чудесний мур, який постав довкола одного з печерських ма-
єтків завдяки молитвам святого, про явлення святого Феодосія і
ангелів у образі монахів під час побудови Печерської церкви
може бути пояснене не чим іншим, як відсутністю в укладача
уніатського збірника потреби глорифікувати Печерський монас-
тир. Свідомо оминається інформація і про Печерську ікону Бо-
городиці – один із дворян князя обіцяє дати після війни не дві
гривні золота і вінець для Печерської ікони, а подарувати Єван-
геліє1023. Очевидно, укладач уніатського збірника свідомо оминув
інформацію про давню печерську святиню, культ якої міг би ак-
тивізувати і без того поширену практику релігійних паломництв

1021 ІР НБУВ, ф. 312, № 583/353 С, арк. 535.
1022 Там само, арк. 538зв.
1023 Там само, арк. 539.
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до Києва1024. З цієї причини, імовірно, було пропущено й інфор-
мацію про мощі святого Феодосія та його посмертні чудеса.
Окрім того, немає згадок про всі святі місця Києва, зокрема про
Глинецький монастир, монастир, де постригалася мати святого
Феодосія тощо. А отже, першочерговим критерієм під час від-
бору чудес було прагнення уникати надмірної прослави Печер-
ського монастиря, його святинь і самого Києва, згадки про які
були малозрозумілими, а у випадку із уніатським збірником – на-
віть шкідливими для читача. 

Важливим критерієм відбору чудес було також уникання най-
більш ригористичних моментів у поведінці святого Феодосія щодо
монастирського стяжання. Особливо це стосувалося чудес, які під-
креслювали заборону святого Феодосія турбуватися про монас-
тирські запаси. Так, у чуді з оливою опущено наказ святого вилити
оливу на землю, а просто йдеться про її відсутність і принесення
якимось побожним чоловіком1025. Скорочено розповідь про помно-
ження вина, де також опущено наказ вилити вино на землю1026.
Щоправда, залишено розповідь про хліб, який святий наказав ви-
кинути, але цей епізод поданий як кара за непослух келаря1027.

Ще одним важливим мотивом скорочення тексту було те, що
деякі епізоди “Патерикону” були уже просто чужими для “нового”
читача. Зокрема, це суперечки святого Феодосія зі світською вла-
дою, які були актуальними для Косова у зв’язку із політичною си-
туацією і становищем Православної Церкви в першій половині
XVII ст. Перекладач значно скорочує також розповідь Сильвестра
Косова про конфлікт святого із братами князя Ізяслава, зокрема,
він прибирає розповідь про те, що князь Святослав мав намір від-
правити святого на заслання та про те, що врешті-решт князь роз-
каявся через свою негідну поведінку1028.

1024 Про існування такої практики промовисто свідчить розповідь про київські
святині уніатського сповідника Мартіна Благановського (Сінкевич Н. О. “Відомості
про київські печери” – нове джерело з історії Києво-Печерської лаври середини
XVIII ст. // Лаврський альманах. – К., 2008. – Вип. 20. – C. 155-166).

1025 ІР НБУВ, ф. 312, № 583/353 С, арк. 540.
1026 Там само, арк. 540зв.
1027 Там само, арк. 540-540зв.
1028 Там само, арк. 541зв.-542.

Історія читання твору
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Очевидно, що для проведення ширших узагальнень щодо іс-
торії перекладів “Патерикону” потрібно проаналізувати усі відомі
на сьогодні списки. Географія їх поширення насправді вражає –
це не тільки Київ, але і Москва, білоруські землі, українське Пра-
вобережжя в широкому сенсі (ми згадували про гіпотетичне по-
ходження одного зі збірників із регіону поблизу Любліна), Слобо-
жанщина (переклади “Патерикону” знаходяться в рукописному
агіографічно-гомілетичному збірнику, що належав Святотроїцькій
церкві містечка Волчанськ1029). Наразі нам невідомий час і місце
здійснення першого перекладу, який відобразився у трьох аналі-
зованих нами збірниках софійської бібліотеки. Можемо припус-
тити, що переклад виник поза середовищем Києва і поширився
на Правобережжі. У двох найраніших збірниках православного
походження житія києво-печерських святих із “Патерикону” були
включені до загального житійного ряду. Очевидно, зачитувалися
під час проповідей у парафіяльних храмах (наприклад, в одній із
брацлавських церков). Фактично перекладені житія “Патерикону”
стали частиною православного Прологу другої половини XVII ст.
Їх відсутність у пізніших православних збірниках однозначно
свідчить про те, що рукописні переклади “Патерикону” були ви-
тіснені друкованими житійними збірниками. Найпізніший збірник
софійської бібліотеки укладався вочевидь в одному із василіан-
ських монастирів Холмщини або Підляшшя в другій половині
XVIII ст. і призначався він передусім для колективного (під час
трапези) благочестивого читання. З усього масиву текстів “Пате-
рикону” автор-уніат обрав тільки житіє святого Феодосія, в якому
був повністю знищений “києво-печерський слід”. А отже, можемо
знову-таки констатувати, що у XVIII ст. “Патерикон” вийшов за
межі православного конфесійного середовища і у дещо змодифі-
кованому вигляді вкорінився на уніатському монастичному ґрунті.

1029 Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького,
архів, рукопис 128.

Наталія Сінкевич
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* * *

Завершуючи це дослідження, хочемо наголосити на тому, що
аналізований у цій книзі твір є надзвичайно багатогранним і його
дослідження може виходити далеко за межі поставлених нами
проблем. Незважаючи на те, що Сильвестр Косов ставив перед
собою далеко не амбітну мету (“струсити пил і подати світові утає-
ний віками, похований у монастирських скарбницях Патерикон”),
під його пером постав кардинально новий твір – твір, який хоч і
дотримується заданих Другою Касіянівською редакцією сюжетів,
проте містить численні вкраплення, пропуски, авторські інтерпре-
тації, реструктуризацію і оновлення змісту. Косов добре знає ду-
ховні і інтелектуальні потреби прогнозованого читача, тому не
тільки спрощує текст, але і модернізує його, залишаючи відчуття
“старожитнього” почерку авторитетних авторів патерикового тек-
сту. “Патерикон” намагається виконати усю повноту завдань, які
були поставлені перед Православною Церквою “знаками часу” –
написати повноцінний цикл житій печерських святих, подати мо-
рально-дидактичні настанови монашеству і світським, зробити
твір цікавим і насиченим для сучасного йому читача.

Написаний одним із найвизначніших православних інтелектуа-
лів 1630-х рр., який перебував в оточенні непересічних культурних
і духовних діячів могилянського кола, “Патерикон” 1635 р. увібрав
у себе усі віяння епохи: стильові особливості, догматичні погляди,
духовні ідеали і навіть побутові деталі. Глибока обізнаність автора
із західною теологією, античною і ренесансною спадщиною та
його тривале перебування в серці православної духовності –
Києво-Печерській лаврі – породили цікавий синтез інтелектуаль-
них та духовних традицій. Цей синтез є найкращим відзеркален-
ням тих складних і водночас надзвичайно плідних умов, в яких
формувалася українська православна культура – культура, яка ха-
рактеризується своєю багатогранністю, відкритістю і широтою по-
глядів на святість, історію та міжконфесійні стосунки. 

Твір Сильвестра Косова не позбавлений певних протиріч і не-
узгоджень, у ньому відчувається новизна для автора поставленого
завдання і певний поспіх під час написання. Як відомо, адаптація
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старого тексту до нових потреб є завданням, подекуди набагато
складнішим, аніж написання нового. Виходячи з поставлених зав-
дань і отриманих результатів, можемо констатувати, що Косов впо-
рався з цим блискуче. Найкращим доказом є історія побутування
твору. “Патерикон” був настільною книгою для багатьох читачів
XVII–XIX ст., однак атеїстичне ХХ ст. вирвало його зі звичного
кола читання. Сподіваємося, що поява цього дослідження і пере-
кладу поверне “Патерикон” українському читачеві та внесе свою
лепту для гідного поцінування як особи одного із найвидатніших
церковних ієрархів Київської митрополії, так і його твору.

Наприкінці хочу щиро подякувати усім, хто причетний до під-
готовки цієї книги: науковому редактору д. і. н. В. І. Ульянов-
ському, рецензентам: д. і. н. Н. М. Яковенко, д. і. н. С. А. Леп’явку,
д. і. н. Т. Хинчевській-Геннель, завідувачу відділу наукових видань
к. і. н. К. К. Крайньому. Окрему подяку висловлюю дирекції На-
ціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника
та Чернігівського крає знавчого музею ім. В. Тарновського. Поява
книги стала можливою завдяки фінансовій підтримці фонду ро-
дини Шклярів Гарвардського інституту українських студій Між-
народної асоціації гуманітаріїв та стипендії каси ім. Ю. Мянов-
ського Варшавського університету.

Наталія Сінкевич

214



Увазі читача пропонується переклад “Патерикону” 1635 року з серед-
ньопольської на сучасну українську мову. Перекладаючи пам’ятку, ми
намагалися зберігати стиль твору та подавати найбільш наближену до
оригіналу лексику. За основу перекладацької роботи взято словники дав-
ньопольської мови1. У тих випадках, де у перекладі виникали сумніви,
оригінальна лексика наведена у примітках. Вставки перекладача, подані
з метою кращого розуміння змісту, взяті у квадратні дужки. Специфіка
барокового твору зумовила присутність у ньому значної кількості лати-
номовних цитат. Ми виділяємо курсивом тільки оригінальні латинські
слова, не підкреслюючи сполонізовані латинізми, оскільки вони стали
звичним явищем польської мови початку XVII ст. Сполонізовані форми
імен повернені до правил українського правопису, інші спотворення
власних назв підкреслені у примітках.

Науково-довідковий апарат охоплює три види приміток: 1) примітки
перекладача, де ми подаємо перелічені вище зауваги щодо перекладу тек-
сту та помічені у виданні помилки; – 2) порівняння “Патерикону” з ін-
шими текстами; 3) інформація про осіб, географічні назви та історичні
події, якої не було в тексті Другої Касіянівської редакції, а з’являється
вона  саме у “Патериконі”. У цьому виданні фототипічно відтворені два
примірники “Патерикону”: НБУВ НАН України (R 1427) та Чернігів-
ського історичного музею ім. В. Тарновського.

1 Mały słownik zaginionej polszczyzny / Redaktor naukowy Felicja Wysocka. –
Kraków, 2003; Pоdręczny slownik dawnej polszczyzny / S. Reczek. – Wroclaw ; War-
szawa ; Kraków, 1968; Słownik polszczyzny XVI wieku / S. Bąk, S. Hrabec, W. Kuras-
zkiewicz i inne. – T. 1-35. – Wrocław ; Warszawa, 1966–2011 etc.
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ПАТЕРИКОН
АБО

ЖИТІЯ СВЯТИХ
ОТЦІВ ПЕЧЕРСЬКИХ

поширено слов’янською мовою святим

НЕСТОРОМ  МОНАХОМ
і літописцем руським перед цим написаний.

Тепер з грецьких, латинських, слов’янських
і польських письменників пояснений

і скорочено поданий.

Преподобного в Бозі отця СИЛЬВЕСТРА
КОСОВА, єпископа Мстиславського,

Оршанського і Могилевського.

У КИЄВІ,
в друкарні святої Печерської лаври

Року 1635.
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2 RR. P. Epis. Autoris (лат.).

Strona 
tytułowa

verso

Тексти
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НА СЛАВНИЙ КЛЕЙНОД У САРМАТІЇ 

Руській старожитнього дому 

ЇХ МИЛОСТЕЙ ПАНІВ КИСЕЛІВ

Уполі шатро, а над ним блищить святий хрест –

Це дім Марса, це клейнод з Володимиром взятий.

Цей знак носив Свентольдич, вождь руський, котрого

Русь Киселем назвала за винахідливість славну.

Відтоді віками з Києвом дім Киселів славиться

І буде славитись, поки Дніпро плине у берегах своїх.

[Вірш] високошанованого отця єпископа автора2. // 
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K. A1

3 Hemiyski від грецького αἷµα (кров), що входила у свиту Марса. 
4 Kosztownie (середньопол.).
5 Беллона – римська богиня війни.
6 Nawstręt tаtаrskiey draninie (cередньопол.).

Тексти
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ПРО ТЕ САМЕ

Пістряве це шатро і вежі, що поруч стоять.
Це природні шоломи звитяжного Марса.

Чому в гербі тих Киселів вони зараз є?
Чи пильнують славу преславних Свентольдичів?

Так є – “Цей намет, – ці відповідають мені вежі, – 
Марс кривавий3 у них стереже Марса Руського”.

Преподобного у Бозі Афанасія Кальнофойського

ПРО ТЕ САМЕ

Хто розуміє, що Марс напнув цього
Намета і оточив його щедро4 вежами.

Помиляється, сильно помиляється – давно виїхав із них
З Беллоною5, поїхав в інші країни на змагання.

Твоїй чесноті, Адаме, ту фортецю поставив.
Не міг, видно, з діаманту, то зробив з полотна і цегли.

ЙОГО Ж

ПРО ТЕ САМЕ

Коли Киселя має Польща в звитяжній Україні,
То має намет і вежі супроти татарських набігів6.

І як потрібні Польщі ці Киселі,
Так іншим краям – вежі і горді замки.

ЙОГО Ж //
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7 Uciera (середньопол.).

K. A1v.
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ПРО ТЕ САМЕ

Не за стінами, бачу я, Спарта Киселя сховала,
Ні в фортецях боязливих його не плекала.

Вежі бо в шолом, а в герб – намети
Прадідів своїх Свентольдич слушно вкладає чесноти.

Поле собі і солдатам своїм обирає,
За цілісність твою, Спарто Польська, старається7.

Вигодуваний груддю, тому сором йому
Не захищати грудьми свою матір у кожній біді.

ЙОГО Ж //
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8 Звернення Його / Ваша милість (Jego / Wasza Mość) є типовим зверненням до
нобілітету Речі Посполитої першої половини XVII ст. 

9 Свентольд (або Святольд) – згаданий у літописі полководець, що вберіг Київ від
печенігів у часи князювання Володимира Великого, в генеалогічній традиції першої
половини XVII ст. вважався предком Адама Киселя (Sysyn F. E. Between Poland and the
Ukraine: the dilemma of Adam Kysil, 1600–1653. – Cambridge (Mass.), 1985. – P. 45).

K. A2
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Н А Ш О М У  Б А ГАТ О М И Л О С Т И В О М У  П А Н У,  

Й О ГО  М И Л О С Т І 8

П А Н У  А Д А М У  
С ВЯ Т ОЛ ЬД О В И Ч У9

З  Б РУ С И Л О ВА

К И С Е Л Ю ,

П І Д К О М О Р І Ю

Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О М У,  
С ТА Р О С Т І  Н О С І В С Ь К О М У,

П О К О Й О В О М У  Д В О РЯ Н И Н У

Й О ГО  К О Р ОЛ І В С Ь К О Ї  М И Л О С Т І ,

П О Б ОЖ Н О М У,  С ТАТ Е Ч Н О М У  

С И Н О В І  СХ І Д Н О Ї  Ц Е Р К В И

Д Л Я  І Л Ю С Т РА Ц І Ї Н Е П О М И Л Ь Н О Ї  

С ВЯ Т О С Т І  / /
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K. A2v.
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СВЯТИХ 

ОТЦІВ ПЕЧЕРСЬКИХ,

ЩО ЛЕЖАТЬ НЕТЛІННІ ТІЛОМ 

У КИЇВСЬКИХ ПЕЧЕРАХ 

КІЛЬКА СОТЕНЬ РОКІВ,  

І  ДЛЯ ДОКАЗУ ПРАВДИВИХ ЧУДЕС, 

ЯКІ БІЛЯ ЇХНІХ РЕЛІКВІЙ ДІЯЛИСЬ 

І  ДІЮТЬСЯ, 

АВТОР ПРИСВЯЧУЄ, ЗИЧАЧИ БОЖОГО

БЛАГОСЛОВЕННЯ, ЗДОРОВ’Я І  УСПІХУ //
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10 Zawisne (середньопол.), інші значення – ревниві, дбайливі.
11 Мається на увазі Петро Могила – митрополит Київський в 1633–1647 рр.
12 Апеляцію до відновлення забутої старовини зустрічаємо і в “Житіях святих”

Петра Скарги (Ceccherelli A. Od Suriusa do Skargi: Studium porównawcze o “Żywotach
swiętych”. – Warszawa, 2003. – S. 52).

13 Noua sollicitudo (лат.).
14 За поширеними у Речі Посполитій XVI–XVIII ст. уявленнями, польська шляхта

походила від давнього народу сарматів.
15 Сучасна генеалогія виводить рід Киселів з початку XV ст. (з Олександра-Олехна

Киселя). Версія про давніше походження роду, що базується на літописній згадці 997 р.
про врятування жителів Білгорода за допомогою Киселя, виникла в першій половині
XVII ст. Ф. Сисин вважає творцем цієї версії саме Сильвестра Косова (Sysyn F. Op. cit. –
P. 45, 258). Однак цю генеалогічну легенду ми зустрічаємо і в більш ранньому джерелі –
Густинському літописі (Густынская летопись // ПСРЛ. – Т. 40. – СПб., 2003. – С. 47).

K. A3
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П Е Р Е Д М О ВА
ДО ЙОГО МИЛОСТІ

дучи, милостивий пане підкоморію, по київських печерах, гробах
святих отців, дивуючись святим і нетлінним тілам, не раз я ревно
плакав, думаючи про те, що нещасливі і заздрісні10 віки до цього
часу не об’явили світу обранців Божих так гідно, як їх Господь

Бог об’явив. Тепер прийшло прагнення, благословення і воля чуйного сто-
рожа Церкви Божої, теперішнього отця Його милості, пана і пастиря на-
шого11, струсити пил і подати світові утаєний віками, похований у монас-
тирських скарбницях Патерикон12, тобто житія святих отців Печерських. Із
охотою занурився я в глибину грецьких, слов’янських, латинських, руських
і польських історіографів і перечитав їхні хроніки та аннали для того, щоб
довідатись, що це за обранці Божі були і в які часи жили. І вже з ласки Божої
і за допомогою Пречистої Богородиці, покровительки цього святого місця
і цих святих, цю працю я щасливо закінчив. Прийшла нова турбота13 –
кому із руського сарматського народу14, хто мав би старожитнє походження
і був би в святій давній вірі старожитніх предків, присвятити цю мою
працю? І з цих літописів руських я довідався і вичитав, що одночасно із
Києвом, столицею князівств руських народів, славні предки Вашої милості,
пане підкоморію, взяли свій початок і титул15 (так що // 
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16 Аborigines (лат.).
17 Prouecta per tot saecula (лат.).
18 Рost tot iacturas (лат.).
19 Рrosapia (лат.).
20 Dedicare (лат.).
21 Seu Pazinacae (лат.). Етнонім пазінаки зустрічаємо у візантійських джерелах. На-

явний він, зокрема у візантійського хроніста Іоанна Зонари, який називає пазінаками
скіфське плем’я, що мешкало над Дністром і за часів імператора Костянтина ІХ Мо-
номаха (1042–1055) нападало на римські провінції (Ioannis Zonarae Annales. – T. III. –
Francofurt, 1587. – Fol. 126).

22 Густинський літопис повідомляє про наступ печенігів на Білгород, а не на Київ
(Густынская летопись... – С. 47).

23 Strategema від давньогрец. strateia..
24 Сognomen (лат.).
25 Pazinacae (лат.).
26 У Густинському літописі йдеться про одного Бога, а сама подія датується 997 р.

(Густынская летопись... – С. 47), тобто – часом після утвердження християнства. Косов
відносить описуваний епізод до поганських часів, щоб пов’язати рід Киселів із сар-
матським племенем роксоланів (див. далі текст перекладу).
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сміливо місцевими жителями16 можу їх назвати). Поєднуючи цю старожит-
ність, удосконалену за стільки поколінь17 i після стількох втрат18 руського
народу, розпорошеного по північних, східних і південних землях, із Божим
провидінням (бо піднесений шість сотень років рід19 [і сьогодні] продовжу-
ється, в той час як багато інших згинуло, і в ньому не тільки збережений ста-
родавній титул, а й свята старожитня віра серед нащадків, а також – жар,
немов вогонь у попелі), обрав собі нікого іншого, а тільки Вашу милість мого
милостивого пана, щоб мою працю присвятити20 і під таким старожитнім
іменем Вашої милості видати на світ [житія] стародавніх святих, що є у ру-
ському народі.

Бо найперший славний предок Вашої милості, Святольдович, гетьман ру-
ських військ за часів славного руського монарха Володимира, в той час як
сам монарх єдиновладець руський Володимир резидіював у Великому Нов-
городі, а печеніги або пазінаки21, дикий народ, ім’я якого потім витерла ру-
ська шабля, наступали на цю київську столицю22, не тільки дав відсіч неприя-
телю, мужньо виступивши із київським рицарством, але також, коли
неприятель мав велику надію на замордування [русинів] голодом, використав
маневр23, завдяки якому і столицю монархові своєму зберіг, і отримав нове
прізвисько24 Кисіль, що щасливо існує і по сьогоднішній день. Бо коли пазі-
наки25 (або, як слов’яни їх називають, печеніги) перемагали, а до того й самі
ті [люди], які в облозі були, втрачали відвагу, утиснені голодом, втручання
Свентольда їх підтримало і неприятелів відкинуло. Було це так.

Вночі він приготував два колодязі: один із солодкою водою з медом, дру-
гий – із квашеним тістом, чим показав своїм, що боги їхні26 з землі їжу і
напої дають, щоб статечно утримали цю //
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27 Superstitiosa vetustas (лат.).
28 Аnnales (лат.).
29 Сompendiosius (лат.).
30 Длугош, а за ним й інші хроністи, згадують про війну Володимира з половцями

під 997 р., не подаючи інформацію про оборону Білгорода і пов’язану з ним легенду
(Ioannis Dlugossii Annales, seu, Cronicae incliti Regni Poloniae. – Varsaviae, 1964. – P. 220).

31 Рer longam temporum seriem (лат.). Фраза зустрічається у трактаті псевдо-Кипріана
(Cyprianus Carthaginensis (pseudo). Adnovatianum. – Cl. 0076, cap. 1, linea: 2).

32 De sarmatis rossis (лат.).
33 Piora nie mieli (середньопол.). Насправді це твердження належить Стрийков-

ському, який протиставляє військову доблесть сарматів їхній байдужості до вільних
мистецтв (Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusі. – Krolewiec,
1582. – S. 87).

34 Deducere (лат.).
35 Іn annalibus (лат.).
36 Zdrowiem pieczętował (середньопол.). Дослівно: життям запечатався. Очевидно,

мається на увазі київський замковий староста Андрій, згаданий у Стрийковського під
час опису походу Болеслава Кривоустого на Київ у 1123 р. (Stryjkowski M. Kronika pol -
ska... – S. 724). З твору Сильвестра Косова виходить, що Андрій загинув під час оборони
Києва, однак ця інформація не опирається на жодне з відомих на сьогодні джерел.

37 Родина Киселів володіла маєтками Дорогиничі і Нижиничі на Волині, землями
на Овруччині (Київське воєводство) та Вітебщині (Niesicki K. Herbarz polski. – T. 2. –
Lwów, 1738. – S. 519-520).

38 Мається на увазі Владислав ІІ Ягайло – Великий князь Литовський (1377–1382)
і польський король (1386–1434).
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столицю, а неприятелю – щоб не сподівався на винищення голодом, бачачи
таку турботу їхніх [руських] богів. Забобонна старожитність27 цьому по-
віривши і своїм поганським богам [це чудо] приписавши, отримала відвагу
для оборони і відсічі печенігів. А наїдок цей з квашеного тіста й автора цього
винаходу назвали Киселем. Про це обширно свідчать уci руські аннали28 та
хроніки, завезені руськими князями до Москви, а також польські історики
найдавніші (хоч коротше29) [про цю подію] не забули30. Отже, перш ніж Во-
лодимир прийняв святе хрещення і віру, предок Вашої милості взяв цей титул
від старих роксоланів, котрі звикли давати імена речам від людей і людям
від речей. Він разом зі своїм звитяжним монархом Володимиром прийняв
хрещення і віру. Що потім робили його нащадки протягом тривалого шерегу
часів31 з руських уривків (бо грецькі історики про руських сарматів32 так на-
писали: шаблею володіли і світ переходили, а пера не мали33) важко встано-
вити34. Потім, коли вже польські війни настали, знаходимо в анналах35, що
Андрій Кисіль, який очолював Київ, біля цієї столиці життя віддав36. А його
нащадки разом із Києвом перейшли до рук Найясніших Їх милостей королів
польських. Вони також засвідчували своїм панам королям віру і спадкову
звитягу свого роду. Старі могили по різних кордонах Корони над ними на-
сипані і пам’ять їх кривавих заслуг ясно виступає із метрик, листів і приві-
леїв, давніх надань у Київській, Волинській і Білоруській провінціях, а
також – Великого князівства Литовського37. І коли поміж Владиславом38 // 
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і Свидригайлом39 Марс здійснював кривавий поділ, Олехно (тобто Олек-
сандр Кисіль, народжений від княгині Святополківної Четвертинської40)
там поліг, за що його синові (прадідові Вашої милості, народженому від
Немиричівни41) були надані Низкиничі і Дорогиничі42, котрі понині у ро-
дини цієї залишаються, і підтверджені стародавні маєтності в Київському
князівстві43. Дід Вашої милості, Гнівош Кисіль, народжений від Ми-
шанки44, на Марсовому полі, в тій славній битві під Оршею45, хоробро від-
значився як дворянин короля святої пам’яті Сигізмунда І, короля по-
льського, під керівництвом гетьмана безсмертної пам’яті князя Костянтина
Острозького. І Дмитра Киселя, народженого Гулевичівною46, поховали Со-
кальські могили47. Батько Вашої милості – Григорій Кисіль, народжений
Тризнянкою48, очоливши хоругву славетного гетьмана Григорія Ходкевича49

39 Мається на увазі Свидригайло Ольгердович – Великий князь Литовський
(1430–1432), молодший брат Ягайла. Війни князя Свидригайла з Польською коро-
ною точилися в 1432–1438 рр. Їх основною причиною було прагнення до віднов-
лення суверенітету ВКЛ, повернення до його складу захопленого поляками Поділля,
а також боротьба за престол між Свидригайлом та Сигизмундом Кейстутовичем
(1365–1440).

40 Святополк-Четвертинські – княжий рід, що походив від турово-пинських або во-
линських (удільних) Рюриковичів, відомий з кінця XIV ст. У XVII ст. окремі представ-
ники роду (зокрема Ілля Святополк-Четвертинський) були активними патронами Пра-
вославної Церкви в Речі Посполитій. Інформація про родинні зв’язки Киселів із
Святополк-Четвертинськими з’являється тільки в XVII ст. і не підтверджується рані-
шими джерелами (Sysyn F. Op. cit. – P. 44-45).

41 Немиричі – шляхетський рід у Київському воєводстві. Як і у випадку з Чет-
вертинськими, родова спорідненість їх із Киселями не доведена (Sysyn F. Op. cit. –
P. 44-45).

42 Родові маєтки Киселів у Володимирському повіті Волинського воєводства.
43 Маються на увазі землі на Овруччині, відомі наприкінці XVI ст. як Киселівщина.
44 Мається на увазі волинський рід Мишок гербу Корчак. Пізніші генеологи датують

шлюб Мишанки і Олександра Киселя 1528 р. (Niesiecki K. Herbarz Polski. – T. 3. –
Lwów, 1740. – S. 324-325).

45 Битва під Оршею відбулася 8 вересня 1514 р. у ході російсько-литовської війни
1512–1522 рр. Польсько-литовське військо під командуванням Костянтина Івановича
Острозького одержало в ній переконливу перемогу.

46 Гулевичі – великий шляхетський рід у Волинському воєводстві. Родова спорід-
неність Гулевичів з Киселями, як і особа самого Дмитра Киселя, залишаються незі-
дентифікованими.

47 Битва між польсько-литовським військом і татарами під Сокалем відбулася 2 серп -
ня 1519 р. і закінчилась перемогою татарських загонів. Польське командування не при-
йняло план гетьмана Костянтина Острозького і потрапило в оточення.

48 Тризни – білоруський шляхетський рід, чия спорідненість з родиною Киселів до-
ведена документально (Sysyn F. Op. cit. – P. 45). Марина Тризнянка була дружиною Гні-
воша Киселя († 1568) (Ворончук І. Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини
XVII ст. – К., 2009. – С. 235).

49 Показово, що Сильвестр Косов не згадує другого воєначальника цієї битви – Ве-
ликого литовського гетьмана Миколая Радзивіла Рудого (1512–1584). Очевидно, дався 
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взнаки той факт, що Миколай Радзивіл був ревнивим прихильником кальвінізму й
одним із очільників протестантського руху в Речі Посполитій.

50 Битва під Улою (або під Чашниками) відбулася 26 січня 1564 р. у ході росій-
сько-литовської війни 1558–1570 рр. Польсько-литовські війська, очолювані Ве-
ликим литовським гетьманом Миколаєм Радзивілом Рудим і Польним гетьманом
литовським Григорієм Ходкевичом, здобули переконливу перемогу над військами
Петра Шуйського.

51 Очевидно, йдеться про поранення, оскільки Григорій Кисіль помер у період
між 1616 і 1621 рр. (Sysyn F. Op. cit. – P. 44).

52 Мається на увазі польсько-шведська війна 1617–1629 рр., яку розпочав Сигізмунд
ІІІ з метою захоплення Естляндії. Затяжний характер війни і внутрішні проблеми зму-
сили Річ Посполиту припинити військові дії. В 1629 р. між Польщею та Швецією було
укладене Альтмаркське перемир’я, за яким до Швеції відійшли портові прусські міста.
Брати Киселі померли, очевидно, наприкінці кампанії. Один із них – Гаврило – згада-
ний у документах під 1629 р. (Sysyn F. Op. сit. – P. 260).

53 Сapita vouerunt (лат.). Фраза зустрічається у творі Цицерона (Cicero Marcus Tul-
lius. De finibus bonorum et malorum. – Leipzig, 1915. – P. 188). 

54 Arte et Marte (лат.). Популярне мотто часів раннього Бароко. 
55 Битва між військами Речі Посполитої і татарами під Оринином відбулася 28 ве-

ресня 1618 р. і закінчилась поразкою польських військ на чолі з гетьманом Станіславом
Жолкевським.

56 Битва польських військ з турецько-татарськими загонами під Цецорою відбулася
19–20 вересня 1620 р. і закінчилась поразкою польських військ. 20-тисячне польське
військо на чолі зі Станіславом Жолкевським попало в оточення і було розбите турками
і татарами. Поразка викликала велику паніку і змусила по-новому подивитися на пер-
спективу антиосманської кампанії. 

57 Битва між військами Речі Посполитої і турецькими військами під Хотином від-
булася 2 вересня – 9 жовтня 1621 р. і закінчилася катастрофічною поразкою Османської
імперії та підписанням мирної угоди, яка розмежовувала землі Туреччини і Речі По-
сполитої.

58 Битва під Гнєвом між польськими і шведськими військами тривала з 22 вересня
по 1 жовтня 1626 р. Польські війська зазнали у ній вагомої поразки. Томаш Замойський
(1594–1638) – київський воєвода в 1619–1628 рр.
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під Улою50, облився кров’ю51 під час московського походу святої пам’яті
короля Його милості Сигізмунда ІІІ. Два Киселі життя віддали у нещодав-
ньому прусському поході52, Павло і Гаврило – два рідні брати з Дороги-
ницьких Киселів головами пожертвували53. І ви самі, Ваша милосте, пред-
ків своїх у собі, а себе – у предках, мистецтвом і Марсом54 репрезентуєте.
Оринінський55, Цецорський56, Хотинський57 та інші походи проти неприя-
теля Святого Хреста виявили це перед очима кожного. Потім прусська
війна, на котрій ви на очах у теперішнього непереможного короля Його ми-
лості, пана нашого милостивого, майже самі гетьманували і були першими
під Гнєвом зі своєю хоругвою, дорученою вам ясновельможним паном За-
мойським58, на той час київським воєводою. Там накрив вас вогонь неприя-
тельський, а рідний брат Вашої милості, пан // 
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59 Specimen (лат.). 
60 Еxcubias (лат.). 
61 Станіслав Конецпольський – Великий гетьман коронний з 1632 р., краківський

каштелян з 1633 р.
62 Лукаш (Станіслав) Жолкевський – калуський староста, згодом – брацлавський

воєвода.
63 Сum hostium strage (лат.). Фраза зустрічається у Тацита (Tacitus Cornelius Historiae. –

Leipzig, 1978. – P. 117).
64 Деції – стародавній рід римської знаті, з середовища якого походило кілька кон-

сулів та імператор.
65 Очевидно, йдеться про конфедерацію, утворену під час Хотинської битви (1621),

після смерті гетьмана Яна Кароля Ходкевича для підписання мирної угоди з турками.
66 Motus (лат.).
67 Reuoluere (лат.).
68 Acta et Pacta (лат.).
69 Конвокація – сейм, що скликався в Речі Посполитій перед виборами короля. Кон-

вокаційний сейм короля Владислава IV відбувся 22 червня – 17 серпня 1632 р.
70 Елекція – вибори короля в Речі Посполитій. Елекційний сейм короля Владислава

IV відбувся 27 вересня – 8 листопада 1632 р.
71 Коронація Владислава IV відбулася 6 лютого 1633 р.
72 Felicissimi Vladislai IV (лат.).
73 Адам Кисіль очолював православну фракцію на дев’яти сеймах 1633–1641 рр.

(Sysyn F. Op. cit. – P. 95).
74 Іn aucta religione (лат.). 
75 Religionis zelus (лат.).
76 Chęć zakonną (середньопол.).
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Микола Кисіль, котрий і зараз служить Речі Посполитій, ведучи роти і перший
знак59 мужності своєї показуючи, рясно скупався у крові своїй. Насамкінець
сіверську варту60, доручену вам ясновельможним паном на Конецполі, кра-
ківським володарем, Великим коронним гетьманом61, як ви відправляли, попри
своє слабке здоров’я. А потім, притягнувши разом із вельможним паном Його
милістю Жолкевським, калуським старостою62, понад десяток тисяч Війська
Запорізького, з поразкою ворогів63 ви виповнили свою службу – цього не зможе
заперечити і найбільший неприятель Вашої милості. Чи більше могли мати
слави римські Деції64 з [діянь] своїх предків, аніж Ваша милість має з роду
свого – бо так багато із них віддало життя за честь своїх володарів і цілісність
Вітчизни. Внутрішньої не згадую служби під час формування Хотинської кон-
федерації65, у розв’язанні козацьких заворушень66, в утвердженні руського на-
роду, збереженні прав і свобод старожитніх без перешкоди справам Речі По-
сполитої. І хто колись пізніше захоче повернутися67 до документів і угод68

щасливої конвокації69, елекції70 і коронації71 Найщасливішого Владислава IV72

і минулого сейму та буде роздумувати над милістю, висловленою руським на-
родам з боку Його Королівської милості, не зможе оминути старань Вашої ми-
лості73 в обороні релігії74. Тому ці дві причини, а саме старожитність роду
Вашої милості в народі руських сарматів та спадкова відданість релігії75, на-
казали мені цю книгу – Патерикон життя святих отців Печерських – випустити
на світ під іменем Вашої милості пана мого милостивого. Прийми, Ваша ми-
лосте пане підкоморію, за вдячність це бажання моє монаше76 // ,
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і не зупиняйся в старанності побожності твоєї77.
Оскільки у цій скарбниці руської історії, звідки походять78 отці святої Пе-

черської лаври, Господь Бог зберіг старожитні хроніки79, з котрих ти береш славу
свого роду, то, Ваша милосте, притримуйтеся неухильно своїх старань про сво-
боду й окрасу цієї святої столиці. Бо за цю незмінну святу віру, збережену в роді
Вашої милості, не загубив Господь Бог старожитнього племені Вашої милості,
але дозволив побачити його заздрісним фатам80. І якби свою фортуну і значні
володіння81 разом із життям предки Вашої милості, служачи Батьківщині, втра-
тили, то, якщо вони успадкують чесноти, все повернеться. Бо сам Господь Бог
і його вікарій Нумен82 стільки буде тобі їх уділяти, cкільки чеснот і гідності83

ти маєш у собі. Заздрість84, котра є товаришем чесноти85, і її нищівне гниття86

ніяк не зашкодить. Супроти неї Ваша милість має не ту забобонну буллу87, [що
була у] стародавніх римлян, а Найсвятішу Богородицю – руського народу, гарячу
й незмінну патронку та патронів88 того народу Антонія і Феодосія Печерських
та їхніх товаришів89, житія котрих нащадки будуть читати під іменем Вашої ми-
лості. Вони, вже стоячи перед Господнім обличчям, будуть освітлювати Вашу
милість променями своїх молитов, а потім після довгого твого життя90 при-
ймуть до своєї небесної спільноти91, де і самі спочивають. Закінчую на цьому
слові92 і себе з моїми молитвами віддаю незгасаючій ласці Вашої милості, мого
милостивого пана. З монастиря святої Київської Печерської лаври. Року931635.

Вашої милості мого милостивого пана
весь цілковито і повністю94 для послуг і молитов

Сильвестр Косов, єпископ Мстиславський,
Оршанський і Могильовський // 

77 In zelo pietatis Tuae (лат.).
78 Gdie gniazdo iest (середньопол.). Дослівно: де є гніздо.
79 Аnnales (лат.).
80 Фати – три сестри, дочки Зевса і Феміди, з якими у давньоримській міфології

було пов’язана людська доля.  
81 Еt amplas possessiones (лат.). 
82 Нумен – у римській міфології безособова божественна сила, що визначає долю

людини.
83 Quantum virtutis et dignitatis (лат.).
84 Inuidia (лат.). Тема заздрості неодноразово зустрічається в класичній літературі.

До неї звертаються Ксенофонт, Арістотель і Платон, Демосфен, Ісократ, Есхін і Лісій.
85 Virtutis comes (лат.). 
86 Edax liuor (лат.).
87 Non illam bullam superstitiosam (лат.). Булла – коробочка круглої або серцеподібної

форми, що вміщувала амулет і одягалася на шию вільнонароджених римських дітей, а
також дорослих з метою захисту їх від заздрісного ока. 

88 Тutelares (лат.).
89 Сommilitorów (середньопол.). 
90 Рost sera fata (лат.). Дослівно: після тривалої долі.
91 Кomitywy (середньопол.).
92 Hoc voto finio (лат.).
93 Anno (лат.).
94 Тotaliter totus et totum (лат.).
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95 Окреслення святих як друзів Божих (Christi amicis) зустрічаємо вперше в
Іоанна Дамаскіна (Sancti Ioannis Damasceni opera multo quam unquаm ante haе auctiora,
magnaque ex parte nunc de integro conversa. – Parisiis, 1512. – Р. 168).

96 In summo honore (лат.). Фраза, що часто зустрічається в контрреформаційних по-
лемістів, зокрема – у Роберто Белларміно, творами якого користувався Косов (Bellar-
mino R. F. De Controversiis Christianae Fidei Tomus primus. – Ingolstadt, 1588. – Р. 281,
981, 983).

97 4. Reg: 23 (лат.).
98 Йдеться про епізод з 4 Цар. 23:16-18. Цей біблійний аргумент запозичений із

книги Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – Р. 927).
99 Мається на увазі смерть Мойсея поблизу гори Нево. Біблійна книга Второзаконня

повідомляє, що Мойсей помер на самоті і місце його поховання залишалось невідомим
(Второзак. 34: 5-6). Сильвестр Косов запозичив аргумент про поховання пророка, здійс-
нене самим Богом із книги Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – P. 929). У той час
Жан Кальвін у Трактаті про реліквії використав аргумент смерті Мойсея проти релік-
вієшанування (Calvin J. Traité des reliques / Introduction by Joe Nickell. – Amherst ; N.-Y.,
2008. – P. 54).

100 Deut: c. vlt. (лат.). 
101 4. Reg: 13 (лат.).
102 Померлий, якого кинули в гріб Єлисея, ожив після того як доторкнувся до його

кісток (4 Цар. 13:21). Біблійний аргумент запозичений із книги Белларміно (Bellar-
mino R. F. Оp. cit. – Р. 929).

103 Conc: 7. Act. 3 (лат.).
104 Цитата запозичена з одного із латиномовних видань постанов Вселенських соборів,

що публікувалися на християнському Заході в XVI–XVII ст. (Summa conciliorum et ponti-
ficum a Petro usque ad Pium IV / Сollecta per F. Barth. Carranzam. – Lugduni, 1570. – P. 310).

Второзак.: 
Гл.
Остання100

4 Цар.:
13101

Собор 7.
Діяння 3103

4 Цар.:
2397
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ДО ПРАВОСЛАВНОГО ЧИТАЧА

Реліквії святих як друзів Божих95 мають бути в найвищій пошані 96, а не-
тлінні тіла, які були храмом Духа Святого, є гідні поваги – у цьому

тільки єретик сумнівається, православний читачу. Бо, якщо поглянеш у
Святе Письмо Старого Завіту, знайдеш там, що цар Йосія, коли скидав ідо-
лів і, викопуючи багато кісток з гробу, палив [їх] на вівтарі, то вчинив таку
почесть кісткам самаритянського пророка – заборонив переносити їх з тієї
гори, де вони лежали98. Більше того, знайдеш там, що сам Господь Бог дав
нам приклад шанування святих реліквій його слуг. Бо Він сам їх благоволив
шанувати, коли їм похорони влаштував (це читаємо про тіло Мойсея99), [і]
коли з їхньою допомогою, як з допомогою святих інструментів, здійснює
чудеса. Знаємо про кістки пророка Єлисея, з допомогою яких Всевишній
здійснив таке чудо, що як тільки доторкнувся до них померлий чоловік, то
повернувся він до попереднього життя102.

Також якщо спрямуєш свій погляд на [документи] Соборів, побачиш в Сьо-
мому (Другому Нікейському) Соборі такі слова: Servator noster Christus fontes
Salutares Reliquias nobis reliquit, multis modis beneficia fundentes. Martyrum enim
ossa virtutas multos operantur, atque id per Christum, qui in ipsis habitat104. Тобто:
“Спаситель наш Христос спасенні джерела – реліквії, нам залишив, //
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105 Idem Act: 7 (лат.).
106 Аргумент запозичений із книги Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – Р. 929).
107 V Карфагенський собор – помісний собор, що відбувся в 401 р. Чотирнадцята

постанова собору заборонила будувати вівтарі без реліквій мучеників (Concilium Car-
taginense V. Documenta omnia // http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0401). Со-
боровий аргумент запозичений із книги Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – Р. 929).

108 Lumina (лат.).
109 Basil: in Psal: 115 (лат.).
110 Псал. 115:6.
111 Цитата запозичена із твору Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – Р. 930).
112 Teyże noty wokalistą iest (середньопол.). Дослівно: співаком тієї ноти.
113 Цитата запозичена із твору Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – Р. 930).
114 Gregor: Nazian: Orat: 1. In Iulian (лат.).

Там само.
Діяння 7105. 

Василій.
На псалом

115109

Григорій
Назіанзін. 
1 промова 

проти
Юліана114
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які багатьма способами виливають благодать”. Бо кістки мучеників здійс-
нюють багато чудес через Христа, сила якого в них перебуває. Тому в ін-
шому місці про реліквії святих Божих говориться наступне: якби якийсь
мирянин їх не вшановував, то щоб був відлучений, а якщо клірик – позбав-
лений сану106. Вважаючи так само, П’ятий Карфагенський собор саме через
це забороняє будувати церкви без реліквій святих, щоб честь була винесена
в Божому домі його слугам107.

А світочі108 нашої Церкви, святі доктори, ось що говорять. Святий Ва-
силій, викладаючи оці слова псалміста Preciosa in conspectu Domini mors
sanctorum ejus110 (“Дорога перед обличчям Господнім смерть святих його”),
так говорить: Quando Judaice quis moriebatur abominabilia erant morticinia:
cum pro Christo mors contingit, preciosae sunt reliquiae Sanctorum ejus. Antea
dicebatur sacerdotibus: non contaminabitur ex aliquo mortuo, nunc autem qui
contingit ossa Martyris quandam sanctificationis, societatem assumit ex gratia
corpori insidente111 (“Коли хтось по-єврейськи помирав, огидними були по-
мерлі, коли заради Христа відбулася смерть, дорогими є реліквії святих
його. Перед цим говорилося священикам і посвяченим Богу, щоб не був ос-
кверненим якимсь із померлих, а тепер якщо хтось доторкнеться кісток яко-
гось мученика, освячення отримує з благодаті, яка в тілі перебуває”).

Святий Григорій Назіанський є промовцем тієї думки112 до Юліана, що
гордував реліквіями Божих святих, говорячи: Non victimas pro Christo caesas
reveritus es et c[etera] quorum (іd est sanctorum) vel sola corpora idem possunt,
quod et animae sanctae, sive manibus contrectentur, sive honorentur113. Тобто:
“Не вшановував ти жертв, замучених за Христа, їх // 
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115 Gregor: Nissen: Orat: in Theod: Mart. (лат.).
116 Цитата запозичена із твору Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – Р. 930).
117 Chrys: de Iuentio & Maximo (лат.). 
118 Тут Косов допустив помилку, називаючи св. Ювенція Івентієм: Iwencyusa (се-

редньопол.). 
119 Цитата запозичена із твору Белларміно (Bellarmino R. F. Оp. cit. – Р. 930).
120 У тексті набрано po wyszciu, що потім виправлено в Errata – po weściu (серед-

ньопол.). 
121 D. Ambros: ser: 93. De Sanctis, Nazario & Celso (лат.).
122 Цитата запозичена з книги Петра Канізія: (Canisius Р. Authoritates Sacrae Scrip-

turae еt Sanctorum Patrum. – Venetiis, 1571. – Р. 120).
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росій. Про-
повідь 93
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(тобто святих), яких навіть самі тіла те саме можуть, що і душі святі, або
[коли] хтось руками доторкнеться, або [коли] хтось їх вшановує”.

І Григорій Ніський не має іншої думки, коли так говорить: Ipsas attingere
reliquias, si quando aliqua ejusmodi prospera fortuna contingat, ut id facere li-
ceat, quam id sit multum desiderandum et optandum116. Тобто: “Доторкнутися
до самих реліквій, якщо колись дасть можливість це зробити така своєчасна
Фортуна, – яка жадана річ”. 

І благословенний Хризостом про реліквії святого Ювентія118 і Максима
запевняє: Ideo sepius eos invisamus, tumulos adoremus, magnaque fide reliquias
eorum contingamus, ut inde benedictionem aliquam assequamur119. Тобто:
“Тому їх частіше відвідуємо, могили вшановуємо і з великою вірою до їхніх
реліквій торкаємося, щоб звідти якесь благословення отримати”. 

А якби хтось, православний читачу, хотів [сказати], що нічого вже почи-
тати тіла після відходу120 із них душі, відповість замість тебе святий Ам-
вросій. Слухай: Quod si dicas mihi quid honoras in carne jam resoluta atq[ue]
consumpta, de qua jam Deo nulla cura est. Et ubi est illud charissimi, quod ipsa
veritas loquiter per Prophetam Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum
ejus. Et iterum: Mihi autem valde honorificati sunt amici tui, Deus. Honorare
debemus servos Dei, quanto magis amicos Dei. De quibus alio loco dicitur: Do-
minus, inquit, custodit ossa eorum et unum ex his non conteretur. Honoro ergo
in carne Martyris, exceptas pro Christi nomine cicatrices, honoro viventis me-
moriam perennitate virtutis, honoro per confessionem Domini sacratos cineres,
honoro in cineribus semina aeternitates. Тобто: “А якщо мені скажеш, що ша-
нуєш ти у тілі вже залишеному і зітлілому, про яке уже // 
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123 Перекладаючи Косов додав до цитати слово смерть.
124 Цитата запозичена із твору Петра Канізія (Canisius P. Op. cit. – Р. 119.).
125 Ambrosius (лат.).

Амвро-
 сій125

S. 4 

Тексти

249

ніякої турботи від Бога не маєш. А є воно наймиліше, про що говорить сама
правда через Пророка: Дорога перед обличчям Бога смерть святих його. І
знову: Мені треба більше вшановувати смерть123 друзів твоїх, Боже. Вша-
новувати ми повинні слуг Божих, [а ще] набагато більше – друзів Божих,
про яких в іншому місці йдеться: Господь оберігає кістки їхні і жодна з них
не сокрушиться. Тоді вшановую у тілі мученика шрами, завдані за ім’я
Христове, вшановую пам’ять живого вічністю чесноти, вшановую попіл,
посвячений для Господнього сповідання, вшановую у попелі насіння віч-
ності”.

Якщо так отці святі вважали про інші святі реліквії, яких ми [у себе]
вдома не маємо, то таким самим, без сумніву, чином пошана належить тим,
чиї реліквії маємо вдома у себе. Тому я сміливо скажу те, що сказав святий
Амвросій: Exultant felices singularum Urbium populi, si unius saltem Martyris
Reliquiis muniantur. Ecce nos populos Martyrum possidemus. Gaudeat terra nos-
tra nutrix caelestium militum et tantorum parens saecunda virtutum124. Тобто:
“Радіє з щастя кожного міста народ, якщо має реліквії хоча б одного муче-
ника. А ми військо мучеників маємо. Нехай радіє земля наша, пестунка не-
бесних воїнів і плідна мати таких великих чеснот”.

Радій і ти, преславна земле Київська, що те, до чого інші мандрують за
сотні миль, ти на своєму лоні пестиш: у тебе святі митрополити, побожні
єпископи, благословенні архімандрити. В тебе і мироточиві кістки міс-
тяться. Ти мати земних ангелів, ти вихователька воїнів Христових. Ти поле,
на якому проростали // 
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126 Obiectio (лат.). Система закидів-відповідей запозичена Косовим із Суми теології
Фоми Аквінського, яка стала взірцем для позитивно-контроверсійної теології Като-
лицької Реформи.

127 Naturaliter (лат.).
128 Ergo (лат.).
129 Putredinem (лат.).
130 Перипатетики – послідовники Арістотеля.
131 Проблема впливу вологи на людське тіло детально розглядається Арістотелем в

1 главі його  “Метеорологіки” (Aristotelis meteoroliorum libri quaror. – Р. 54-55). Фома
Аквінський також використав цей аргумент і в своїй Сумі теології саме дією природ-
ного тепла пояснює причину смертності тіла (Thoma de Aquino. Summae theologiae. –
Prima pars. Quaestio: 97, articulus: 4 // http://www.documentacatholicaomnia.eu).

132 Тління є втратою природного тепла у вологості, спричинене зовнішнім теплом.
133 Мається на увазі Арістотель.
134 Мater putredionis (лат.).
135 Arist: 4. Meteor (лат.).
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і проростають лілії чистоти, троянди терпеливості, гіацинти послуху. Але
є такі, які прагнуть затьмарити твоє щастя своїми закидами. До них я і звер-
таюся. 

З А К И Д 126 I

Тіла печерських святих природно127 так довго нетлінні лежать. А отже128,
тому не можуть бути названі святими.

В І Д П О В І Д А Ю

Оскільки дефініція є визначенням [вчення про] природу, буду я з цим фі-
лософом так [сперечатися]. Гниття129 або зітлілість перипатетики130 зі

своїм Стагіратом131 так визначають: Putredo est interitus caloris naturalis in
humido, causatus a calore externo132. Тобто: “Тління є втратою природного
тепла у вологості, спричинена зовнішнім теплом”. Бо природне тепло по
[своїй] природі обмежує вологість сухістю і не дає їй поширюватися. Тоді,
коли природне тепло припиняється, вологість, не маючи перепони, поши-
рюється. А це відбувається, як я говорив, внаслідок зовнішнього тепла, яке,
коли вдаряє по волозі і прискорює цей процес [поширення вологи], діє на
послаблення і знищення природного тепла. На доказ цієї дефініції, що вона
не виходить за межі правди (для того, щоб знали інші), наводжу знаки, по-
дані самим князем філософів133.

1. Ті речі, які схильні до тління, після випарування природного тепла ста-
ють податливими до невтримної вологи, але коли висохнуть (породивши
нечисть, хробаків як мати гниття134), залишиться порох і земля. //
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136 Мetalla (лат.).
137 Аctio autem superans est a fortiori (лат.).
138 Іn motu (лат.).
139 Іnstrumentum vitae conjuctum (лат.).
140 Іn calido et humido naturali (лат.). 
141 Оmnino (лат.).
142 Еrgo humidum (лат.).
143 Dilema in physicum (лат.).
144 Ergo (лат.).
145 Necessario (лат.).
146 Gene: 3 (лат.).
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2. Знаком є те, що влітку, коли панує зовнішнє тепло, або коли часто
[віють] вітри із півдня, речі швидше псуються і гниють, киснуть, ніж
взимку, коли їх холод зміцнює.

3. Знаком є те, що речі, котрі дуже холодні, як лід і метали136 або руда,
не тліють. Бо зовнішнє тепло не може подолати їхнього внутрішнього хо-
лоду (бо [одна] дія перемагається сильнішою137). Як і речі гарячої природи
не швидко псуються. Відомо це [на прикладі] ароматів, сірки й іншого, бо
в них сильніше є тепло внутрішнє, аніж зовнішнє.

4. Знаком є те, що речі, котрі є у русі138 не швидко тліють і псуються. А
ті, котрі стоять, швидше гниють і підлягають тлінню. Це кожен може поба-
чити [на прикладі] води проточної і [тієї, яка] у криниці. Бо та вода, яка в
криниці стоїть, швидше може [бути] і буває вразлива до зовнішнього тепла,
аніж та, яка тече. А тому швидше вода з криниці зіпсується, аніж проточна.

Подавши це за основу, запитую у раціоналіста, [автора] цього закиду [на-
ступне]. Тіла отців Печерських мають природне тепло, те, що було зв’язую-
чим інструментом життя139, чи не мають? Якщо мають, тоді є не помер-
лими тілами, а живими, бо життя людей у теплі і природній волозі140

проходить, за узгодженим вченням усіх філософів. Якщо не мають (що ти
визнаєш обов’язково141), тоді [їхня] волога142 або волога від зовнішнього
тепла мусила б у них поширюватися. Тоді144 і тління було б уже необхід-
ністю145 і незабаром воно привело б до виконання Божого рішення, яке він
здійснив після райського гріха, тобто: pulvius es et in pulverem reverteris (ти
є порох і в порох // 
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повернешся). А замість підсумку147 висловлювань філософів, нехай цей
супротивник пригадає собі висловлювання теологів, які говорять, що тління
є наслідком гріха148 як перший [з наслідків гріха]. Надприродно149 тоді тіла
святих так довго лежать з огляду на заслуги їхні.

З А К И Д 150 І І

Укиївських печерах є locus conservativus сorporum, або місце, що зберігає
тіла. А тому не дивно, що реліквії святих отців Печерських є нетлін-

ними. Згаданий151 [супротивник] пробує пояснити це на прикладі єгипет-
ських печер, в яких, як говорить Ботеро152, є тіла, що не тліють багато років.

В І Д П О В І Д А Ю

Заперечуючи згаданому154 [супротивнику], і виходячи [з того] те, що без до-
свіду ніякої правди не155 може бути, так говорю: якби київські печери були

місцем, де зберігаються тіла, тоді зворотного156 чинити б не могли, тобто – [не
могли б спричиняти] їхнього тління. Але, оскільки чинять, значить місцем збе-
реження не є. Висновок більш157 вірогідним є. Бо протилежності протилеж-
ностей є причиною самих себе158. Менший159 [висновок] спробую [зробити],
виходячи з наступного160: в печерах є кілька куп кісток з людських тіл, які там
клалися161 перед тим, думаючи, що вони там також збережуться в цілості. На-
віть деяких святих кістки голі лежать, як підтвердять усі. Скоріше місцем, що
псує, а не зберігає людські тіла, мали б називатися печери, а особливо оскільки
самі суб’єкти, тобто тіла, є схильними до гниття162, про що йшлося вище.
Доказ про єгипетські печери є недієвим, бо і там Ботеро їх не називає і не вка-
зує, що вони є зберігаючі місця163 людських тіл, а насправді тому //  

147 Рro colophone (лат.).
148 Мeritum putrefactionis peccatum (лат.).
149 Supranaturaliter (лат.).
150 Obiectio (лат.).
151 Antecedens (лат.).
152 Фундаментальна праця італійського єзуїта Жованні Ботеро “Relationi universali”,

видана у Кракові 1609 р., містить наступну інформацію про єгипетські мумії, які баль-
замуються: “Трохи далі, з одного колодязя, прорубленого в камінні, є вхід до однієї
страшної печери, в якій розподілені дороги та великі і малі комори. Там міститься дуже
багато людських тіл, що багато разів обмотані бавовною. [Вони] зберігаються там ба-
гато тисяч років з цілими частинами тіла, а деякі – і з зубами та волоссям, за допомогою
єврейського клею, яким вони заповнювали старі труни, або також кедрової смоли. І з
цих, власне, тіл беруть мумії, які інколи привозять до Венеції” (Botero J. Relatii po-
wszechne. – Kraków, 1609. – S. 218).

153 Boterus lib. 3 1.partis fol. 218 (лат.).
154 Negando antecendens (лат.).
155 Сontra experientiam nulla ratio (лат.).
156 Оppositum (лат.).
157 Sequela maioris (лат).
158 Oppositorum oppositae sunt causae per se (лат.).
159 Minorem (лат.).
160 Аd ipsum sensum (лат.).
161 У тексті набрано kladły, а в Errata виправлено на kladli (середньопол.).
162 Іpsa subiecta, id est corpora sunt disposita ad putrefactionem (лат.).
163 Loca conservativa (лат.).
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164 Supra globum Lunae (лат.). Зa концепцією Арістотеля, тлінними є тільки ті речі,
які перебувають нижче Місяця, а все, що міститься над Місяцем, є нетлінним.

165 А calore externo (лат.).
166 У 100 параграфі трактату “Про небо” підкреслює, що кожне тіло, яке рухається

циркулярно, є скінченним за своєю природою. Оскільки Косов посилається на поділе-
ний на глави трактат, це вказує на використання ним обробленого і відкоментованого
Фомою Аквінським тексту (Thomas Aquinas. The Haevens // http://dhspriory.org/thomas/
DeCoelo.htm).

167 Arist: 1. De coelo tex: 100 (лат.).
168 Obiectio (лат.).
169 Аrtificiali modo (лат.).
170 Еrgo (лат.).
171 Еrgo (лат.).
172 Dato non concesso (лат.).
173 Exhalavit (лат.).
174 Obiectio (лат.).
175 Unitasunitas (лат.).
176 Під безкровною жертвою тут і далі мається на увазі літургія.
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ті тіла лежать, бо єврейським клеєм і кедровою смолою наповнені і в ба-
вовну загорнуті. Краще тоді потрібно вірити філософу, який має таку думку,
що хоч би людина була вище планети Місяць164 і там би хоч і не від зов-
нішнього тепла165, яке туди не потрапляє, але з огляду на саму свою при-
роду, [ця] людина мусить зітліти166. 

З А К И Д 168 І І І

Тіла отців Печерських є штучним способом169, тобто якимись засобами,
наприклад, бальзамом, кедровим соком намащені, тобто170 тому є не-

тлінними.
На це даю наступну репліку. Якщо цими засобами є намащені тіла, до-

поки триває дія цих приправ, вони мають видавати запах, як і кожна пахуча
річ. Але [цього] ніхто не спостерігає, бо тіла печерських святих не пахнуть
запахом цих засобів. Тобто171 звідси даю [свою] незгоду172 – хоч би і були
намащені тими засобами, не могли бути нетлінними до цього часу, оскільки
дія тих приправ випаровувалася173.

З А К И Д 174 І V

Ті святі, тіла яких лежать у печері, жили, коли ще квітла та свята єд-
ність175 Східної і Західної Церкви, як рідних сестер, про яку ми завжди

Господа Бога просимо при безкровній жертві176, взиваючи: “І дай нам єди-
ними устами, єдиним серцем славити і співати Преславне ім’я Твоє: Отця
і Сина і Святого Духа” і т.д. І тому ці тіла, як людей, перебуваючих у тій
святій, ніколи не оплаканій єдності, обдаровані від Бога даром нетління. 

Відповідаю, [починаючи] з  самого хрещення Русі

Досконале і повсюдне охрещення Русі відбулося за руського монарха
Володимира Святославича, згідно з нашими диптихами, // 



258



177 Praecise (лат.).
178 Дату 1000 р. ми фіксуємо і в уніатського автора Льва Кревзи (Kreuza L. Obrona

iedności cerkiewnej. – Wilno, 1617. – S. 65-66.
179 Під 1008 р. Бароній цитує Тітмара Мерзебурзького, який говорить про прийняття

віри князем Володимиром (Baronio C. Annales Ecclesiastici. – T. XI. – Coloniae, 1606. –
P. 45).

180 Baron: Annal: Tom: 11 (лат.).
181 Ergo (лат.).
182 Сonsequens (лат.).
183 Skarga tom: 10. Annal: Baronii (лат.).
184 Anno (лат.).
185 Zonaras Annal: tom:3 (лат.).
186 Тут Сильвестр Косов практично дослівно повторює інформацію Петра Скарги

(Skarga P. Roczne dzieje kościelne wybrane. – Kraków, 1603. – S. 1011). Однак відомості
про Сергія є і в Іоанна Зонари (Historia di Govanni Zonara. – Vinegia, 1560. – P. 189).

187 Consequenter (лат.).
188 Протей – давньогрецьке морське божество, син Посейдона. У ранньомодерній

літературі часто використовувався як символ несвідомого, непостійності і здатності
набувати найрізноманітніших властивостей. Зокрема цей міфічний образ активно обіг-
рувався в поемі “Протей” (1564) та “Протей і Тересій” (1592), де божество промовляє
від імені різних суспільних станів (Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўс-
кага... – С. 21).

Бароній.
Аннали. 
Т. 11180
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в яких перелічуються померлі митрополити, а саме177 року тисячного178, а
за Баронієм – тисяча восьмого179. Притримуючись цих обрахунків як не-
сильно між собою відмінних (і через велику незгоду щодо хрещення Русі
поміж польськими і руськими хроністами), виводжу своє пояснення. Ці пе-
черські святі почали оселятися [в печерах] вперше за Володимира Святос-
лавича, після його хрещення. А він охрестився року тисячного, або тисяча
восьмого. Тобто181 – після гідного жалю розриву Східної і Західної Церкви.
Висновок182 спробую [зробити] за Баронієм, котрий, за ксьондзом Скаргою,
про це говорить: “Року184 999 на Царгородську столицю після Сисинія всту-
пив абат Сергій, з роду Фотія, предка грецького відступництва, котрий, бу-
дучи двадцять років на цій столиці і наслідуючи гріхи і відступництво свого
близького [родича], здійснив велику шкоду для церковної згоди, видав нік-
чемний лист проти латинників, але не зі своєї голови, бо, здається, це той
же [лист], який писав Фотій186”. Якщо тоді, почавши з 999 року, протягом
двадцяти років на патріаршій столиці сидів Сергій, то і року тисячного, і
року тисяча восьмого не інші були Царгородські патріархи, а саме він. А
якщо він [був патріархом], тоді і перший Київський митрополит, даний Во-
лодимирові для хрещення Русі, на ім’я Михаїл, наслідував у вірі свого па-
стиря і Русь про цю віру від нього була проінформована, і ці святі, нетлінні
тіла яких лежать у київських печерах, дотримуючись цієї віри, за побожні
вчинки отримали благодать у Всемогутнього Бога. В результаті187, цей
закид мусить покинути своє місце.

А ти, православний читачу, принаймні ці закиди Протея188 у своїх кон-
цептах і думках // 
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не наслідуй. Але як говорив колись один із єгипетських монархів: Єгипет наш
є небом189, скажи голосом гучним190: Kiouia nostra caelum est (Наш Київ є
небом). Бо Київ має Сатурн – святого Іоанна Багатостраждального, якого хоч
неприятель душ підпалив великим вогнищем, однак не зміг розпалити його
до нечистого гріха і перетворити холод до тілесної похоті на запал. Має Київ
Юпітер – святого Миколу Святошу, князя Чернігівського, він був срібної
фарби191 як і Юпітер за Птолемеєм192. Хоч він народився величним князем, за-
ради Христа змінив пурпур на власяницю, а з панських делікатесів здійснив
метаморфозу на сухий хліб і воду. Має Київ і Марс193 – святого Мойсея Угрина,
який так сильно і сміливо, як справжній воїн Христа194, протистояв заради
чистоти одній польській пані, яка його навіть різноманітними муками одру-
житись не примусила. Має Київ Сонце195 – святого Антонія Печерського, який
на руському горизонті всіх освітив суворістю життя і запалив Христовою лю-
бов’ю багатьох людей. Має Київ Вранішню Зірку196 – святого Іларіона, котрий,
поки не засвітило на Русі те Сонце (Антоній), викопав печеру на Берестові і в
ній побожно проводив дні свого життя. Має Київ Меркурій197 – святого Си-
мона, єпископа Суздальського – бо якщо Mеркурій, за Птолемеєм198, робить
людей здібними до наук, то цей святий такого впливу у собі мав багато, коли
житія святих отців Печерських обширно і старанно світові подав. Має Київ і
Місяць199 – святого Феодосія, який, взявши від святого Антонія світло суворого
життя, світив понад інші планети серед ночі недбальства добрими вчинками200.
Налічує Київ сотнями багато інших зірок побожності, яких і людина //

189 Aegyptus nostra caelum est (лат). Під монархом мається на увазі легендарний філо-
соф Гермес Трісмегіст, який вважався автором низки герметичних трактатів. Фраза, до
якої апелює Косов, міститься в творі “Асклепій” авторства, ймовірно, грецького філо-
софа-платоніка Апулея з Мадаури (бл. 125 – після 170). (Scott W. Hermetica Part 1: The
Ancient Greek and Latin. – Cambridge, 1992. – P. 340). 

190 Stentorea voce (лат). Дослівно – голосом возного.
191 Срібний колір є поширеним з часів античності символом благородства.
192 За вченням Птолемея Юпітер “приносить славу, процвітання, достаток, багат-

ство, тихе і спокійне існування (Клавдий Птолемей. Четверокнижие // http://lib.ru/AS-
TROLOGY/polemej1. txt_with-big-pictures.html#4).

193 За бароковою символікою планета Марс робить з людей хоробрих рицарів
(Біда К. Іоаникій Галятовський і його “Ключ розуміння”. – Рим, 1975. – С. LXIX).

194 Verus Martialista Christi (лат.). Дослівно – справжній Марсовий воїн Христа.
195 За бароковою символікою Сонце давало людям помисли і розуміння (Біда К.

Вказ. праця. – С. LXIX).
196 Jutrzenka (середньопол.), друга назва планети Венера. За бароковою символікою

Венера дає людям милосердя (Біда К. Вказ. праця. – С. LXIX).
197 За бароковою символікою Меркурій дає людям гарну вимову (Біда К. Вказ.

праця. – С. LXIX).
198 Клавдій Птолемей вважав, що вплив Меркурія проявляється в товариськості, до-

брозичливості до незнайомців, любові до справедливості і до письма (Клавдий Птоле-
мей. Четверокнижие // http://lib.ru/ASTROLOGY/polemej1.txt_with-bigpictures.html#4).

199 За бароковою символікою Місяць впливає на інтелектуальний і фізичний ріст
людини (Біда К. Вказ. праця. – С. LXIX).

200 Образи небесних світил часто використовувалися авторами ренесансного періоду
(Lipsius Iustus. Epistolarum centuriae duae. – Londini, 1593. – P. 34).
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201 Niedopierzowego wzroku (середньопол.).
202 Appendix (лат.). Цей додаток подає нам Повість про кількаразове хрещення Русі –

популярний в першій половині XVII ст. наратив, який мав виразне полемічне забарв -
лення (див. с. 124-137 цієї книги).

203 1 parte chronicorum (лат.). Очевидно, йдеться про Густинський літопис (Густын-
ская летопись... – C. 39-40).

204 А. Бзовський і справді розповідає про подорож апостола до Києва та Новгорода:
“Русини в анналах відкрито вихваляються, що перед Володимиром і Ольгою руська
земля була хрещена і благословенна Христовим апостолом Андрієм, котрий з Греції
рікою Борисфеном пішов туди, як стверджують. І супроти ріки доплив до гір, де нині
є Київ, і ту землю благословив та охрестив, хрест свій там поставив, передбачаючи ве-
лику благодать Божу і багато церков християнських у майбутньому” (Bzovius A. Anna -
lium Ecclesiasticorum. – T. 19. – Colonii, 1630. – P. 226).

205 Bzouius in suis Annal. Tomo 19. Anno 1594 (лат.).
206 Александр Гваньїні згадує, що “русини вихваляються, що вони прийняли хрис-

тиянську віру від святого апостола Андрія ще раніше Ольги і Володимира” та подає
географію подорожі апостола (Гваньини А. Описании Московии / Перевод А. И. Ма-
леина и А. В. Назаренко, вст. статья А. Л. Хорошкевич. – М., 1997. – С. 59, 61).

207 Guagninus in descriptione Moscoviae (лат.).

Нестор св., 
літописець
слов’ян-
ський 1 ч.
хронік203.
Згадує про
це Бзов-
ський204 в
19 т. своїх
анналів під
1594 р.205 і
Гваньїні206

в Описі
Московії207

S. 11

Тексти

263

невимогливого розуму201 може побачити в київських церквах і печерах. Так
взагалі твій Київ є небом, до цього неба ти часто звертайся заради молитви
печерських святих, бо вони з огляду на свої заслуги можуть випросити тобі
те небо, що обіцяно святим після смерті.

Д ОД АТ О К202

ПРО П’ЯТИРАЗОВЕ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

Оскільки четвертий закид розвивається з хрещення Русі, розумію, що є
неменша потреба донести до світу, скільки разів Русь хрестилася.

За нашими слов’янськими хронікарями, роксоланський народ виводить
первістки свого хрещення від святого апостола Андрія. Бо той святий апос-
тол, будучи в Херсонесі, для проповіді Христового Євангелія пустився
вверх по Дніпру до Новгорода Великого, де кількох людей охрестивши, Ін-
флянтським морем до Риму доплив. Про нього також свідчать, що коли був
у дорозі Дніпром до Новгорода, приїхавши над гори київські, їх благословив
і хрест святий на горі (біля якої зараз стоїть південна міська брама) поста-
вив, прорікаючи, що на цій горі і тих, що біля неї, постане знамените і на-
повнене хвалою Божою місто. Додає старий слов’янський літописець, свя-
тий Нестор, що і святий апостол Павло, проповідуючи слов’янським
народам, багатьом на Русі дорогу до хрещення показав. А після нього – свя-
тий Андронік. Але те хрещення не могло розквітнути через поганських кня-
зів, які в той час панували на Русі. // 
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208 Stricouius lib:4. Fol: 148 (лат.). Стрийковський і справді детально переповідає 
історію про посольство слов’янських князів та місію Кирила і Мефодія, однак під 800 р.
(Stryjkowski  M. Kronika polska... – S. 148-149).

209 Еx Encyclica Ep[iscopi] Photii (лат.). Про цю енцикліку згадує під 863 р. Скарга
у викладі Анналів Баронія: “[Фотій] у цьому листі також згадує про навернення до свя-
тої віри руських народів, з якими царгородські царі вели війни” (Skarga P. Roczne
dzieje... – S. 925).

210 S. Nestor 1 part. Chronic (лат.). Очевидно, йдеться про Густинський літопис, де
представлений уривок про місію Кирила і Мефодія, вислану на прохання трьох
слов’янських князів Святополка, Ростислава і Коцела. При цьому, автор Густинського
літопису керується тим фактом, що “слов’яни ці є наша Русь” (Густынская летопись... –
С. 41).

211 Cromerus (лат.). Кромер коротко згадує про посольство слов’янських князів та місію
Кирила і Мефодія, однак під 800 р. (Kromer M. Kronika polska. – Sanok, 1868. – S. 96).

212 Скарга в скороченому викладі Анналів Баронія і справді повідомляє про відсто-
ронення патріарха Ігнатія в 858 р. (Skarga P. Roczne dzieje... – S. 915-916) і його повер-
нення в 867 р. (Skarga P. Roczne dzieje... – S. 935).

213 Zonaras Annalium tomo 3 (лат.). Історію про посольство Василя Македонянина на
Русь із посиланням на Зонару подає також Кромер (Kromer M. Kronika polska... – S. 97).

214 Сильвестр Косов суперечить інформації своїх джерел. У попередніх редакціях
Повісті про хрещення Русі вказується ім’я ієрарха, присланого Фотієм – Михаїл (Гус-
тынская летопись... – С. 41).

Стрий-
ковський.

Кн. 4. 
С. 148208

Св. Нестор 
1 ч. 

Хроніки210

Кромер211

Читай про
це 

Баронія 
під цими
роками. 

Т. 9
Зонара.

Аннали. 
Т. 3213
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Вдруге хрестився руський народ за грецького цесаря Михаїла близько
863 року, як свідчить Бароній з енцикліки єпископа Фотія209, де Фотій пові-
домляє про Русь, що вона охрестилася. А це хрещення відбувалося наступ-
ним чином. Як свідчить наш стародавній слов’янський літописець Нестор
й інші історики, слов’янські князі Святополк, Ростислав і Коцел посилали
[послів] до згаданого цесаря Михаїла, просячи хрещення. Цесар розшуку-
вав, кого вислати, а довідавшись, що в одного мужа у Фессалоніках на ім’я
Лев є двоє вчених синів, серед яких один називався Мефодій, а інший – Ки-
рило, наказав їм до себе приїхати і послав їх на проповідування Святого
Євангелія і хрещення слов’янських народів. Вони, щиро взявшись за цю
працю, книг немало з грецької на слов’янську переклали. А оскільки без
патріаршої поради це відбутися не могло, запитати хтось може – який па-
тріарх Царгородський на столиці у той час сидів? А особливо [це цікаво],
бо за [часів] того цесаря Михаїла була велика чвара за Царгородську сто-
лицю поміж Фотієм та Ігнатієм. Відповідаю: Ігнатій був зі столиці своєї ви-
гнаний, за Баронієм, року 858, а Фотій на неї вступив аж до 867 року, в
якому на столицю знову Василієм Македонянином був повернений Ігнатій,
а Фотія було заслано до монастиря, що називається Гумра. Якщо тоді Русь
охрестилася від тих святих Кирила і Мефодія, за цесаря Михаїла 863 року,
той, хто добре рахує, мусить визнати, що в той час на Царгородській патрі-
архії сидів Фотій212.

Втретє хрестилася Русь від греків за грецького цесаря Василія Македо-
нянина, який для його охрещення послав єпископа (його імені хроніки не
подають214) //  
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215 Baronius Annal: tomo: 9 (лат.).
216 Особа патріарха Полієвкта як сучасника хрещення Ольги вперше зустрічається

у Густинському літописі (Густынская летопись... – С. 41).
217 Baron: Anno 958 (лат.).
218 Сильвестр Косов підкреслює і висуває на перший план навчання князя філосо-

фом. Очевидно, це була відповідь на звинувачення католицьких авторів у тому, що ру-
сини звернули увагу на зовнішній, обрядовий, бік візантійського християнства
(Skarga P. O jedności Kościoła Bożego // Русская историческая библиотека. – Т. 7. – СПб.,
1882. – Стб. 386-388).

219 Етноніми “болгари” та “німці”, які ще фігурують у Густинському літописі (Гус-
тынская летопись... – С. 41), у “Патериконі” осучаснюються – Косов називає їх відпо-
відно “магометанами” та “італійцями”.

Бароній.
Аннали. 
Т. 9215

Бароній.
Р. 958217
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А той єпископ, коли приїхав на Русь, вимагала від нього Русь чудес. Він,
отже, вкинув у вогонь Євангеліє, яке залишилося зовсім неушкодженим.
Тому багато роксоланів охрестилося. В той час був Царгородським патрі-
архом той же Фотій (після смерті Ігнатія), повернений Василієм Македоня-
нином. А це відомо звідси,   як говорить Бароній, Ігнатій помер 878 року, а
після нього одразу посів Царгородську патріархію Фотій, який був на ній
аж до смерті Василія Македонянина. А це посольство на Русь єпископа було
за життя того ж цесаря, року Господнього 886.

Вчетверте хрестилися русини від греків за Ольги, дружини руського
князя Ігоря, бабусі Володимира, 958 року, бо вона їздила до Царгорода за
Костянтина Восьмого, Царгородського цесаря, а за патріарха Полієвкта,
після смерті патріарха Феофілакта216. І там Царгородський патріарх її ох-
рестив і назвав благословенною поміж руськими жінками.

Насамкінець хрестилися роксолани від греків за Володимира Святосла-
вича, вже повністю і досконало, за нашими диптихами року 1000, а за Ба-
ронієм – 1008, про що я вище розповідав. А це відбувалося таким чином.
Володимир, будучи великим монархом усієї Русі, як Східної, так і Північної
і Південної, отримав від філософа Цируса (Нестор називає його Кирилом)
навчання про християнську віру218. Бо коли до Володимира різні нації при-
силали [гінців], щоб прийняв їхню віру – євреї, магометани, італійці,
греки219 – йому усі їхні віри не подобалися, тільки грецька віра у думку
впала завдяки красивому навчанню грецького філософа Цируса. Він [Воло-
димиру] // 
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220 Długos. In Anna: suis (лат.). Очевидно Косов користувався рукописним списком
хроніки Длугоша, оскільки добромильське видання 1614–1615 рр. Яна Щасного Гер-
бурта (охоплювало перші шість книг хроніки до 1240 р.) звалося “Historia Polonica”.
У пізніших виданнях хроніки міститься цитата: Tantam insuper in missa Grecorum, cui
intererant, testabantum se dulcedinem senisse, ut pene extra se rapti magis celesti quam ter-
rene solennitati se putaverint interfuisse (лат.) (Ioannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti
regni Poloniae. – Liber 1-2. – Varsaviae, 1964. – Р. 201).

221 У тексті помилково набрано Przekopem, що потім виправлено в Errata – Pereko-
pem (середньопол.). 

Длугош
в анна-
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своїх220
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розлого переповів положення святої віри. А насамкінець [філософ] показав
покривало, на якому був вигаптуваний Суд Божий, [він] привіз його від
грецького цесаря і патріархів як подарунок Володимирові. Дивлячись на це
покривало, запитав філософа: “Хто це по правиці судді, а хто по лівиці?”
Філософ розповів, що ті, хто зображені по правиці, це християни з добрими
вчинками, а по лівиці будуть усі, хто не охрестилися. Володимир, взявши
це до свого серця, зітхнув і сказав: “Благословенні ті, хто по правиці ста-
нуть, а біда тим, хто по лівиці”. Філософ сказав: “А ти будеш по правиці,
коли охрестишся”. Однак для кращого ознайомлення з різними вірами Во-
лодимир вислав послів своїх до різних країн світу, щоб подивилися на віри
і церемонії. Вони, відвідавши багато країн, жодної собі віри і церемонії не
вподобали, тільки грецьку, яка їм так сильно сподобалася. Як свідчить Длу-
гош: Tantam insuper in missa graecorum cui intererant, testabantur se dulcedi-
nem sensisse, ut pene extra se rapti magis caelesti, quam terrestri solennitati se
putaverint interfuisse (“Розповідали, що таку велику відчули солодкість у
грецькій літургії, на якій були присутні, що наче в захопленні піднесені,
відчували себе скоріше на небесній, а не на земній учті”). Діялося це за
грецьких цесарів Костянтина і Василія і Царгородського патріарха Сергія.
Однак, не будучи ще досконало вкоріненим у християнській вірі, Володи-
мир, зібравши киян і новгородців, заради розширення своєї держави по-
дався до Таврії, яка тепер називається Перекопом221. Опанувавши її і взявши
у ній місто Корсунь, вислав своїх послів до грецьких цесарів, двох братів // 
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222 Сильвестр Косов підкреслено дивується небажанню Анни одружуватись із Во-
лодимиром.

223 Stricouius: Lib: 4. Fol. 141 (лат.).
224 Історія Корсунського походу, хрещення Володимира і киян взята з Хроніки

Стрийковського (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 137-139). Косов, однак суттєво
скоротив обсяг інформації, поміняв деякий фактаж, додав важливі для нього деталі і
висловивив власну позицію щодо викладених подій.

225 Слідом за Стрийковським (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 137-139) Силь-
вестр Косов подав спотворене ім’я князя Вишеслава.

Стрийков-
ський. 
Кн. 4. 
С. 141223
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Василія і Костянтина (синів грецького цесаря Іоанна Цимисхія), бажаючи
для себе за дружину їхню сестру Анну. Вони відповіли Володимиру: “Якщо
станеш християнином, дамо нашу сестру за дружину”. А Володимир дав
таку відповідь: “Вашу віру я собі уподобав ще здавна, коли для її пізнання
відправив своїх послів до вас. Надішліть тепер єпископа і я охрещуся”. По-
чувши приємну новину, цесарі почали вмовляти сестру, щоб пішла за Во-
лодимира, бо вона на диво222 не хотіла. Зваживши, однак, на спасіння такого
великого руського народу і мир своєї вітчизни, погодилась. Потім поїхала з
великим почтом грецьких князів до Корсуня, і коли приїхала, і була супро-
воджена до палацу корсунського замку, Володимир несподівано осліп і
почав уже сумніватись у хрещенні, думаючи, що його покарали поганські
боги. Але цесарівна послала до нього, говорячи: “Тільки охрестися і позбу-
дешся сліпоти”. Так і сталося, бо коли Корсунський архієпископ поклав на
нього руки, благословляючи на прийняття Святого Духа, одразу ніби луска
з його очей впала, він прозрів і віддав хвалу Богу: “Тепер я пізнав істинного
Бога”. Тоді охрестившись, Володимир з цесарівною після весілля поїхав до
Києва, взявши від Константинопольського патріарха Сергія першого мит-
рополита Михаїла (Стрийковський говорить про якогось Фація). Приїхавши
до Києва, скинув ідолів і наказав усій Русі охреститися224. А особливо на-
казав охрестити своїх дванадцять синів, яких мав від кількох дружин і на-
ложниць. Їхні імена наступні: Візеслав225, Ізяслав, Святополк, Ярослав, Все-
волод, Святополк, Ярослав, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Гліб,
Станіслав, Позвізд, Судислав. І з того часу ті гори //  
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226 Деякі дослідники помилково виводили початки цієї легенди про походження
назви “Хрещатик” із Синопсису Інокентія Гізеля (Павленко Г. І. Становлення історич-
ної белетристики в давній українській літературі. – К., 1984. – С. 95).
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над Дніпром, де вони охрестилися, простолюд понині називає Хрещати-
ком226. Таким чином, як говорить Стрийковський, також всі руські народи
(Білої, Чорної, Східної, Північної і тієї, що лежить на Півдні Русі) постійно
і статечно перебувають у християнській вірі згідно з грецькими обрядами і
церемоніями, під зверхністю Константинопольських патріархів. З огляду
на таку значну справу [Володимира] (бо з його поміччю Господь Бог оста-
точно привів такий великий народ до хрещення), Свята Церква прийняла
його до календаря [святих] і відзначає його день 15 липня. Похований [Во-
лодимир] у Києві, в церкві святої Богородиці Десятинній, у мармуровому
гробі. Була та церква біля теперішніх київських воріт, що стоять на горі, але
від неї внаслідок частих спустошень Києва (зокрема, татарином Батиєм) за-
лишився тільки шматок стоячої стіни. А Десятинною ця церква була тому
названа, що вся руська земля давала десятину на ту церкву для оздоби і ви-
ховання духовенства. Якби таких будівничих, православний читачу, наші
церкви до цього часу мали, мабуть красою [вони] перевищували б багатства
усіх монархів. Тепер не дивуйся, коли підупалі і малооздоблені церкви
бачиш. Бо таких дясятинників не стало. // 
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227 Житіє скомпоноване на підставі “Сказання, чому прозвався Печерським монастир”.
228 Для позначення монашого правила і монашества Косов тут і далі вживає слово

zakon (середньопол.) під яким у католицькій традиції розуміли монаший орден.
229 Густинський літопис відносить початок монашества св. Антонія до 1017 р. (Гус-

тынская летопись... – С. 49). Косов датує цю подію ранішим часом, очевидно, з метою
прив’язати її до князювання Володимира Великого.

230 Цей вступ до житія св. Антонія, в якому підкреслено покликання до святості із
дитинства, є авторською вставкою Косова.

231 Тут і далі Косов часто апелює до біблійного образу ярма Христового (Алюзія до
біблійного тексту Мв. 11:29-30 (Lewin P. The Bible in the Syl’vester Kosov’s “Paterikon”
of 1635 // Richerche slavistiche. – 1989. – Vol. 36. – Р. 138).

232 У житії Антонія в порівнянні з ІІ Кас. ред. ще активніше підкреслюється момент
побожності життя святого ще з раннього дитинства і факт богонатхненності думки про
похід на гору Афон.

233 Для позначення монашої ряси Косов тут і далі використовуватиме поширене у
річпосполитській католицькій традиції слово habit (середньопол.).
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Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО А Н Т О Н І Я  

ПЕЧЕРСЬКОГО, 
В И Б РА Н Е  З І  С Л О В ’ Я Н С Ь К О ГО  Л І Т О П И С Ц Я  

Н е с т о р а 227.

У МОНАШОМУ ПРАВИЛІ228 ЖИТИ ПОЧАВ БЛИЗЬКО РОКУ 
Божого 1013229, за руських князів, 

про яких у житії і в анотаціях 
йдеться. Церква відзначає його день 10 липня.

Щ е в пелюшках звикла Предвічна Мудрість свою любов розпалю-
вати в тій людині, котру на службу до себе тягне. Ясно це поба-
чить кожен, хто покладе житіє святого Антонія на шалі здоро-

вого глузду230. Цей святий, родом із Любеча, ще в дитинстві мав такі звички,
що уста усіх пророчили йому монашество і ярмо Христове231, і не помили-
лися. Бо як тільки підріс, прийшла йому на думку гора Афон232, де побожні
люди немов другі ангели, проводять життя. Коли туди прийшов, ігумен, ба-
чачи людину, що схильна до монаших чеснот, одягнув його в монашу рясу233

і навчав чистоті, послуху //  
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234 Тут важко не помітити вплив західних катехизисів, які саме ці три євангельські
блаженства називали основоположними для здійснення монашого подвигу.

235 Твердження про те, що св. Антоній був прикладом для старших монахів, є автор -
ською вставкою Косова до тексту ІІ Кас. ред.

236 За ІІ Кас. ред., ігумен промовив наступне: Антоніе, иди пакы въ Русію, да тамо
прочіим на усп х и утвръжденіе будеши, буди ти благословеніе Святые Горы (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 16).

237 Використання біблійного образу слухняної вівці або агнця (Ін. 1:29, 1:36 і т.д.) є
авторською вставкою Косова до тексту ІІ Кас. ред.

238 Густинський літопис називає часом повернення св. Антонія до Києва 1027 р.
(Густынская летопись... – С. 52), однак таке датування суперечить прагненню Косова
довести, що подія мала місце за часів Володимира Святославича.

239 Фраза про необхіднсть заслужити на благодать є своєрідним індикатором, який
свідчить про антипротестантські погляди автора “Патерикону”.

240 Косов вводить до тексту ІІ Кас. ред. нові прояви благочестя святого – таємне
биття поклонів і читання псалмів.
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й убогості234. Святий Антоній швидко почав видавати дозрілі плоди побож-
ності, так що і ті, хто довше у монашестві був, з нього приклад почали
брати235. Після того як провів так у побожності немало років, ігумен сказав:
“Брате Антонію, тебе Спаситель вже зробив досконалим. Потрібно, щоб
інших до такої досконалості ти привів. Йди, наймиліший брате, в руську
землю, взявши благословення Святої гори”236. Святий отець пішов як слух-
няна овечка237 і, прийшовши до Києва за Володимира Святославича238, ходив
по всіх монастирях, але в жодному з них Бог не вказав йому мешкати. Потім
ходив по горах, печерах і натрапив на Берестові на одну печеру, яку вико-
пали варяги. Вона йому сподобалася і почав у ній жити у великій помірко-
ваності, постами і молитвами на благодать Спасителя заслуговувати239.

У той час пішов з цього світу руський монарх Володимир, і Святополк,
наказавши вбити братів своїх Бориса і Гліба, сів у Києві. Святий Антоній,
гидуючи цим братовбивцею, знову подався до Святої гори Афон і був там
так довго, аж поки Ярослав Володимирович, побивши Святополка, сів у
рідній столиці Києві. Подобалися Ярославу місце, зване Берестовим, і церк -
ва, що була там закладена на честь святих апостолів. Бо при ній був Іларіон –
муж і в науці, і в чеснотах не останній, котрий звик ходити з Берестова на
Дніпрові пагорби (де колись був старий Печерський монастир) і відправляти
молитви. А там був дуже великий ліс. Цей Іларіон викопав в одному з па-
горбів печеру на два сажні і в ній таємно бив поклони і співав псалми240.
Однак вчинки цього мужа Іларіона стали відомими Ярославу. А оскільки в
той час не було // 
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241 Пасаж про запалення сердець Божою любов’ю і інтерпретація монашества як
несення ярма Христового є авторськими вставками Косова у текст ІІ Кас. ред.

242 Підкреслення неустанної молитви святого є авторською вставкою до тексту
ІІ Кас. ред.
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митрополита, Ярослав, зібравши синод єпископів і все духовенство у Святій
Софії, зажадав поставити його на митрополита. Духовенство на це погоди-
лося і посвятило у сан Іларіона.

А святий Антоній за Божим об’явленням вдруге був посланий ігуменом
зі Святої гори на Русь. Прибувши і пройшовши по берестових пагорбах, він
знайшов ту печеру, яку викопав Іларіон. І почав у ній жити, день і ніч завжди
проводячи в пості і молитві та просячи Бога, щоб утвердив його в цьому
помешканні і дав благословення Святої гори Афон. Оскільки печера була
невеликою, святий Антоній копав її далі. А після смерті Ярослава Володи-
мировича сів на київській столиці його син Ізяслав. Він, почувши про по-
божність святого Антонія, взяв за звичку часто до нього приходити і про-
сити благословення.

Коли святий Антоній Печерський прославився на всю руську землю,
Христос Господь запалив серця багатьох людей, щоб вони, зневаживши ра-
дощі світу, Його легке ярмо прийняли241. І зібралося було вже дванадцять
братів-монахів. У той час до святого Антонія і святий Феодосій прийшов і
в монашество вступив. Вони разом викопали велику печеру, а в ній – келії
і церкви належні, які зараз кожен може побачити під старим монастирем.
А оскільки час від часу збільшувалася братія, святий Антоній сказав їм:
“Брати милі, нехай на вас буде благословення Боже як над Святою горою
Афон, а я перейду на іншу гору, щоб жити самому як перед цим”. Поставив
їм перед цим ігумена Варлаама, а сам пішов на іншу гору і, викопавши в
ній печеру, на дивовижу суворо жив, мало що ївши та пивши, і зав жди мо-
литви і псалми гаряче відспівував242. Але і там тягнулися до нього // 
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243 Мотив подяки Христові зі сльозами на очах новий у порівнянні з текстом ІІ Кас.ред.
244 Благословення Антонієм братії є авторською вставкою до тексту ІІ Кас. ред.
245 Густинський літопис повідомляє, що церква була закладена за князя Святослава,

у 1071 р. (Густынская летопись... – С. 59).
246 Тут і далі Косов перекладатиме слово “боярин” ІІ Кас. ред. як dworzanin (серед-

ньопол.).
247 ІІ Кас. ред. подає кардинально інші мотиви створення Димитріївського монас-

тиря, протиставляючи його Печерському і підкреслюючи нестяжання св. Антонія: …
князь же Изяславь постави манастырь святого Димитреа и выведе Варлаама на игу-
меньство къ святому Дмитрею, хотя сътворити свой манастырь выше Печерьскаго
манастыря, надhася на богатьство. Мнози бо манастыреве от царь и отъ боляръ и
отъ богатьства поставленіи, но не суть таковіи, яковіи же суть поставленіи слезами
и пощеніем, молитвою и бдhніем. Антоній не имh злата и сребра, но стяжа слезами
и пощеніем, а якоже глоголаах (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 19).

248 На відміну від ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 19) Косов стверджує,
що св. Антоній погодився на поставлення Варлаама ігуменом Димитріївського монас-
тиря.
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брати, які не могли насититися суворістю його життя. І так через [деякий]
час, коли багате їхнє гроно поширилося і в другій печері, пішли брати до
святого Антонія, просячи благословення на побудову над печерами на горі
церкви і монастиря внаслідок збільшення братії. Радий був це чути святий
Антоній і дякував Христові зі сльозами243 за те, що побільшало слуг Його.
Благословивши їх244, послав до князя Ізяслава (бо Ярослав уже помер245),
аби зволив [подарувати] ту гору, яку просили брати для церкви і монастиря.
Князь Ізяслав охоче надав дозвіл і, пославши дворянина246 свого, надав їм
ту гору. Монахи, збудувавши там велику церкву, чудовими іконами її при-
красили, довкола келії поставили і огородили їх. Звідти має назву монастир
Печерський, бо спершу в печерах монахи життя своє проводили.

Потім руський князь Ізяслав, полюбивши побожних монахів, збудував
неподалік від Печерського багатий монастир святого Димитрія247. Коли для
нього потрібно було побожного ігумена, просив у святого Антонія Вар-
лаама. Святий Антоній, не маючи змоги завадити князю в такому побож-
ному вчинку, дав йому цього дуже богобоязливого мужа248. Однак печерська
братія пішла до святого Антонія, бажаючи [обрати] собі ігумена замість свя-
того Варлаама, якого забажав князь Ізяслав на настоятеля до монастиря свя-
того Димитрія. Святий Антоній спитав: “Кого б ви хотіли, наймиліші
браття?”. Відповіли: “Кого подасть Бог, Найсвятіша Діва і ти, святий отче”.
Святий Антоній сказав: “Я не бачу [кращого] за Феодосія, бо він покірний,
добрий і веде на подив суворе життя за нашим правилом”. А брати, яких
уже було двадцять, уклонившись до землі святому Антонію, взяли святого
Феодосія Печерсько го за ігумена. А він, хоч і до того був дзеркалом чистоти,
сонцем послуху, // 
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249 Косов тут і далі використовує полонізований варіант цього імені – Jerzy (серед-
ньопол.).

250 Himny (середньопол.).
251 Редактор опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що Печерський монастир є

вищим поміж інших: Тhм же почтенъ бысть манастырь Печерьскый, иже пръвіе
всhх и честью выше всhх (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 20).

252 У тексті ІІ Кас. ред. Нестору на момент постригу було 17 років (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 20).

253 Густинський літопис датує смерть св. Антонія 1071 р. (Густынская ле топись... –
С. 59).

254 Annotationes onimasticae (лат.).
255 Stricouius Lib. 4 (лат.).
256 Про перенесення Володимиром столиці до Володимира-на-Клязьмі говорить

Стрийковський (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 136).

Стрий-
ковський.
Кн. 4255
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Тексти

283

кришталем убогості, зайнявши ігуменське місце, удвічі [більше] намагався
збагачуватися цими чеснотами і зібрав сто братів. Прийшов у той час із Гре-
ції митрополит Георгій249 і з ним монах на ім’я Михаїл зі Студійських мо-
настирів. Його одразу святий Феодосій як чулий пастир попросив розпо-
вісти про порядок святих отців у Студійському монастирі: як вони
молитви250 і поклони здійснюють, як, коли і що їдять, і в який день. Михаїл,
будучи досвідченим, про все розповів святому Феодосію. І звідти устави і
порядки в Печерському монастирі251.

У той час, коли так добре керував монастирем святий Феодосій, до нього
в монаше правило вступив, маючи ще вісімнадцять років252, святий Нестор,
котрий першим описав життя печерських святих. А святий Антоній, сорок
років суворо проживши в печері, відійшов до вічної слави253, до котрої і нас
допровадь, Боже.

П ОЯ С Н Е Н Н Я  Н АЗ В254

В олодимир, про якого я вище розповідав, був сином Святослава, внуком
руського князя Ігоря і княгині Ольги, правнуком Рюрика. Він став во-

лодарем усієї Русі після смерті своїх братів, яких звали Олег і Ярополк.
Свою столицю мав спершу в Новгороді, потім у Києві, а насамкінець пере-
ніс до міста Володимира256, яке збудував в своє ім’я в 30 милях за Москвою
на річці Клязьмі, між Волгою і Окою. Його держава була настільки великою,
що володів не тільки Східною, Південною і Північною Руссю, а й землями
болгарською, сербською, хорватською, седмигородською, в’ятицькою, ят-
вязькою і дулібською. І ті країни, де // 
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257 Косов не згадує, що цю подію насправді датує 1017 р. Густинський літопис (Гус-
тынская летопись... – С. 49).

258 Stricouius Lib. 5. Cap. 3. Baronius. Tomo II. A. 1034 (лат.).
259 Ex Długosso (лат.).
260 Приділ св. Григоргія Богослова у Софії Київській, переосвячений згодом у приділ

св. Георгія (Киево-Софийский кафедральный собор. – К., 1867. – С. 7).

Із Длу-
гоша259

Стрий -
ковський

Кн. 5. Гл. 3.
Бароній 

Т. 2. 
Р. 1034258

S. 22
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тепер [живуть] волохи, мультани і бобруйські татари, одним походом до по-
кори собі привів і данину на них наклав. За його часів, коли він охрестився,
прийшов на Русь уперше святий Антоній Печерський, але про це польські
хроніки мовчать257, а [говорять] тільки про другий його прихід, коли вже за
Ярослава (про що можна довідатися з цього житія) прийшов і почав копати
печери. Бо говорить Стрийковський, що за Ярослава розпочали копати пе-
чери київські для поховань завдяки якомусь Антонію, якого Русь має за свя-
того.

Ярослав був сином того руського монарха Володимира Святославича.
Він великим коштом збудував церкву Святої Софії, або Премудрості Божої
в Києві, а при ній – покриту позолотою вежу, і надав келихи та начиння зо-
лоте і срібне, книги і дороге церковне вбрання. А щоб була церквою сто-
личною митрополичою, наказав посвятити в ній на Руську митрополію од-
ного побожного чоловіка на ім’я Іларіон. Збудував також у Києві [для
захисту] від Польщі браму великим коштом, верх її та баню прикрасив по-
золоченою бляхою. І ворота золоті на ній зробив. На тій брамі поставив ще
церкву Благовіщення Найсвятішої Діви. Мав п’ятьох синів: Ізяслава, Свя-
тослава, Всеслава, Ігоря, В’ячеслава, між якими так розділив Руське коро-
лівство. При житті Ізяславу, старшому сину, дав Київ з його околицями, Свя-
тославові – Чернігів, Всеволодові – Переяслав, Ігореві – Смоленськ і
Володимир, В’ячеславові – Псков і Великий Новгород. Після смерті похо-
ваний [Ярослав] у церкві Святої Софії, в каплиці Святого Григорія260, в мар-
муровому гробі, котрий і нині стоїть неушкоджений.

Борис і Гліб (у поганстві названі, а при хрещенні // 
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261 Історія мучеництва Бориса і Гліба повністю передана за Стрийковським (Stryj-
kowski M. Kronika polska... – S. 166-168).

262 Косов не згадує що Густинський літопис датує смерть Бориса і Гліба 1078 р. (Гус-
тынская летопись... – С. 60).

263 Сильвестр Косов називає це море Інфлянтським (див. вище).
264 Stricouius Lib. 4. Folio 118 (лат.).
265 Balticum mare (лат.).
266 Мається на увазі Стрийковський детально зупиняється на генеалогіях окремих

народів. Так, у його творі відобразилися легенди про міграцію литовців (на чолі з кня-
зем Палемоном) та варягів з Італії.

Стрийков-
ський. 
Кн. 4. 
С. 118264

S. 23
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Роман і Давид) були синами Володимира і братами Ярослава. Після смерті
свого батька Володимира вони були вбиті братом Святополком наступним
чином: Святополк, довідавшись про смерть свого батька Володимира, за-
хопив Київ першим, аніж Борис (бо Борис у цей час вів війну із печенігами)
і відправив вишгородців, щоб [вони] Бориса зрадливо вбили. Коли той був
з невеликим почтом, вишгородці (їх імена: Пуща, Талеч, Єлович і Ласко)
напали на намет і закололи мечами [Бориса], що молився у неділю і спог-
лядав ікону Спасителя, та його слугу Георга Угорця, який впав на нього. Не
вдовольнившись цим, Святополк зазіхнув на життя другого брата – Гліба,
князя Муромського, таким чином: не повідомляючи про смерть батька, на-
писав до нього, що [той] є дуже хворий і каже йому приїхати. Гліб повірив
брату, поїхав до Києва і коли був за милю до Смоленська, на Снядині, та га-
ряче молився Богу, воїни Святополка напали на нього, вбили його, а тіло
сховали в порожньому місці, над яким чули голоси ангелів і бачили запалені
свічки261. Мучеництво їх обох відзначає свята Східна Церква 24 липня262.

Варягами називали народ (за Стрийковським) швецький і [назва ця по-
ходить] від моря, яке Москва називає Варязьким морем263. А це море омиває
Швецію, Данію і Інфлянти. Гідрографи називають це море Балтійським
морем265. Є також і така думка того хроніста266 про цей народ, що в державі
Савойського князя поміж італійською і французькою землею, є земля, що
зветься Варягія. Якщо тоді з тієї землі із Палемоном князі і люди приплили,
від [назви] своєї землі почали варягами // 
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267 У тексті помилково набрано czyniły, що потім виправлено в Errata на czynili 
(середньопол.).

268 Стрийковський повідомляє про варязьке походження Рюрика, Синауса і Трувора
(Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 118).

269 Житіє скомпоноване на підставі наступних текстів ІІ Кас. ред.: Житія авторства
св. Нестора та Слова про перенесення мощей і про обкування раки святого, які зазнали
значних скорочень і реструктуризації. В основу цього житія Косов по клав традиційну
схему: біографія святого, його чесноти, прижиттєві і посмертні чудеса.

270 Алюзія до біблійного тексту “Дивен Бог у Святих Своїх” (Псал. 67, 36).
271 Цей риторичний вступ є авторською вставкою Косова до тексту ІІ Кас. ред.
272 Косов опустив розповідь ІІ Кас. ред. про ім’я наречення і охрещення святого,

згадку про переселення родини до Курська, а також – розлогу промову-прославу
св. Нестора із закликом наслідувати св. Феодосія (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 22).

273 Косов кардинально змінив текст ІІ Кас. ред., де поставлений акцент на чудесній
зміні у сприйнятті святим наук: о семь прославиться имя Господне, яко грубь сыи и
невhжда премудрh филосоθъ показася (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 22). Замість
розповіді ІІ Кас. ред. про вчителя Святого Письма, Косов говорить про звичну для його
часу школу.

274 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про бідний і убогий одяг святого, який
він носив із самого дитинства (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 24).

275 Замість розповіді ІІ Кас. ред. про успіхи і покірність святого під час вивчення Бо-
жественныхъ книгъ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 23), Косов коротко говорить про
швидкість в осягненні науки, яка привела його до рішення про монаший постриг.
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називатись. А потім вони чинили267 різні напади на Русь. Навіть спершу
Русь взяла у них князів Рюрика, Синаліса і Тувора для своєї держави268.
Наші руські хроніки досконало про початок цих варягів не говорять.

Ж И Т І Є  
С В Я Т О Г О  Ф Е О Д О С І Я  

П Е Ч Е Р С Ь К О Г О
жив у тих часах, коли і святий Антоній Печерський269

Якщо в комусь зі святих своїх дивний Спаситель270, то напевно в святому
Феодосію Печерському, преславний народе руський271. Бо цей святий,

народжений у місті Васильові (або Василькові) недалеко від столичного
міста Києва272. Він таку милість мав від Всемогутнього Бога, що коли його
батьки віддали до школи273, він навіть не грався з дітьми у жодну з ігор, але
часто, щодня, ходив до церкви для палкої молитви і там статечно цілу
службу простоював274. Він так швидко збагнув науку275, що на тринадцятий
рік, коли його батько помер, почав роздумувати про монаші чесноти і по-
божність та суворе життя. Роздумуючи про це, не раз сльозами заливався і
Господа небесного просив, // 
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щоб зволив прийняти його до почту своїх монаших рицарів276. І сам часто
своїми руками готував просфори, тобто хліб для святої літургії, щоб якнайчас-
тіше безкровна жертва Єдинородного Сина277 Всесильному Отцю приносилася.
Щоденно у ньому розпалювалась гаряча любов і скеровувала його, ще не
зобов’язаного правилом, до монаших трудів і умертвіння тіла278.

Пішов він одного разу до кузні і попросив обкувати його довкола пояса залізом,
яке немалий час було на ньому і аж в тіло в’їлося. Немалий біль терпів милий Богу
отрок і про цей біль навіть матері не розповідав. Вона, однак, потім довідалась і
через вроджену материнську любов розкувала його з цього заліза279.

Якраз прийшли паломники до Єрусалима280. [Святий Феодосій], сильно за-
палившись любов’ю до святих місць, змовився із ними, бо хотів відвідати ті
місця, де Спаситель світу трудився для нашого Спасіння і пролив свою найдо-
рожчу кров281. Тоді пустився вночі в путь, не спитавши і матері, котра три дні
його з плачем шукаючи і не знайшовши, випитала куди він пішов і швидко по-
гналася [за ним] з молодшим братом святого Феодосія. Коли догнала, сильно
розгнівавшись, ганебно побила і, зв’язавши як злодія, повела [додому]282. А
потім замкнула в одній із кімнат свого дому. Терпів це святий як від матері, ні
найменшим чином не сперечаючись, а одужавши, знову удався до праці і трудів,
постійно на молитви до церкви ходячи283.

А бачачи часто, що внаслідок недбальства не печуть просфор для святої лі-
тургії (через що вона не могла служитися), задумав він готувати своїми руками
хліб, коли продавав його і з цієї ціни залишалося йому трохи грошей, роздавав
їх убогим і знедоленим людям. //  

276 Твердження про те, що святий благає Бога про монашество, є авторською вставкою
Косова до тексту ІІ Кас. ред.

277 Визначення літургії як безкровної жертви, а Христа – як єдинородного сина є новими
у порівнянні з ІІ Кас. ред. Очевидно, вони включені для маніфестації антипротестантських
поглядів автора. 

278 Топоси любові до Бога і монаших трудів є авторськими вставками Косова до тексту
ІІ Кас. ред.

279 Описуючи дитячі подвиги святого, Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про його фі-
зичну працю разом із слугами в селі (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 23-24), а поставив на
перший план випікання просфор і аскетичне обкування тіла.

280 ІІ Кас. ред. говорить у загальному про паломників от святых мhсть і пов’язує їхній
прихід із попередніми бажанням та молитвами святого про відвідання Святих місць (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 24).

281 “Патерикон” опускає твердження ІІ Кас. ред. про те, що сам Бог не дозволив поки-
нути Русь св. Феодосію, якого обрав тамтешнім пастирем, що, ймовірно, викликано праг-
ненням обійти сучасну Косову суперечку щодо предестинації (Сакал Є. Текстологічні роз-
біжності між Києво-Печерським патериком та “Патериконом” Сильвестра Косова // Історія
релігій в Україні. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 52). Натомість Косов підкреслює в цьому епі-
зоді Спасительну жертву Христа.

282 Тут образ матері святого є набагато лагіднішим, аніж у ІІ Кас. ред.: …отъ ярости
же и гнhва многа мати его имьше за власы и повръже его на земли и свома попираше но-
гами (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 25).

283 Косов суттєво пом’якшив цей конфлікт поміж сином і матір’ю, який у тексті ІІ Кас. ред.
поданий із детальним описом жорстокості матері святого: И по сих же въведе его въ храм
нhкый и тамо связа его и тако затворивь его, отъиде. Блаженній же юноша вся сіа съ ра-
достію приимаше и Бога моля о всhх сих. Тажде пришедши по двою дню, мати его отрhши
его, дасть же ему ясти, еще же сыи гнhвом одръжима сущи бh, възложи на нозh его желhза
тяжка и тако повелh ему ходити, блюдущи, да не пакы от нея отбhжить, и тако сътвори
много дни ходя (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 25).
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284 Śmiechy stroiły, що потім було виправлено в Errata – stroili (середньопол.).
285 Косов вводить до свого тексту слова оточуючих святого дітей, яких немає у

ІІ Кас. ред., де матір налаштовує супроти випікання просфор сам диявол (Абра -
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 25-26).

286 Косов суттєво скорочує повчання св. Феодосія з тексту ІІ Кас. ред., де він не
тільки згадує муки Христа, а й розповідає про встановлення таїнства Євхаристії, ак-
тивно оперуючи біблійними аргументами, що дуже сильно вразило мати святого (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 26).

287 Czasem prośbą, czasem groźbą (середньопол.) – польська приказка. 
288 ІІ Кас. ред. у цьому епізоді зображує поведінку матері набагато суворіше: И в

дом свой приведши, запрети ему, глаголющи, яко к тому не имаеши отъити от мене,
и елико аще камо идеши, и азъ шедши обрhть тя, связана приведу в свой град (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 27).

289 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про володаря не Василькова, а Курська, куди пере-
їхала родина св. Феодосія (Абрамович Д. І. Вказ. праця.  – С. 27).
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І працював так два роки. Інші хлоп’ята насміхались284 з нього через це за
диявольським намовлянням і не можучи відрадити святого Феодосія від тієї
праці, схиляли матір, щоб заборонила йому її, подаючи їй до серця такі
слова: “Чи не шкода і не соромно тобі, що з сина твого насміхаються йому
рівні і навіть нижчі [за нього] хлоп’ята”285. [Тоді] мати почала йому гово-
рити: “Наймиліший сину, не ганьби свого дому і перестань займатись випі-
канням цього хліба, бо ти ще недорослий”. Побожний син здолав слова ма-
тері і поставив перед очима немов дзеркало терпіння Христа заради нашого
Спасіння286. І цим трохи пом’якшив серце матері. Але одного разу, коли він
окурився димом і сажею, мати знову розсердилася і твердо заборонила йому
пекти просфори як проханнями, так і погрозами287. Святий отрок, уникаючи
неробства, подався до іншого міста і займався тією ж роботою у одного
пресвітера. Звідти мати його вдруге забрала і била, забороняючи [робити
це]288.

Своїми діями і покорою святий Феодосій сподобався пану того міста, в
якому народився289. Той [пан] наказав йому бути при його церкві та дав йому
гарні і розкішні шати, щоб у них ходив. А святий Феодосій цей одяг одразу
відіслав убогим і сам одягнувся в грубий. Пан, бачачи його в простому одязі,
щоразу йому інший давав, але він, однак, убогим його роздавав. Пан, сильно
дивувався цьому, але продовжував його любити.

Потім святий Феодосій знову попросив дуже міцно обкувати його залі-
зом. А було тоді у місті Васильові якесь гучне свято. Мати примушувала
його, щоб одягся в святковий одяг, бо всі пани в його пана на банкеті були
і, тим більше, пан наказав йому прислуговувати при столі. Не // 
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зміг святий відмовити матері і почав одягатися у святковий одяг290. Так
мати побачила на ньому залізо, котре наказала розкувати і сильно його по-
карала291. А святий, одягнувши святкове плаття, слугував біля панського
столу. 

Всемогутній Бог, зміцнивши292 побожного отрока в терпеливості, вклав
йому до голови293, щоб він ішов до Києва. [Святий Феодосій], не зволі-
каючи, таємно від матері пішов і пустився в дорогу до Києва294. Там, прий-
шовши в печеру до святого Антонія295, впав до його ніг, благаючи, щоб
його прийняли в монашество. Заперечував йому святий Антоній, гово-
рячи: “Сину, ти ще молодий, не витримаєш; бо ми проводимо наші літа в
постах, молитві, неспанні”296. Святий Феодосій відповів йому разом зі свя-
тим Павлом: “Святобливий отче, я все можу в Тім, Хто мене зміцнює, під-
кріпляє”297. І тоді святий Антоній наказав Никонові одягнути його в рясу
року 1032298.

За князя Ярослава Володимировича святий Феодосій там ангельське
життя проводив і жив так суворо, що і старші монахи йому дивувались і
брали з нього приклад299. Невдовзі довідалась його мати, що він у Києві,
в Печерському монастирі300. І прийшовши, ледве упросила святого Анто-

290 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про чистий одяг (Абрамо вич Д. І. Вказ. праця. – 
С. 27).

291 Опис цього ерізоду у ІІ Кас. ред. набагато натуралістичніший і ригористичніший:
И яко же б   ћ  наченшу ему облачитися въ одежду чисту, прость же сый сердцем от-
рокь и не блюдыся ея, она же прил ћжно зряше на нь п видћ  на срачицћ  его кровь, хо-
тящи истие увћ д ћти и разумћ , яко кровь его сущу от грызенія  желћ за. Раждьгъшися
на нь гнћ вом и съ яростию въствши, растръза срачицю на нем и біющи отъять желћ -
за от чреселъ его (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 27).

292 Zaprawiwszy (середньопол.).
293 Текст ІІ Кас. ред. у цьому місці набагато розлогіший і сповнений біблійних

цитат про суть монашого постригу (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 28).
294 “Патерикон” опустив розповідь ІІ Кас. ред. про подорож святого із купецьким

караваном (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 27).
295 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що святий довго ходив по інших

київських монастирях, де його не хотіли приймати через його простоту і убогість (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 28).

296 У тексті ІІ Кас. ред. св. Антоній говорить тільки про незручність печер, не конк-
ретизуючи монаших подвигів (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 28).

297 Замість сповнених смирення слів святого, наведених у ІІ Кас. ред. (Абра -
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 28), Косов просто вкладає в його уста біблійну цитату
Філ. 4:13.

298 Така дата постриження св. Феодосія подана і в Густинському літописі (Густын-
ская летопись... – С. 52).

299 Косов опускає розлогу оповідь ІІ Кас. ред. про суть монашого подвигу святого
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 29), підкреслюючи натомість, що його ревності ди-
вувалася старша братія.

300 Косов суттєво скоротив розповідь ІІ Кас. ред. про розпач матері і її пошуки сина
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 29). 

Не треба
чекати
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301 Косов опускає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що сам святий не хотів бачитися
з матір’ю і про гнів жінки (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 30).

302 Косов скорочує поданий у ІІ Кас. ред. монолог матері святого, де вона пропонує
йому здійснювати монаший подвиг удома (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 31).

303 За інформацією ІІ Кас. ред., святий прямо вказує матері на те, щоб вона пішла
до монастиря, однак вона відмовляється: Блаженый же рече к ней: “о мати! То аще
хочещи мя видћ  ти по вся дьни, прииди в сій град и въшедши въ единь монастырь
женьскь, и ту остиризися, и тако, приходящи с ћмо, видиши мя, к симъ же и спасенія
души приимеши. Аще ли сего не сътвориши, истинну ти глаголю: к тому лица моего
не имаши видћ  ти”. Сицевыми же и инћ  ми многыми наказаніи пребываше по вся дьни
ув ћщаваа матерь свою. Еи же о том не хотящи ни поне слышати словесь его. И егда
отхождаше от него, тогда же блаженый. Вшед въ печеру. Моляшеся Богу прил ћжно
о спасеніи матере своея и о обращеніи сердца ея на послушаніе его (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 31).
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нія, щоб побачитись із ним301. Коли побачила його змореним і висохлим
від посту, не змогла втримати сліз і, втративши свідомість і впавши на
землю, благала лагідними словами святого Феодосія, щоб він повернувся
до неї302. Не знала вона, що для неї Бог визначив. Бо святий Феодосій не-
устанно просив Бога, щоб Він влив у її серце те саме, що і йому: щоб
більше не служила світу. І випросив [це у Бога]303, бо коли вже [мати] по-
бачила, що серце її сина невблаганне у Божій службі, сказала так: “Ос-
кільки мою втіху і опору моєї старості // 

Побожне
життя
синів
батьки 
будують.
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Спаситель забрав до Свого двору, нехай і я служитиму Йому у монашес-
тві304. І так, отримавши рясу305, жила в жіночому монастирі у великій по-
божності. А в той час жіночий монастир був там, де зараз виноградник Пус-
тинного монастиря святого Миколая, що знаємо завдяки [збереженому]
фундаменту306. Там вона трохи поживши, закінчила своє життя.

Потім, коли святий Никон відійшов з руських країв з одним монахом,
котрий був із монастиря святого Міни Болгарина, святий Феодосій був ви-
свячений в священство307. А після відходу ігумена Варлаама до монастиря
святого мученика Димитрія (на прохання київського князя Ізяслава), [Фео-
досій] був обраний на ігуменство печерське, про що ми розповідали у житії
святого Антонія. Не має слів [розповісти] про те, як порядно і свято вико-
нував цей уряд308. Мав такий звичай святий Феодосій – кожну ніч обходив
келії усіх монахів, бажаючи знати життя кожного із них, і якщо котрогось
заставав за молитвою і поклонами, стоячи Богу всесильному дякував, а
якщо когось за пустими розмовами [знаходив], відходив, двічі у двері вда-
ривши. На наступний день, зібравши їх, не суворо, а лагідно притчами при-
водив їх до побожного життя і розпалював їх серця Божою любов’ю309. 

Прославилось побожне життя святого Феодосія. Князь Ізяслав, довідав-
шись про нього, приходив зі своїм маленьким синочком310 пішки з Києва і
часто вчився у нього заповіді Божої і страху. Приходили інші люди, котрих
він і прикладом, і словами навчав побожності311.

Терпів цей святий отець немало перешкод від нечистих духів312. Бо коли свя-
тий Феодосій після повечір’я (або комплети313) хотів трохи поспати для відпо-
чинку тіла (не на ліжку, бо на ньому ніколи не спав, а спершись на стола314), // 

304 Замість наведених у ІІ Кас. ред. слів матері, де вона пояснює свій вчинок Божою во-
лею і повчанням святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 31) Косов вкладає в уста матері
доволі раціональне пояснення порівнюючи її вибір зі службою при дворі.

305 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що перед постригом мати св. Феодосія
отримала настанови від св. Антонія (Аб ра мович Д. І. Вказ. праця. – С. 31).

306 Ця локазізація жіночого монастиря належить власне Косову. 
307 Косов скоротив тут розповідь ІІ Кас. ред. про чесноти святого. Опускає він і роз-

повідь про побут братії, фізичну працю св. Феодосія і його терплячість перед укусами
комах (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 31-32).

308 Косов опустив розповідь ІІ Кас. ред. про переселення братії з печер, заснування
наземного монастиря, запозичення Студійського уставу (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 38-39).

309 Косов суттєво скоротив цей епізод ІІ Кас. ред., забравши згадку про епітимію і розлоге
повчання свято го, збагачене біблійними цитатами (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 41-42).

310 Косов неуважно відчитав інформацію ІІ Кас. ред. : Прииде по обычаю христолюби-
вый князь Изяслав смалом отрокъ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 43).

311 У “Патериконі” на перший план висунуто не розповідь про затворництво святого,
а його пастирську турботу про ближнього.

312 Косов прибрав риторичний відступ ІІ Кас. ред. про відвагу святого у боротьбі зі
злими силами (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 40).

313 Комплета – в Католицькій Церкві остання молитва добового циклу, що відправ-
лялась перед сном.

314 ІІ Кас. ред. говорить про звичай святого відпочивати, сидячи на лавці (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 40).

315 У тексті помилково набрана перевернута цифра 30.
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316 У тексті помилково написано iaboby, що потім виправлено в Errata – iakoby. 
317 ІІ Кас. ред. описує цей епізод не так яскраво: и се слышашеся гласъ клопота въ

печерh от множества бhсовь, якоже се им на колесницах едущим, и другым же въ
бубны біющим, и инhм же въ сопhли сопущим (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 40).

318 Характеристика святого як воїна Христового є редакторською вставкою Косова
до тексту ІІ Кас. ред.

319 Характеристика Бога як Творця Спасіння є редакторською вставкою Косова до
тексту ІІ Кас. ред.

320 Косов підкреслює, що св. Феодосій отримує від Бога владу заклинати і виганяти
злих духів.

321 Тут текст “Патерикону” знову підкреслює, що чудо вигнання бісів мало місце
завдяки Божій помочі.

322 Тут помітна тематична реструктуризація тексту ІІ Кас. ред. Замість розповіді про
напад розбійників на монастир і інші чудеса (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 52-53),
Косов ставить на перше місце повчання св. Феодосія про нестяжання.

323 Votum (лат.).
324 ІІ Кас. ред. інтерпретує володіння майном монахів не як не виконання монашого

обіту, а як вражію часть сущу и преслушаніе грhху (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 55).

325 Косов упродовж усього твору неодноразово застосовує сучасне йому звернення
до монаха як брата у Христі.
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зборисько нечистих духів почало гарцювати по печері, ніби316 на скакових
конях і возах влаштували їзду із вереском, бубнами і трубами317. Але святий
Феодосій, добрий і чуйний рицар Христовий318, знав, чия це була комедія, і
вдавався, немов до зброї, до молитов і читання псалтиря, які [злим духам]
настільки не до смаку були, що одразу припиняли свої дії і сцени та зати-
хали. А коли вже добре був випробуваний святий і умів міцно боротися із
цим неприятелем душ, Найвищий Творець нашого Спасіння319 дав йому
силу їх заклинати і відганяти320. Так, що коли де-небудь святий Феодосій
з’являвся, виганяючи їх, більше вони там знаходитись не могли. Трапилось
потім, що пекарі, котрі готували хліб для братії, почали терпіти від нечистих
духів дивні неприємності: часом їм борошно розсипали, часом діжки із
хлібним квасом перевертали й інші прикрості чинили. Ішли тоді [пекарі]
до святого Феодосія, повідомляючи про свої біди від неприятелів душ. Свя-
тий Феодосій йшов до цієї пекарні і, наказавши закрити його самого з ве-
чора аж до утрені, гарячими молитвами Всевишнього закликав. І коли за
Його допомогою їх закляв321, більше до тої кімнати не приходили.

Мав також той святий отець серед інших і таку звичку, гідну великої по-
хвали322 – ходячи від келії до келії братів, він дивився, чи не має ніхто якоїсь
особливої їжі чи питва, або одягу понад устав, або якогось скарбу. Якщо
таке у когось знаходив, одразу кидав у піч як шкідливу річ, котра тягне за
собою гріх супроти обіту323 монашого убозтва324. А потім суворо повчав,
кажучи: “Не личить, наймиліший брате у Христі325, монахові, котрий зрікся
світу, // 
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326 Характеристика святого як істинного пастиря є редакторською вставкою Косова
до тексту ІІ Кас. ред.

327 Parki oglądać (середньопол.) – маються на увазі давньоримські богині долі
Парки, які визначали момент смерті людини. Тут Косов опустив розлогу прославу
св. Феодосія як доброго пастиря, уміщену в тексті ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 56).

328 Підкреслення милосердя св. Феодосія є редакторською вставкою Косова до тек-
сту ІІ Кас. ред.
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знову збирати скарб у себе в келії. Бо як зможеш чисту молитву творити Бо-
гові, занурившись у скарб. Бо так сказав Господь Христос: “Де скарб ваш,
там буде й серце ваше” і тим, хто нерозумно збирає: “Цієї ночі душу твою
візьму у тебе і кому буде те, що зібрав?”.

Коли траплялося так, що хтось із братії йшов з монастиря, не змігши ви-
нести великих трудів, святий Феодосій завжди дуже сумував і Господа Бога
за нього гаряче просив як пастир за овечку, поки цей брат знову не повер-
тався на своє місце для служби Богу. А був один монах, на дивовижу не-
терплячий, який звик часто з монастиря виходити і знову повертатись. Як
тільки він повертався, радо його святий отець приймав, напучуючи. Завжди
просив зі слізьми Всевишнього як істинний пастир326, щоб того смерть десь
за монастирем не настигла. Випросив це і обіцяв брату щоразу, як тільки
той повертався.

Одного разу прийшов той брат, просячи про [дозвіл на] повернення
знову. Святий отець, дуже милосердний і ласкавий пастир, одразу його до
рядів братії включив. Оскільки той був ремісником, то зібрав за монастирем
трохи [грошей] зі своєї ручної праці і, принісши це, поклав перед святим
Феодосієм. Благословенний і сповнений Святого Духа ігумен сказав: “Най-
миліший брате, якщо хочеш бути справжнім монахом, вкинь це все у піч
вогненну”. Охоче зробив так навернений брат і сам з того часу побожно
проводив свої дні аж до смерті в монастирі. І здійснилося пророцтво свя-
того, коли обіцяв, що за монастирем той не зустріне Парок327.

Хто також подивиться на милосердя цього святого мужа, напевно зди-
вується328. Сталося так, що в одній маєтності //
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І явним
злодіям 
інколи 
поступа-
тися329 – 
це річ 
спасенна.

329 Ufolgować (середньопол.).
330 Косов вводить до тексту ІІ Кас. ред. характеристику милосердя як вродженого

звичаю святого – така характеристика була необхідною складовою агіографічного
ідеалу Нового часу.

331 Косов описує убогість відповідно до понять свого часу – відсутність одягу і
взуття. В той час як ІІ Кас. ред. характеризує її в більш загальних рисах: убо видяше
нища или убога, въ скръби суща и во одежди худh (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 57).

332 Тут також помітні сліди тематичної реструктуризації – розповідь про милосердя
святого передує оповіді про чудеса в монастирі.

333 ІІ Кас. ред. описує місіонерство святого серед євреїв іншими словами: тhх еже
о Христh препираа и укоряа же и досаждаа тhм, и яко отметникы и беззаконникы
тhх нарицаа, желаше бо еже о Христh въ исповhданіи убиену быти ему (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 65).
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монастирській було зловлено злодіїв, котрі хотіли [щось] вкрасти. Коли їх
привели до святого Феодосія, зв’язаних і закутих сильно, змилувався муж,
чеснот усіх повний, і, заплакавши, сказав їх розв’язати і дати їм їсти і пити.
Потім довго їх навчав, щоб більше не робили своєї злої роботи. Окрім того,
щедро їх обдарував і відпустив з миром. І був такий щасливий, що ці злодії
більше ремеслом своїм не займалися, а жили з праці своїх рук.

Мав цей побожний старець звичай майже вроджений330, що коли бачив
якогось бідного без одягу, без взуття й іншого необхідного331, дуже жалкував
і плакав над ним332. Тому наказав недалеко від монастиря збудувати дім для
убогих і при ньому церкву святого першомученика Стефана, зібрати при
цьому дворі сліпих, кульгавих і прокажених та забезпечувати всі їхні по-
треби з монастиря. Навіть десятину з усіх монастирських маєтків [наказав
їм віддавати]. А щосуботи також відсилав хліб в’язням, котрі в якій-небудь
тюрмі сиділи. Не менша і та ласка Христова у святому Феодосії Печер-
ському, що таємно вночі звик ходити до євреїв, повчаючи їх, щоб у Спаси-
теля повірили, як в обіцяного Месію, і не супротивились333. Так при суво-
рому, побожному і ангельському житті бажав пролити свою кров за Господа
свого.

Через такі милі Богу і людям справи так сильно сподобався князю Ізяс-
лаву, що часто, взявши тільки одного малого хлопчика, ходив до нього на
духовну розмову. Сталося так, що після обіду був закритий Печерський мо-
настир. А Ізяслав, приїхавши до воріт і спішившись з коня (бо ніколи на
коні до Печерського монастиря не в’їжджав) стукав до брамника, щоб від-
крив йому. //  
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334 Тут і далі автор для позначення вечірні застосовує польське nieszpory (середньо-
пол.), яким позначали вечірню у католицькій традиції.

335 Косов додав до тексту ІІ Кас. ред. замилування князя послухом монаха.
336 Szafarz (середньопол.).

S. 32 

Тексти

307

Брамник сказав: “Маю наказ святого отця Феодосія нікому не відчиняти
аж до вечірні334 заради відпочинку братії, котра після обіду відпочиває для
наступних нічних молитов і праці”. Сказав Ізяслав знову брамнику: “Я
тільки один. Впусти мене”. Відповів брамник: “Маю наказ від старця, що
хоч би сам князь прийшов, не пускати [його]”. Ізяслав каже: “Прошу, отче,
таки піди  до святого старця і скажи йому, що прийшов як завжди я, князь
Ізяслав”. Впізнав тоді брамник князя і, нічого не сказавши, побіг до святого
старця, котрий, вийшовши, поклонився князю. А князь сказав: “О, який ве-
ликий послух у того брата до тебе, старцю – навіть мене впустити не
хотів”335. Відповів йому старець: “Пробач, милостивий княже. Спричинила
це потреба – щоб братія, зморена постами і молитвами, після обіду трохи
відпочила для подальших нічних молитов і гімнів”. Князь зрадів з такої чес-
ноти послуху і не сприйнявши це за зневагу, пішов зі святим Феодосієм до
церкви і там після звичних для гостей молитов мав довгу розмову про ду-
шеспасенні речі і не міг насититися словами святого старця.

Дивуватись можна і любові святого Феодосія Печерського до ручної
праці. Бо часом йшов до пекарні і пік разом із іншими хліб і діжки [тіста]
місив, часом – дрова рубав і іншу роботу робив. Одного разу келар336 на ім’я
Феодор, котрий багато розповідав святому Нестору про цього святого Фео-
досія, прийшов і почав говорити преподобному, що надходить свято Най-
святішої Діви, а води немає кому принести. Святий старець піднявся з охо-
тою і почав одразу сам воду з криниці носити. І вже багато наносив, коли
один з братів, побачивши це, // 
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337 Так, виходячи з сучасної йому технології виготовлення книг, Косов інтерпретував
текст ІІ Кас. ред.: строащу книгы (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 46.).

338 У ІІ Кас. ред. йдеться тільки про миття святим рук (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 46).

339 Косов дидактично підкреслює убогість святого, що мало неабияке значення для
сучасного йому монашества.

340 У тексті помилка: w iakieyś potrzebie gwałtowney do monastera xiążecia Izasława
(середньопол.).

341 Характеристика святого як невинного і слухняного агнця є авторською вставкою
Косова до тексту ІІ Кас. ред.
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сказав іншим, щоб йшли носити воду. І так було з достатком принесено по-
трібну воду.

Також сталося так, що не було дров для кухні; прийшов той Феодор до
святого старця і попросив, щоб той наказав комусь вільному з братії приго-
тувати після обіду дрова для кухні. Відповів богобоязливий муж і правди-
вий монах: “Я, наймиліший брате, вільний, я піду”. І, наказавши братам іти
на обід (бо час уже надійшов), сам узяв сокиру і рубав дрова. Вийшовши з
трапези після обіду, брати одразу побачили свого ігумена, що рубав дрова.
Кожен узяв собі сокиру і почав рубати. І так на багато днів [уперед] також
нарубали. А коли святий Никон робив палітурки для книг337, він із ним сідав,
готуючи мотузки для книг.

Окрім того, ніхто ніколи не бачив, щоб [святий Феодсій] мився (окрім
обличчя і рук338). Сорочкою йому була дуже гостра власяниця, а зверху –
дуже благе власяне плаття. На благість цього плаття йому вказували інші і
сміялися нерозумні, але він перемагав це терплячістю як святий муж, який
присягав про убогість, а не про вишукані шати339.

Йшов одного разу святий Феодосій в якійсь нагальній потребі монастиря
до князя Ізяслава340, а оскільки був далеко від монастиря і вже настали ве-
чірні сутінки, Ізяслав наказав візнику, щоб відвіз святого до монастиря.
Коли вони вже були в дорозі, візник, побачивши на святому Феодосію шма-
тину тонку, власяну і благу та плаття простацьке, подумав, що це якийсь
жебрак і сказав: “Послухай, отче, ти завжди байдикуєш, а я, неборак, пра-
цюю. Тому не можу на коні їхати. Піди, сам сядь на коня”. Святий Феодосій
охоче його в цьому послухав як невинний і слухняний агнець341 і одразу сів
на коня. Віз сплячого візника цілу ніч, а коли йому на очі сон //  
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342 Такий висновок є редакторською вставкою Косова до тексту ІІ Кас. ред., що була
додана з метою посилення дидактичності оповіді.
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падав, злазив з коня і йшов пішки. І так аж до світанку був візником для
свого візника богобоязливий і покірний отець. А коли вже день надходив,
зустріло його багато панів, котрі їхали до князя, і кланялися йому з великою
шаною, спішившись з коня. Тоді сказав візнику: “Сину, вже день, сідай на
коня”. Візник, дивуючись як шанують святого старця милостиві пани, сів
на коня і дуже злякався, щоб йому не дісталося від князя за неповагу до та-
кого святого старця. А коли вже приїхали до монастиря, уся братія йому до
землі вклонилася. Візник дуже злякався, зрозумівши, що руські князі, пани
і сенатори вшановують у святому Феодосію не погане плаття, а святість342.
Тому, щоб він не боявся, святий Феодосій наказав взяти його до трапезної і
нагодувати вдосталь, до того ж обдарував його і відпустив. А розповів про
все братії сам візник, бо сам святий це приховував.

Просив чуйний пастир стадо своє тільки про мир і щоб один одному кла-
нялись, [щоб] у власній келії Богу молились, а не тинялися від келії до келії;
а якби хто мав якісь спокусливі видіння, щоб з місця не рухався, а захи-
щався від диявольських нападів молитвою і постом. Говорив їм: “І мені,
братчики милі, диявол влаштовував різні штуки. Одного разу, коли співав у
келії псалми, став переді мною чорний пес і я не міг вклонитися [Богові].
Коли довго стояв переді мною, я наскочив на нього і хотів ударити його, але
той одразу зник. Огорнув мене тоді страх і я хотів піти з того місця, якби
Бог не зміцнив мене. Отже, я вдався до гарячих молитов і поклонів, після
чого страх мій відійшов і коли потім з’являлися різноманітні видіння – //  



312



343 Тут Косов опускає деякі деталі ІІ Кас. ред., які не узгоджені із його загальною
візією про побожне життя монаха: про солодкий сон св. Іларіона в келії і наказ святого
позичити грошей для годування братії. Разом з цим, опущено чудо про послання мо-
настирю золота і той факт, що св. Феодосій зумисне вдавав ніби він спить уночі (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 48).

344 Захристіарій – прийнятий у католицькій традиції термін для позначення особи,
що відає церковним начинням.

345 Замість слів ІІ Кас. ред. начать клепати утренюю (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 52), Косов говорить про сучасну йому традицію закликання до богослужіння ударом
дерев’яного била.
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не боявся я їх”.
Тоді прийшов один брат на ім’я Іларіон і сказав, що терпить значні

штурми диявольські: “Одні мене за волосся з ліжка піднявши, волочать по
землі, а інші, піднімаючи стіни, кричать: “Давайте його сюди”. Через це не
можу жити у келії”. Святий Феодосій відповів: “Не так, наймиліший брате.
Не треба піддаватися нечистому неприятелю, але [потрібно] терпіти його
статечно, щоб Спаситель, побачивши твою терпеливість, зробив тебе пере-
можцем над ними”. На що Іларіон сказав: “Не можу, святий отче, більше в
цій келії мешкати”. Відповів святий: “Іди до своєї келії і більше вони тебе
не турбуватимуть. І так сталося, що в тій його хатині молитвами святого
Феодосія більше не було чути ніяких страхів”343.

Також різні чудеса відбувалися за цього святого отця і ігумена Феодосія.
Бо коли вже розцвіло гроно монашої братії, старець разом з братами будував
келії і огороджував монастир. Однієї ночі в пітьмі прийшли злодії і розбій-
ники, говорячи між собою, що в церкві на хорах є скарб. І так, не заходячи
до жодної келії, рушили одразу до церкви. І там почули голос, що співав у
церкві і подумавши, що монахи відправляють комплету, заховалися у за-
ростях. Трохи почекавши і думаючи, що вже все, подалися знову до церкви,
але знову почули спів і гімни, до того побачили багато світла. Подумавши,
що це полунощні молитви, втретє причаїлися в гаю неподалік, чекаючи
кінця. Однак безустанно було чути цей спів (це бо ангели співали), вже було
зроблено сигнал для утрені і почали брати готуватися, а паламар або за-
христіарій344 бив у дошку345, //  
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346 Косов трансформовує оповідь ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 52), уточнюючи, що церква насправді стояла на землі, а землетрус тільки “здавався”
розбійникам.

347 На відміну від ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 53), Косов показує
чудо як видіння, що сталося з дворянином, а не подію, що відбулася в реальності.

348 Косов опустив інформацію протографа, що раніше дворянин мав ім’я Ггеуевич
Здеиславь (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 54).

Бог
чудом

обороняє
святих
своїх. 
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до церкви [закликаючи]. Ці злодії і розбійники відійшли на раду у лісок,
почали між собою радитися, говорячи: “Вчинимо так – відтиснемо їх від
дверей і всіх повбиваємо”. І коли вже прийшли з тим наміром, стався вели-
кий землетрус і церква, яка насправді стояла на землі346, здалася [їм] підне-
сеною у повітря з усіма монахами. Здивувавшись цьому, ці грабіжники ви-
рішили для себе більше не займатися розбоєм. А їхній старший з трьома
другими товаришами прийшли до святого Феодосія, каючись у своїх гріхах
і розповідаючи про те, що відбулося. Святий Феодосій подякував за таку
милість Богу, який зволив позбавити їх від ганебної смерті і показав цим
розбійникам шлях спасіння.

Один із дворян князя Ізяслава, їдучи вночі по полю за п’ятнадцять миль
від Печерського монастиря, побачив здалека наче, ніби під хмарами, церкву
Найсвятішої Печерської Діви. Здивувавшись, швидко подався зі своїм по-
чтом до цього місця. І коли вже приїхав близько під Печерський монастир,
здалося йому, що церква ніби спустилася і стала на тому місці, де зараз347.
Розбудивши брамника, пішов тоді дворянин до святого Феодосія і розповів,
яке йому було видіння про церкву. І з того часу часто навідував святого Фео-
досія і вбирав духовну науку від старця, сповненого страху Божого, та давав
на монастир щедру милостиню зі своїх маєтків.

Інший дворянин того князя Ізяслава на ім’я Климент348, пішовши на
війну разом зі своїм князем, і коли вже довелося йому зустрітися з неприя-
телем, подумки тільки обіцяв: “Якщо Бог поверне мене додому здоровим,
дам на ікону Найсвятішої Діви Богородиці //  

Обітниці
Найсвяті-
шій Діві
потрібно
викону-
вати. 
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349 У тексті помилкомо набрано zwracali, що потім виправлено в Errata – zwracali się 
(середньопол.).

350 За ІІ Кас. ред. – въ страсh велицh бывь (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 54).
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дві гривні золота і вінець для неї зроблю”. Тоді коли після війни поверта-
лися349 додому, забув той дворянин, що пообіцяв у думках Найсвятішій Бо-
городиці, а одного разу, коли вдень спав у хаті, прийшов до нього страшний
голос, говорячи: “Клименте!” Він прокинувся, а ікона Найсвятішої Богоро-
диці, котра була в монастирі святого Феодосія, стоїть перед його ложем і
голос від неї виходить: “Чому, Клименте, не зробив того, що на війні мені
обіцяв? Кажу тобі – зроби”. І сказавши це, зникла ікона ця. Климент, зди-
вувавшись350, взяв ці дві гривні золота і віддав святому Феодосію і вінок
також оправив золотом. За кілька днів той дворянин задумав подарувати
Євангеліє для монастиря святого Феодосія, прийшов до нього, але не пока-
зував те Євангеліє, а приховав, тримаючи під рукою. Коли вже мав сідати,
святий Феодосій сказав: “Брате Клименте, покажи святе Євангеліє, котре
маєш під рукою і котре ти пообіцяв Пресвятій Богородиці. І тоді сядемо”.
Почувши це, Климент здивувався, звідки довідався святий Феодосій про те,
про що нікому не сповіщав. І так віддав це Євангеліє до рук святого Фео-
досія і, усівшись, говорив про духовне немалий час. З того часу велику
любов мав до святого.

А цей святий старець, коли хтось до нього приходив, після духовної
науки годував його тим, що їли у монастирі, тобто: хлібом і кашею, котрі
здавалися смачнішими ніж всі вишукані страви, про що всі говорили. Ки-
ївський князь Ізяслав часто їв все це у святого Феодосія з великим апетитом,
а одного разу запитав: “Чому, святий отче, у мене такі вишукані делікатеси:
паштети дорогі і страви, приправлені різноманітними //  
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351 Косов конкретизує інформацію ІІ Кас. ред. про смачні страви, називаючи їх,
відповідно до смаків своєї доби, паштетами і приправами з різноманітних коренів.

352 Це твердження, яке є заголовком для подальшої оповіді, додане Косовим до тек-
сту ІІ Кас. ред.

353 Косов додає до розповіді про чудо подячну молитву св. Феодосія, якої немає у
ІІ Кас. ред.
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коренями351, не такі смачні як ваші, які, здавалося б, є простими”. Відповів
святий Феодосій: “Наша братія, котра варить ці страви, має такий звичай –
спершу один із них, уклонившись тричі перед вівтарем, бере благословення
від ігумена; по-друге, запалює свічку від святого вівтаря і нею вогонь роз-
палює. Також, коли воду вливає, коли заправляє [страву], завжди говорить
старшому: “Благослови, отче”. У тебе, милостивий княже, тому не є смач-
ними страви, бо майже кожна справа супроводжується тисячами злих слів,
сварок і проклять”. Це визнав і сам князь.

Навіть той дар дав тому святому Феодосію Бог Всемогутній, що коли чо-
гось бракувало в монастирі, після його молитви з’являлося сповна352. Ста-
лося бо, що прийшов келар і сказав святому Феодосію, що немає чого дати
їсти братії. Відповів йому старець: “Піди, наймиліший брате, зачекай трохи
і проси Всевишнього, який дбає про нас. А якщо цього не удостоїмося,
звари пшеницю з медом до столу братії. Але я насправді вірю, що той, хто
давав хліб у пустелі непокірному народу, сьогодні і нам [щось] дасть зі своєї
скарбниці”. Почувши це, келар відійшов, а святий Феодосій впав на землю,
гаряче благаючи Спасителя. Аж ось якийсь дворянин князя Ізяслава Іван за
натхненням Божим наклав три вози їжі, яку належить їсти монахам: муки,
хліба, сиру, риби, сочевиці, пшона, меду і прислав до монастиря святого
Феодосія. Побачивши це, той святобливий старець підніс руки до неба і
сердечно подякував Небесному Отцю і Господу, котрий ніколи не забуває
своїх дітей і слуг353, а потім покликав келаря і сказав // 



320



354 Ця фраза св. Феодосія з алюзією до біблійного тексту (Мв. 11:29-30) додана
Косовим до тексту ІІ Кас. ред.

355 Тут і далі для позначення трапезної Косов використовує вживане в західній мо-
нашій традиції Reflektarz (середньопол.).

356 Косов додає до тексту ІІ Кас. ред. пояснення цього вчинку святого.
357 Włodarką (середньопол.). Очевидно, Косов непрвильно зрозумів слова прото -

графа, якими позначалася жінка, що вела господарство: жена нhкаа, яже бhн каа,
яжеб придръжащи вся в дому (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 58).
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йому: “Бачиш, наймиліший брате, як про нас дбає Спаситель, ярмо якого
ми носимо354, коли ми щиро довіряємо йому. Іди тепер і зроби цього дня до-
статній обід для братії, бо все прислане є Божим даром і його власним ста-
ранням”. Веселий духом був отець Феодосій цього дня, сидячи з наймилі-
шою своєю братією у трапезній355. А сам за давнім своїм звичаєм їв тільки
сухий хліб і варені трави без масла та пив воду. Що дивно – ніколи не був
меланхоліком за столом, а завжди веселим, ніби освітленим Божою благо-
даттю.

Було і так, що прийшов до святого Феодосія один пресвітер з Києва, про-
сячи вина для святої літургії. Святий покликав паламаря або захристіарія і
наказав йому налити повну посудину, яку цей муж з Києва приніс. Захрис-
тіарій відповів: “Так мало, отче святий, маємо вина, що ледь нам самим на
три або чотири дні вистачить для літургії”. Сказав йому святий Феодосій:
“Усе йому, святий брате, вилий. Про нас Бог Всемогутній подумає”. Захрис-
тіарій, не сильно довіряючи словам святого отця, залишив трошечки вина
для завтрашньої святої літургії і вилив [решту] тому київському пресвітеру,
котрий, побачивши, що вина мало, показав його святому Феодосію. Святий
старець Феодосій, вдруге покликавши захристіарія (або завідувача церков-
ними речами), сказав йому вилити все (так довіряв цей святий Богу, котрий
не міг свою святу Церкву залишити у потребі356). Захристіарій, не спере-
чаючись, вилив усе вино цьому пресвітеру з Києва. Коли вже вечоріло, на
сповнення слів святого Феодосія прислала одна пані, котра була володар-
кою357 на дворі князя Всеволода, три вози з повними флягами вина. Поба-
чивши //  
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358 У ІІ Кас. ред. св. Феодосій пророкує, що вино буде надіслане до монас-
тиря в цей же день (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 58).

359 Косов опустив наступне чудо, про яке розповідає ІІ Кас. ред. – про непослух келаря,
який притримав до іншого дня білий хліб, принесений із Димитріївського монастиря.
Ймовірно, це зроблено з огляду на те, що поведінка святого в цьому епізоді є досить ри-
гористичною – він наказує неслухняному економу викинути порізаний хліб (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 58-59). Також у “Патериконі” опущені наведені в ІІ Кас. ред.
розповіді про непослух братії заповіді святого про турботу тільки про сьогоднішній день
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 59-60).

360 Косов додає до розповіді ІІ Кас. ред. епізод про подяку Богу, яку склав св. Фео-
досій після здійснення чуда.

361 У цьому місці Косов пропустив слово: niemniejsza i to ubogim zakonnikom była
(середньопол.).

362 ІІ Кас. ред. вкладає в уста святого інші слова: Ими ми вhру, чадо, яко мощень
есть Богъ и от тhх малых отрубій наплънити нам мhсто муки. Иже яко прі Илии
сътвори вдовици онои, умноживь от единhх пригорьщь мукы множество, яко же пре-
питатися ей съ чады своими въ гладное врhмя, дондеже гобино бысть в людех; се бо
и нынh тъжде есть и мощенъ есть такожде и нам от мала многа сътворити, но
иди и съмотри, егда благословеніе Божіе будеть на мhстh том (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 62).

363 Заклику-звертання до Бога та алюзії до біблійного тесту (Мв. 6:26) немає у
ІІ Кас. ред., яка резюмує це чудо словами св. Феодосія: иди, чадо, и не яви никому же
сего, но испеци по обычаю братіи хлhбы, се бо молитвами преподрбныя братіи нашея
посла Богъ милость свою къ нам, подаа нам вся на потребу, его же аще требуем.
Також Косов опустив розлогий пасаж, у якому йдеться про заклик святого турбуватися
тільки про сьогоднішній день (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 63).
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це, захристіарій дякував Всевишньому і дивувався словам святого отця Фео-
досія, який обіцяв цього дня358 вдосталь вина359.

Князь Ізяслав, який мав звичку часто відвідувати святого Феодосія, прий-
шов одного разу і проводив із святим духовні розмови в церкві. Тут почав
падати дуже великий дощ, а день хилився до вечора. Святий Феодосій на-
казав кухарю приготувати вечерю для князя. Кухар відповів: “Святий отче,
князь має при собі немалий двір і сам присутній власною персоною. А ми
не маємо жодної краплі меду і навіть самі бочки уже я перевернув”. Сказав
благословенний старець: “Іди, наймиліший брате, і знайдеш повну бочку.
Бо маю таку надію і віру у Бога”. Пішов кухар до ключника. І сталося так
за словами святого, бо знайшов бочку повну меду. За це святий Феодосій
склав велику подяку Богу360 і з достатком почастував князя і братію.

Не меншим [чудом]361 для убогих монахів було і тоді, коли одного разу
прийшов пекар і сказав, що борошна анітрохи немає на хліб, а тільки ви-
сівки зібрані по всій житниці. Відповів святий: “Вірю я Богу моєму і ти вір,
наймиліший брате. Йди і знайдеш повно борошна. Бо якщо за часів пророка
Іллі зробив з однієї пригоршні борошна багато для вдови, щоб [вона] жи-
вилася з своїми дітками під час голоду аж поки Всемогутній Господь забрав
бич свій, то він же може нам з малого зробити велике”362. Слухняний брат
вислухав [це] і пішов до житниці, куди коли заглянув, побачив за словами
святого повно [борошна]. О Боже, як Ти турбуєшся про тих, які Тобі щиро
служать вдень і вночі! Во істину як птахів небесних, що не сіють, не жнуть,
не збирають у клуні, Отець Небесний їх годувати звик363. // 
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364 Wniebowziecia (середньопол.). Так Косов тут і далі називає свято Успіння Бого-
родиці. Віра в те, що Богородиця була взята на Небо разом з тілом, була притаманна
католицькій традиції, однак в першій половині XVII ст. вона широко проникає в укра-
їнські православні тексти.

365 Акцент у цьому епізоді у порівнянні з ІІ Кас. ред. суттєво змінено: св. Феодосій
обурюється за непослух кухаря, а не за недовіру келаря до Божого провидіння: лhпо
бhнел по б не пещися о приходящим дьни, но по веленію моему сътворити
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 58-59).

366 Косов випустив твердження ІІ Кас. ред. про те, що и многажды и презаитерь
молитву творить и водою святою покропляя, тожде ни тако зліи тии бhсове оста-
шася, творяще пакости и донынh скоту (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 62).
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Подібно одного разу на свято Внебовзяття364 Найсвятішої Діви дуже
сильно бракувало оливи, так що монахи не мали чого вливати до лампад.
Захристіарій хотів зробити олії і її налити в лампи. Отож, попросив святого
Феодосія про благословення і той дозволив. Тоді, коли олія мала вливатися
у лампи, побачив здохлу мишу, яка плавала у ній. Пішов до святого і сказав:
“Дуже сильно закрив я посудину з цією олією і не знаю як залізла миша і
втонула”. Подумав святий Феодосій, що то Боже Провидіння і сказав за-
христіарію: “Краще нам, брате, мати надію на Бога, що він у силах дати нам
за потребою оливи. Піди і вилий цю олію на землю. І почекаємо трохи, про-
сячи Бога і побачиш, що дасть цього дня нам оливи з надлишком”. Так і
сталося. Бо коли вже був час Вечірньої, хтось з багатих людей привіз барило
повнісіньке оливи. Побачивши це, Святий Феодосій дякував Всевишньому,
який зволив почути його молитви. І налили так усі лампи і ще більша час-
тина [оливи] залишилась. Після цього на наступний день достойно відсвят-
кували свято. На свято святого Димитрія святий Феодосій із братією йшов
до монастиря в ім’я цього святого. Коли прийшов, принесли йому від когось
чимало білого хліба і наказав кухарю дати його до столу братії, яка зали-
шилася в монастирі. Кухар, мало дослухаючись тут до святого, дав до столу
братії монастирський хліб, а той заховав на завтра. Обурився за це святий
на непослух кухаря і наказав викинути вже порізаний хліб у ріку365.
Одного разу з одного монастирського села прийшов брат, оповідаючи свя-
тому Феодосію, що в хліві дуже велику шкоду чинять дияволи366. Святий // 
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367 Косов вказує, що злих духів вигнав сам Бог, у той час як ІІ Кас. ред. відводить
цю роль св. Феодосію, якого і прославляє як переможця (Абра мо вич Д. І. Вказ. праця. –
С. 62).

368 Ця повчальна преамбула є авторською вставкою Косова.
369 ІІ Кас. ред. у цьому місці значно ригористичніша: вона порівнює князівську тра-

пезу з трапезою біблійної Єзавелі, а їжу називає сповненою крові (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 66). 

370 Косов застосовує цей анахронізм замість “вельмож” ІІ Кас. ред. (Абра мович Д. І.
Вказ. праця. – С. 66).

371 Косов трансформував інформацію ІІ Кас. ред., де сказано не про вигнання, а про
ув’язнення святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 67).
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кинувся до посту і молитви, як до зброї проти тих неприятелів. Сказав бо
Господь Христос, що цей рід не виходить інакше, як тільки молитвою й по-
стом. І як перед цим вигнав молитвою з пекарні цих нечистих духів, пішов
до цього села і закрився на ніч у хліву і в ньому аж до ранку виголошував
гарячі молитви. Вислухавши їх, Всемогутній Бог більше не дозволив цим
нечистим духам робити шкоду у хліву367.

Хто веде до згоди і вказує комусь на правду, той заслуговує на похвалу
за наукою Спасителя і думки усіх мудрих і уважних людей368. Коли князя
Ізяслава вигнали з Київської столиці його брати, наш святий Феодосій був
запрошений до них на банкет через [одного] дворянина. І так відповів свя-
тий: “Як я маю прийти туди, де звила собі гніздо несправедливість, а спра-
ведливий і невинний брат терпить біду і вигнання від єдинокровних [бра-
тів]”369. Коли посол оповів це, князі майже не ображалися, знаючи, що
святий Феодосій є мужем дуже справедливим. Окрім того, святий Феодосій
завжди дорікав тому брату, який опанував Київ. І дорікав не тільки словами
перед його сенаторами370, але і пишучи листи, на які князь майже не зважав.
Тоді написав [святий Феодосій] великий лист, наводячи йому приклад різ-
них панів і князів, котрі повставали на своїх братів. І між іншим привів такі
слова Святого Письма, котрі були сказані до Каїна про вбивство Авеля:
“Кров брата твого Авеля взиває до мене”. Прочитавши цей лист, князь дуже
сильно розгнівався і кинув його на землю. Тоді пішла чутка, що князь мав
вислати святого Феодосія у вигнання371. Братія дуже засмутилася // 
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372 Тут і далі Косов використовує термін “szlachta” (середньопол.) для позначення
давньоруського боярства. 

373 Цей повчальний заклик є авторською вставкою Косова.
374 Тут Косов демонструє свою історичну обізнаність: епізоду про настанови з боку

батька Ізяслава і Святослава – князя Ярослава Мудрого немає у ІІ Кас.ред.
375 Косов вводить до тексту пояснення вчинку святого – любов до князя, за якого

він заступається.
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через цю новину і просила святого Феодосія перестати дорікати князю, бо
приходило багато шляхти372 і радило святому, щоб він припинив [говорити]
про князя ці вразливі слова, щоб за них на вигнання не заслужити. Довідав-
шись про все це, святий муж анітрохи не злякався, а сказав з радістю: “Най-
миліша братіє, я готовий не тільки до вигнання, але й до смерті”. Однак
князь Святослав, хоч був дуже розгніваний на святого Феодосія, нічогі-
сінько йому не вдіяв, бо йому один ігумен з його земель розказував про дуже
побожне життя цього святого. Святий Феодосій, побачивши потім, що його
дорікання ніяк не вплинуло на князя Святослава, почав просити, щоб князь
Ізяслав був повернений до столиці. Святослав, прийшовши після гніву до
себе, всіма силами прагнув мати духовну розмову з богобоязливим святим
Феодосієм, послав свого дворянина [довідатися], чи не гнівається святий
отець і чи дозволить відвідати себе. Поглянь на покору князя перед убогим
монахом373! Святий Феодосій відповів, що буде дуже радий князю. Князь,
не зволікаючи, приїхав. Привітав його святий Феодосій та повів до церкви.
Після молитви мав з ним духовну розмову, схиляючи до того, щоб між бра-
тами квітла любов, а особливо між тими, яких батько так гарно навчив374.
А оскільки святий Феодосій дуже любив князя Ізяслава375, то він сам часто
відвідував князя Святослава, щоб той міг відродити пригаслу любов до
брата Ізяслава.

Одного разу прийшов [святий Феодосій] до князя Святослава і застав
там // 
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376 Trafi na dobrą myśl (середньопол.). Дослівно: натрапив на гарну думку. ІІ Кас. ред.
інформує також про виконання для князя музики в храмі (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 68). 

377 У тексті “Патерикону” допущена помилка. Дослівно: Так був завжди вдячний
св. Феодосій князю Святославу.

378 У тексті “Патерикону” допущена плутанина. Дослівно: що і святому слова свя-
того розчулити не дав до братньої любові.

379 У тексті “Патерикону” допущена помилка. Дослівно: звичайна для цього святого
була у Великій піст входити до печери.

380 Тут і далі Косов називає Вербну неділю прийнятим у тогочасній католицькій тра-
диції терміном Квітна неділя – Kwietna niedziela (середньопол.).

381 За спостереженнями І. Жиленко, Косов першим намагається локалізувати печеру
в урочищі Лісники (Патерик Києво-Печерський... – С. 236).

382 Косов застосовує цей анахронізм, запозичуючи його із сучасної йому судової
системи.

В Лісни-
ках, де

був Гли-
нецький

монас-
тир381.
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гучну забаву376, коли там грала різна музика. Святий Феодосій, коли його
посадили до князя, опустив очі до землі і сказав: “І чи будуть у наступному
віці такі веселощі?” Князь, зворушений такими словами святого мужа, од-
разу зайшовся сльозами і наказав припинити музику. І коли б надалі не ви-
падала нагода під час забав використовувати інструментальну музику і по-
відомляли про прихід святого старця, одразу наказував припинити її. Так
завжди був вдячний князь Святослав святому Феодосію377, що як тільки
вступав з ним у розмову, одразу говорив: “Якби мій батько воскрес, тоді я
б йому так не радів, як тобі, святий старче, і не боявся б його так, як тебе,
побожна душе”. Святий отець Феодосій тільки вмовляв його, щоб не пере-
ступав заповідей свого батька і повернув брата Ізяслава на київську сто-
лицю. Той через це так гнівався, що і слова святого не розчулили його до
братньої любові378. Бачачи таку незгоду поміж руськими князями, Никон з
двома братами пішов з монастиря святого Феодосія, про що [повідаємо]
далі.

Мав за звичку379 цей святий у Великий піст входити до печери і в ній у
неустанному пості, молитві і умертвінню тіла проводити час аж до Вербної
неділі380. І дивно, але мав потаємну печеру в монастирському маєтку, де за-
таївшись від усіх (бо вночі туди ішов), відправляв святі дні посту. Потім,
вийшовши з неї в п’ятницю перед Вербною неділею, приходив до братії.
Це так було мило Всесильному Богу, що коли зловили якихось злодіїв і вели
їх до замкового суду382 повз монастирський маєток, в якому //



332



383 Сильвестр Косов скорочує це чудо, яке ІІ Кас. ред. описує детальніше: св. Фео-
досій перед цим щоночі обходив монастирський двір, наведені відповідні цитати зі
Святого Письма тощо (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 63-64).

384 Цей дидактичний висновок з алюзією до біблійного тексту (Мв. 12:11) є автор -
ською вставкою Косова до тексту ІІ Кас. ред.

385 У тексті набрано botrzebniesz, що виправлено в Errata – potrzebuiesz (середньо-
пол.).

386 Інформацію про те, що суддя послухав святого охоче і радісно, додав до тексту
ІІ Кас. ред. сам Косов.

387 Косов деталізує інформацію ІІ Кас. ред., називаючи свідка цього чуда киянином.
388 Tęcza niebieska (середньопол.). Так Сильвестр Косов назвав небесною веселкою

дугу, яка фігурує у ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 8).
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святий Феодосій мав таємну печеру, вони поглянули туди і один, киваючи
головою, сказав: “Коли б ми сюди вночі не приходили, здавався здаля нам
цей маєток дуже високим замком, до якого ми не могли наблизитися”383. Так
багато для Бога означає один справедливий [муж]384.

Одна убога вдова потрапила святому Феодосію на очі, коли він йшов до
ремісників, які будували церкву. А ця вдова була покривджена від суддів і
сказала: “Отче, чи є ваш ігумен в монастирі?”. Відповів святий: “Чого
хочеш385 від нього? Адже він людина грішна”. “Чи він грішний – не знаю,
але знаю, що багатьом допомагає у стражданнях і в журбі”. І я б також хо-
тіла зазнати від нього цієї ласки”. Сказав їй тоді святий: “Жоно, йди до дому,
а коли прийде ігумен, я розповім йому про тебе. І звільнить тебе від твого
клопоту”. Пішла жона, а святий Феодосій подався до судді, просячи, щоб
ця убога вдова була звільнена від тягарів, накладених судом, а забране у неї
було повернено. Суддя охоче і радісно задовольнив прохання святого
мужа386.

За часів цього святого Печерська церква також будувалася не без чудес.
Такі там видіння були: однин чоловік вночі йшов з Києва387 повз той перший
старий монастир і побачив над ним яскраве світло і посередині святого Фео-
досія, який стояв перед церквою і підняв руки до неба. Потім з гори церкви
вийшов великий промінь і перейшов на іншу гору, де тепер мурована пе-
черська церква [стоїть]. І став цей промінь як веселка небесна388 одним кін-
цем на старій церкві, а іншим – на тому місці, де нині //  
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389 ІІ Кас. ред. описує це чудо набагато детальніше, додаючи цитати зі Святого
Письма і житія св. Сави (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 63-64).

390 Це чудо у ІІ Кас. ред. також описане набагато детальніше і тут прямо вказано,
що йдеться про ангельську процесію (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 64-65).

391 Образ святого, який трудиться заради свого спасіння, належить власне Сильвес-
тру Косову. Ідея стяжання благодаті з допомогою добрих вчинків є провідною у като-
лицькому постреформаційному вченні і може тлумачитися як полемічний аргумент
супроти протестантів (див. Сакал Є. Вказ. праця. – С. 50).

392 Косов деталізує інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 71),
називаючи хворобу святого лихоманкою.

393 Бачення монашества як боротьби з тілом, світом та злими силами є авторською
вставкою Сильвестра Косова.

394 Ця алюзія до біблійного тексту (Ін. 13:35) додана до ІІ Кас. ред. Косовим.
395 У тексті помилково набрано ranne wstawanie, що виправлено в Errata – rane wsta-

wanie (середньопол.).
396 Трансформована передсмертна промова св. Феодосія є квінтесенцією того, що

хотів донести Косов до сучасного йому монашества: покращення взаємостосунків бра-
тії, піднесення ролі монашества в церковному житті.
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Печерський монастир. Це киянин розголосив усім: і братії, і людям389.
Також чимало людей, які мешкали поблизу монастиря, одного разу по-

чули дивовижну мелодію, яку співали [якісь] голоси з подякою. Здивував-
шись цьому, вони піднялися на гору, бажаючи довідатись, хто це співає. І
побачили, що багато монахів на чолі зі святим Феодосієм процесією ідуть
від старої церкви до того місця, де тепер Печерський монастир і несуть
ікону Найсвятішої Діви Богородиці із запаленими свічками. Відправивши
там молитви і гімни, знов повернулися до старого монастиря. І про це [ці
люди] розповіли усім390.

Коли вже святий Феодосій, справжній рицар Христовий, який майже з
пелюшок удень і уночі заробляв у Христа благодать і вже заробив її собі до-
брими вчинками391, мав з цього світу перенестися до свого Господа, він
важко захворів на лихоманку392 і, почуваючись погано, наказав зібрати усю
братію, де б вони не були.

І почав їх наставляти, щоб вони пам’ятали про свої обітниці і пильно
оберігали їх та щоб завжди з охотою боролися супроти неприятелів душі,
світу, тіла і диявола393; щоб мали любов між собою394, щоб кожен перебував
у [своєму] покликанні і на [своїй] службі пильно і зі страхом Божим; щоб
старший молодшого, як і молодший старшого шанував пристойно і на-
лежно; щоб дотримувалися постів, молитов, рано вставали395 і нетужливо
стояли на молитві, а окрім того, щоб пильно дбали про церкву і її порядки396.

Потім прийшов на відвідини князь Святослав і його наставляв святий
Феодосій як батько, щоб справедливо керував своєю державою, щоб церк -
вам не чинив кривд і іншим чинити не //  
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397 Косов розширив подану у ІІ Кас. ред. інформацію (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 73) настановою князя не давати іншим завдавати шкоди Церкві.

398 З передсмертних настанов святого князю Святославу Косов прибирає обіцянки
молитися за князя і розширює його обов’язки щодо Церкви – не дозволяти іншим чи-
нити шкоди Божим храмам (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 71).

399 У тексті помилково набрано dowiedli, що потім виправлено в Errata – dowiedli
do (середньпол.). 

400 Косов трансформовує молитву святого, прибираючи з неї згадку про митарства,
крізь які мала пройти душа святого і додаючи бажання святого зазнати радості, яку
Бог приготував для своїх праведників (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 72).

401 Твердження, що душа під час земного життя є поневоленою тілом, є авторською
візією Сильвестра Косова.

402 Передсмертна промова св. Феодосія ІІ Кас. ред. була суттєво доповнена Силь-
вестром Косовим. Споглядання святим Божого обличчя в божественному палаці разом
з апостолами, патріархами, мучениками і сповідниками є найяскравішим свідченням
бачення Косовим проблеми долі праведників, які одразу після смерті удостоюються
споглядання Божого обличчя.
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дозволяв397, а особливо – Печерській церкві Пресвятої Діви, яку віддав йому
під опіку, говорячи: “Нехай Печерською церквою не володіє ні архієпископ,
ані хтось із кліриків Святої Софії, а тільки ти, княже, і наступники твої”398.
Після цих слів почала його сильно гарячка трусити і він ліг на ліжко та ска-
зав: “Нехай буде воля Божа, яка мала бути” і почав молитися так: “Ісусе,
Господи і спасителю мій, будь милостивий до душі моєї і пошли ангелів
своїх, щоб їй неприятель душ не чинив перешкод і щоб вони мене привели
до399 тієї радості, яку Ти приготував вірним своїм”400. Затужила братія, ба-
чачи його таким хворим, бо цілий тиждень не міг ані говорити, ані очей до
гори піднести.

Прийшовши до себе третього дня і вже знаючи від Бога час і годину своєї
смерті, знову зібрав братію і запитав: “Кого б ви обрали собі за ігумена після
смерті моєї?” Вся братія заплакала, вийшла, однак і порадилася між собою,
кого обрати собі за проводиря і зійшлася на Стефані еклезіарху. На наступ-
ний день святий Феодосій знову скликав братію і сказав: “Кого хочете за
ігумена після мене?”. Відповіли усі: “Хочемо Стефана еклезіарха”. Одразу
благословив його святий Феодосій і повчав братію його слухатися і повідо-
мив, що в суботу має заснути в Бозі. А Стефана наодинці навчав про те, як
він має пильно стежити за вівцями, дорученими йому.

У суботу вранці знову скликав наймилішу братію і сказав: “Господь мій
уже наказує мені вийти з неволі тіла401 і споглядати Його найсолодше об-
личчя, вже хоче долучити мене до хоругви апостолів, патріархів, мучеників,
визнавців, сповідників і усіх святих402. Вже наказує розпочати перехід до
тих палаців, будованих не людською рукою, //  
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403 Таке бачення райського блаженства є авторською візією Сильвестра Косова.
404 Замість неконкретизованого в тексті ІІ Кас. ред. вся благаа, під яким Патерик ро-

зуміє матеріальний достаток (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 73-74), Косов називає
його конкретний прояв – це побожні і мудрі монахи.

405 Косов прибрав дражливий момент ІІ Кас. ред. з розповіддю про те, що занепад
монастиря буде свідченням того відходу св. Феодосія від Бога (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 72).

406 Таке пояснення, чому св. Феодосій не хоче показувати своє тіло людям, вставлене
до тексту ІІ Кас. ред. власне Косовим.

407 Такий акцент на посередницькій ролі Пресвятої Богородиці і святих має вираз-
ний антипротестанський характер.

408 Косов пояснює причину передсмертної радості св. Феодосія, чого немає у
ІІ Кас. ред.

409 Таке ж датування смерті святого подає Густинський літопис (Густынская лето-
пись... – С. 59).
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а Божою. Вже прагне Він відіслати мене до тих розкошів та радостей, про
які вухо не чуло, око не бачило і які на думку людині не спадають403. Прошу
вас, щоб ви трималися цього монастиря, за який я буду завжди просити
Бога. Бо коли я тілом відійду, духом любові і прохань до Бога я завжди буду
з вами. І ви побачите це в той час, коли цей монастир буде сповнений усього
[хорошого] – як праведних людей, так і розумних404. І з цього ви зрозумієте,
що я випросив для вас благодать від мого Господа і Спасителя, стоячи
близько біля нього405. Насамкінець прошу вас, щоб ви не обмивали мого
тіла, щоб ніхто з людей не бачив тіла мого (бо воно було знищене великими
трудами406), а покладіть мене у тому одязі, в якому я ходив у печері, де я
звик перебувати цілий Великий Піст, та поховайте”. Сказавши це, всіх по
одному поцілував і попрощався, а потім наказав відійти від нього. Однак
один його послушник, зробивши невелику дірочку, дивився, що [святий]
буде робити далі. Святий Феодосій, вставши, упав на коліна обличчям до-
низу і просив зі сльозами Всесильного Господа, щоб Він прийняв духа його
за посередництвом Пресвятої Богородиці й усіх святих407. Також [просив]
про це місце Печерське, щоб було у ньому вдосталь Спасителевої благодаті.
Потім ліг, споглянув на небо і сказав веселим голосом: “Благословенний
Бог мій. Якщо так є, я з радістю прощаюсь із цим світом”. Бо бачив видіння
про все, що буде в майбутньому у монастирі408. І склавши руки хрестом, від-
дав духа Всемогутньому Богу року 1074409 місяця травня, третього дня.

Плакали сини отця, вівці пастиря, не тільки духовні, а й світські. Взявши
святе тіло його, занесли до церкви, //  
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410 Косов вводить цю авторську деталь – прощатися зі святим прийшли саме кияни.
411 Косов опустив твердження ІІ Кас. ред. про те, що і донині у монастирі все по-

множується молитвами святого і наведені при цьому численні біблійні цитати та алюзії
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 74-75).

412 Це твердження є авторською вставкою Косова. Воно виділяє посмертні чудеса
св. Феодосія і має виразний дидактичний характер, наголошуючи на необхідності
щирої молитви до святих.

413 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться не про вигнання, а про ув’язнення боярина (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 75). Очевидно, Косов шляхом цієї заміни намагається на-
близити оповідь до реалій тогочасного йому суспільства.

414 Косов вводить до тексту ІІ Кас. ред. це твердження св. Феодосія, де підкреслю-
ється його посередницька роль у здійсненні чуда.

415 Косов в описі цього чуда, говорячи про контакт зі св. Феодосієм наяву, додає
слово “наче”.
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відправляючи звичні молитви і гімни для померлого. Люди за Божим об’яв-
ленням прийшли з Києва410 до монастирських воріт, які на той час були за-
чинені за наказом святого. Але братія не несла [святого], бажаючи, щоб ро-
зійшлися люди. Сам Господь Бог це легко залагодив, зіславши у той час
великий дощ, через який люди мусили розійтися. А братія з великою шаною
понесла його до тієї печери, де наказав себе поховати. Святослав був у той
час неподалік від монастиря і коли помер святий Феодосій, побачив він вог-
няний стовп від землі аж до неба. І зрозумів, що святий Феодосій попро-
щався із цим світом, бо недавно відвідував його і бачив дуже хворим. Цього
року, за пророцтвом святого Феодосія, був великий урожай землі і достаток
в монастирі. Братія дуже раділа цьому і дякувала Богу, що їхній пастир був
прийнятий до Його благодаті411.

Після смерті великого і святого мужа люди, які щиро до нього зверта-
лися, отримували різну допомогу412. Князь Святослав розгнівався на одного
зі своїх дворян так сильно, що тому загрожувало вигнання413. Неборака га-
ряче просив всесильного Бога і святого Феодосія, щоб він випросив у Спа-
сителя колишню ласку князя. І коли опівдні заснув, з’явився йому святий
Феодосій і сказав: “Не журися, сину. Вислухав Спаситель і твої молитви, і
моє заступництво414. Завтра покличе тебе до себе князь, не маючи нічого
супроти тебе і будеш знову мати колишню шану”. Підхопився дворянин,
розуміючи, що бачив це не уві сні, та побачив святого Феодосія, який наче
виходив з кімнати415. Сталося все за словами святого, бо він повернувся //  

Повчання
до братії
перед
смертю. 
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416 На відміну від ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 75) “Патерикон”
називає свідком цього чуда саме киянина.

417 Косов помітно спрощує оповідь протографа про чудо із патерицею і говорить
про зцілення за допомогою біблійних слів: “Встань і ходи” (Ін. 5:8).

418 ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 79) та Густинський літопис (Гус-
тынская летопись... – С. 63) датує перенесення мощей св. Феодосія 1091 р. Сильвестр
Косов чомусь уникає прямого датування, а просто повідомляє, що ця подія мала місце
на 18 рік після смерті святого.

419 Тут Косов розпочинає переказ патерикового слова про перенесення мощей
св. Феодосія.

S. 50 

Тексти

343

до князівської ласки на наступний день і з того часу мав велику любов до
Печерського монастиря.

Сталося також, що один киянин416, від’їжджаючи в дорогу, дав повну
скриню срібла на зберігання у Печерському монастирі своєму знайомому
монахові Конону. Монах на ім’я Миколай, побачивши це, був підбурений
дияволом украсти це срібло. Так він і вчинив. Неборака Конон прийшов до
келії і побачив, що срібла немає. Тяжко зажурився і в цій журбі гаряче звер-
нувся до святого Феодосія, щоб він відкрив йому [цю таємницю]. Тоді також
заснув і побачив святого Феодосія, який сказав йому: “Не журися, найми-
ліший брате. Срібло, про яке ти журишся, взяв Миколай, твій брат у Христі,
і заховав його в печері”. Взявши його, показав йому це місце і заборонив
про це кому-небудь розказувати. Прокинувся радісний Конон і, запаливши
свічку, пішов у печеру, і знайшов це срібло за словами святого.

Також клірик зі Святої Софії, будучи у сильній гарячці, попросив у свя-
того Феодосія про заступництво перед Всевишнім. З’явився йому уві сні
святий Феодосій і уділив йому свою благодать, говорячи: “Встань і ходи”.
Хворий прокинувся, а він уже здоровий і гарячки немає417.

На вісімнадцятий рік після смерті цього святого 14 серпня418, перед свя-
том Внебовзяття Найсвятішої Діви, задумала братія перенести тіло святого
Феодосія з печери до мурованої церкви, фундамент якої він заклав419. Тоді
Нестор, літописець Печерський, разом з іншими був посланий викопати
тіло святого. Коли почали дзвонити на Утреню, Нестор і усі монахи поба-
чили три вогняні стовпи зверху церкви Найсвятішої Діви, де [святий Фео-
досій] був покладений. Навіть // 
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у самому Києві багато хто бачив це чудо і зрозуміли, що викопане було (бо
про це розголосили) тіло святого Феодосія. Стефан, ігумен, вигнаний з Пе-
черського монастиря, побачив вночі над печерою на дивовижу світлу зорю
і зрозумів, що реліквії святого Феодосія мали діставати із землі. Сів тоді на
коня і наказавши йти за собою брату Клименту, якого поставив ігуменом на
своєму місці, прибув до печери. І знайшов святого Нестора, що уже сидів
над тілом святого Феодосія, який послав до ігумена, щоб він прийшов на
виніс його святих реліквій, які були цілісінькі і пахли на дивовижу при-
ємно420. І винесли їх назовні печери. На наступний день зібралися для ог-
ляду реліквій святого єпископи Єфрем Переяславський, Стефан Володи-
мирський, Іоанн Чернігівський, Марин Юріївський, Антоній Пороський та
ігумени з усіх монастирів з великою кількістю братії, а також немало панів
і багато людей з Києва зі свічками421. І понесли це тіло до мурованої церкви
Найсвятішої Діви і поклали його в гробі, приготованому по правицю. Вста-
новили також цього дня свято перенесення [мощей]422.

Цей руський літописець Нестор додає дивовижну річ: духовним сином
святого Феодосія був один великий пан423, який разом зі своєю дружиною
Мариною424 довіряв тому своє сумління425, бо вони любили один одного у
великій побожності426, а також любили427 духовенство428. Святий Феодосій
після багатьох розмов про смерть, Славу Божу і вічну муку429 запитав їх, де
хочуть бути поховані після смерті. Дружина цього пана відповіла: “Хто
знає430, де буде поховане моє тіло”. Святий Феодосій сказав: //  

420 Протограф описує реліквії набагато детальніше, однак не згадує про пахощі, які
відчувалися біля них: И видhхом его лежаща мощи святолhпно, но и състави его цhли
бhаху вси и тлhнию непричастни, власи же главніи присхли бяше къ главh его, лице
же преподобнаго свhтлостъно, очи съмжанh и устнh доброглоголивыя съединенh
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 81).

421 У тексті ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 14) та у Густинському літо-
писі (Густынская летопись... – С. 62) йдеться тільки про єпископів.

422 Замість розлогої і збагаченої монологами розповіді ІІ Кас. ред. (Абрамо вич Д. І.
Вказ. праця. – С. 81-82) про обхід церкви з мощами св. Феодосія Косов просто конста-
тує факт перенесення мощей і підкреслює внесення цієї події до церковного кален-
даря.

423 Косов опускає ім’я пана Янь, яке наведене у протографі (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 82).

424 У тексті протографа жінка названа Маріа (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 82).
Випадок заміни імені Марія на Марина не поодинокий у тогочасній духовній літера-
турі. Ця заміна добре узгоджується з поширеною у тогочасній Європі тенденцією ви-
користовувати ім’я Марія тільки для позначення Богоматері.

425 Косов вказує на конкретний прояв “духовного синівства” – сповідь.
426 Косов опускає інформацію про цнотливе життя цього подружжя, про що говорить

ІІ Кас. ред.: оба благочестива суща, в цhломудріи живуща, по божественному Павлу,
бракь честень храняще (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 82).

427 У тексті, очевидно, помилка: takichże milowali (середньопол.).
428 Твердження про любов до духовенства вставлене самим Косовим.
429 ІІ Кас. ред. подає дещо інші теми благочестивих розмов зі св. Феодосієм: Учаше их

о милостыни къ убогым и о небеснhм царствіи, еже пріати праведным, а грhш ным муку,
и о смертнhм часh (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 82).

430 У тексті помилка: co wiedzieć (середньопол.).
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431 Зa текстом ІІ Кас. ред., жінку поховали у храмі праворуч (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 83). Очевидно, в “Патериконі” далася взнаки сучана Косову тра-
диція розташовувати жіночі поховання у лівих приділах храмів.

432 Густинський літопис датує цю подію 1130 р. (Густынская летопись... – C. 77).
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“Правду скажу до пані, що [її] тіло після смерті буде покладене там, де й
моє і що помре вона за кільканадцять років”. Тоді, вісімнадцять років після
смерті святого Феодосія, того року, коли були перенесені мощі цього святого
з печери, та пані на ім’я Марина попрощалася зі світом 16 дня місяця сер-
пня. Монахи, прийшовши, взяли її тіло і поховали його в мурованій церкві
Пресвятої Діви по лівиці431, навпроти гробу святого Феодосія. І збулося про-
роцтво святого.

Незадовго після цього Георгій, син Шимона і внук Африкана, задумав
обкувати труну святого отця Феодосія432 і відправив одного шляхтича на
ім’я Василій до Києва, до монастиря Печерського, давши йому 500 гривень
срібла і 50 гривень золота для окуття труни святого. Той Василій дуже об-
ражався на свого пана і вважав непотрібним окуття гробу святого Феодосіія.
Аж ось уві сні явився йому святий Феодосій і сказав: “Сину, я хотів вина-
городити тебе за твою працю, але якщо не розкаєшся у своїх наріканнях,
багато зла зазнаєш”. Однак він не перестав злословити. І допустив Господь
Бог лихо: в дорозі поздихали йому усі коні і украли у нього все, окрім тих
коштів, які були через нього послані. Тоді він, розуміючи це лихо як перст
Божий, взяв із тих коштів п’яту частину золота і срібла для відшкодування
украденого. Коли вже був у Чернігові, упав з коня і так сильно забився, що
ні руками, ні ногами не міг володіти. З’явився йому вдруге святий Феодосій
і сказав: “Бачиш, що Бог покарав тебе вдруге, бо ти не шкодував про свій
вчинок і за ущипливі слова. Але ще не впадай у відчай, а шкодуй і накажи
відвезти себе до Печерського монастиря. Нехай //  
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433 У тексті ІІ Кас. ред. знаходимо набагато обширніше повчання святого з 
наведенням біблійних уривків і цитат (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 84).

434 Niczym nie włada (середньопол.). Дослівно: нічим не володіє. 
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покладуть тебе у церкві Найсвятішої Діви на моєму гробі, станеш здоровим
і золото та срібло, котрі потратив, віднайдеш у цілості”433. Тоді приїхав до
нього князь Георгій Володимирович, котрий побачив, що Василій лежить
немічний434, зажурився і поїхав. Василій повірив словам святого Феодосія
і наказав відвезти його до Печерського монастиря. І коли вже був на березі
[Дніпра], прийшов якийсь чоловік до ігумена і сказав: “Іди на берег і візьми
хворого Василія, поклади його на гріб святого Феодосія і розкажи усім, що
він узяв з коштів на окуття труни п’яту частину золота і срібла”. Ігумен
почав шукати цього чоловіка, але він зник. Пішов потім на Дніпро і знайшов
Василія, завів його до церкви і поклав на гробі святого Феодосія. Той одразу
видужав і віддав ігумену 400 гривень срібла і 40 гривень золота. Ігумен ска-
зав: “Сину, а де ще 100 гривень срібла і 10 золота”. Відповів Василій: “Я,
святий отче, потратив в дорозі на свої потреби. Але почекай трохи і я все
поверну, бо бачу, що важко приховати щось перед Всезнаючим Богом”. Коли
зі скрині почали викладати срібло і золото, знайшли усю суму цілою – 500
гривень срібла і 50 золота. Так Бог усе примножує святим своїм. А Василій,
дякуючи всесильному Богу, розповів про все, що трапилося із ним у дорозі.
На наступний день князь приїхав до Чернігова зі своїми лікарями, щоб лі-
кувати Василія. Коли сказали, що того відвезли до Печерського монастиря,
подумав, що вже помер [Василій]. Поїхав тоді князь якнайшвидше до Пе-
черського монастиря і, приїхавши, знайшов того здоровісіньким. Василій
під присягою розповів детально князю //  
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435 Косов, очевидно, не розуміє, що йдеться про того самого Григорія Симоновича,
Африканового внука.

436 Мається на увазі, що село належить Печерському монастирю.
437 Ця молитва є авторською вставкою Сильвестра Косова.
438 Annotationes onimasticae (лат.). Тут подана історична інформація, зібрана, зде-

більшого, з польських хронік і Густинського літопису.
439 A Cimmerio Bosphoro (лат.).
440 Originem (лат.).
441 Stricou. Lib. 5. Cap. 5 (лат.).
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про всі чудеса, які з ним трапилися. Князь дуже зрадів, пішов і вклонився
святому Феодосію перед його гробом. У той час один із панів на ім’я Гри-
горій Шимонович Тисяцький435, зазнавши великої благодаті від Найсвяті-
шої Діви і святого Феодосія, віддав гривню в 100 гривень золотих, котру
на собі носив і так написав [на ній]: “Це я, Григорій, син Шимона, слуга
Найсвятішої Діви, зазнав великої благодаті завдяки молитвам святого Фео-
досія. Бо три роки нічого не бачив, але коли він сказав мені “Прозрій”, про-
зрів. Також, коли ми на Ізяслава Мстиславича з половцями йшли, побачили
на дивовижу високий замок здаля. І коли підійшли під нього, ніхто не знав,
що то за замок. Там половці вступили у бій і багатьох з них убили і забрали
в полон. Коли дивувалися ми цьому, довідалися, що це село присвячене
Найсвятішій Діві436, а замку ніякого там ніколи не було. Знаю і про те, що
святий Феодосій пообіцяв моєму батьку Шимону так молитися за нього,
як за свою монашу братію. А після смерті [мій батько] з’явився одному з
монахів, щоб той мені розповів, що він все отримав завдяки молитвам свя-
того Феодосія”. Його молитвами, Христе Спасе, зволь донести нас до при-
сутності Твоєї, в якій Ти з Отцем і Духом Святим царюєш на віки віків.
Амінь437.

П О Я С Н Е Н Н Я  
Н А З В438

Половці і печеніги, як говорить Стрийковський, були народом звитяжним
і рицарським, з племені на ім’я готи і цимбри з Босфору Кімерійського439, з
котрих литва і пруси взяли початок440, тільки //  

Стрий-
ковський.
Кн. 5. 
Гл. 5441. 
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мовою вони дещо відрізнялися. З того кола були також ятвяги і, за Вапов-
ським і Бєльським, мешкали на Підляшші, де тепер Дорогичин442. Про це
сказано і вище – під час опису походження варягів443.

Ізяслав, про якого тут згадано, був сином Ярослава Володимировича.
Йому батько, як старшому синові, заповітом з любові надав своє столичне
місто Київ. Однак брати його Святослав і Всеволод, розпалені прагненням
влади, вигнали Ізяслава із Києва. І сів у Києві Святослав, а у Переяславі –
Всеволод. Однак потім як за польськими хроніками, так і руськими, поми-
рився з ним брат Святослав, віддав йому Київ, а сам сів у Чернігові445. При
ньому прийшли на руську землю половці, про яких ти читав вище. Ізяслав з
братами своїми Святославом і Всеволодом вийшов супроти них. А коли всту-
пили у суворий бій, князя київського Ізяслава, сина Ярославового, ззаду вда-
рили списом446 (за старовічним нашим хронікарем святим Нестором, мона-
хом Печерським) місяця жовтня третього дня447. Урочисто448 влаштували
йому у Києві поховання з [великим] жалем, бо він дуже подобався киянам з
огляду на справедливість. І поховали його в Десятинній церкві Найсвятішої
Діви, у мармуровому гробі. Після нього у Києві панував, за святим Несто-
ром, його брат Всеволод, а за Стрийковським ([який взяв це] з деяких ру-
ських малих хронік) – Святослав, а після Святослава – Всеволод450.

Святослав був сином Ярослава і рідним братом Ізяслава та Всеволода,
про що ми вже говорили. За батьківським заповітом мав своєю столицею
Чернігів (а Всеволод – Переяслав). Після смерті похований у Чернігові у
церкві святого Спаса452. // 

442 Інформація про походження половців разом із посиланням на М. Бєльського і
Б. Ваповського майже дослівно переписана з хроніки Стрийковського (Stryj kowski M.
Kronika polska... – S. 186). Насправді М. Бєльський у “Хроніці всього світу” повідомляє,
що половці, ятвяги і пруси не вирізнялися мовою, а на Підляшші поблизу Дорогичина
локалізує тільки ятвягів (Bielski М. Kronika wszystkiego swiata. – Krakow, 1564. – S. 354). 

443 Насправді Косов нічого не говорить про половців і ятвягів під час розповіді про
походження варягів.

444 Vapovius & Bielski, fol. 329 (лат.).
445 За версією Стрийковського, кияни боялися розгніваного Ізяслава і безуспішно

просили про допомогу Всеволода Переяславського і Святослава Чернігівського. Після
цього кияни добровільно здалися Ізяславу. А пізніше, зазначає Стрийковський, князі
Святослав і Ізяслав помирилися (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 180-183). 

446 Стрийковський також приводить про вбивство князя Ізяслава половцями з поси-
ланнями на Меховського і Длугоша (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 189). Мехов-
ський (Miechowski M. Chronicon Regni Poloniae. – Kraków, 1521. – P. 52) повідомляє, що
Ізяслава було вбито воїном князя Олега. 

447 Mense octobr. 3 die (лат.).
448 Solenniter (лат.).
449 Stricou. Lib 5. C. 4. Fol. 185 & 188 & 169. Dlugos. & Miechovius L. 2. C. 21. Fol. 52 (лат.).
450 Стрийковський пише, що на київському столі сів Святослав і наводить інформа-

цію “інших хронік”, зa якими спершу почав княжити Всеволод (Stryjkowski M. Kronika
polska... – S. 185).

451 Stricou. Ibidem (лат.).
452 Інформація запозичена у Стрийковського (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 188).

Вапов-
ський і
Бєль-
ський. 
С. 239444. 

Стрий-
ковський.
Кн. 5. Гл. 4.
С. 185 і
188. Длу-
гош і Ме-
ховський.
Кн. 2. Гл. 21.
С. 52449.

Стрийков-
ський. 
Там
само451.
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453 У Kосова помилково: Ізяслава.
454 Участь “руських панів” у примиренні князів є очевидним анахронізмом, запози-

ченим Косовим у Стрийковського (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 190).
455 2 Augusti (лат.).
456 Ioannes (лат.).
457 Інформація про Ярополка і його смерть та похорони запозичена у Стрийковського

(Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 190-191).
458 Stricou L. 5. Fol. 190 (лат.).
459 Decembr. 5 (лат.).
460 Інформацію про час і місце поховання Ярополка взято, очевидно, з Густинського

літопису (Густынская летопись... – С. 62).
461 Інформація про вдачу Ярополка та звичку давати їм десятину разом із посилан-

ням на М. Меховського повністю запозичена у Стрийовського (Stryjkowski M. Kronika
polska... – S. 190-191).

462 Косов у такий спосіб підкреслює дотримання східнохристиянським монашес-
твом правила св. Василія.

Св. Не-
стор Пе-

черський

Мехов-
ський

Стрий-
ковський.

Кн. 5. 
С. 190458
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Всеволод, рідний брат уже згаданих князів і син Ярослава453, коли сів у
Києві, йому почали дуже заздрити руські князі. Бо руський князь Роман
хотів заволодіти київською столицею з допомогою грошей: він найняв по-
ловців і вийшов супроти Всеволода. Однак завдяки винахідливості руських
панів454, примирилися згодом у Переяславі 2 серпня455. Але через те, що
[Роман] учинив це непорадившись, половці образилися і вбили руського
князя Романа. Потім на Всеволода повстав Ярополк, племінник його – син
князя Ізяслава, через те, що забрав у нього батьківське князівство київське.
Але не довелося Ярополкові сісти у батьківській столиці, бо його улюбле-
нець на прізвисько Нерадець убив сплячого Ярополка, коли той їхав на
санях з Володимира до Новгорода. І повезли Ярополка ховати у Київ. Там
руський митрополит Іоанн456 з князем Всеволодом і його синами Володи-
миром і Ростиславом та з багатьма руськими панами з цілої Русі віднесли
його тіло до монастиря святого Димитрія457, який збудував його батько Ізяс-
лав, взявши туди ігуменом Варлаама з Печерського монастиря. І п’ятого
грудня459 поховали в тій церкві святого Петра460, котру розпочав будувати у
цьому монастирі сам Ярополк. Тепер від цього монастиря залишилося
тільки місце неподалік від Печерського монастиря. Меховський461 пише про
цього Ярополка, що він був тихий, покірний і любив духовенство, а особ-
ливо монахів святого Василія462, котрим давав десятину зі збіжжя, стад і
усього майна. І поки він жив, постійно просив у Господа Бога померти
такою смертю, якою [померли] святі Борис і Гліб, сини Володимира Свя-
тославича. Що і випросив. 

Цей Всеволод, дядько Ярополка, побудував церкву святого //  
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463 Згадка про спорудження Видубицького монастиря і поставлення першим ігуме-
ном Лазаря міститься у Густинському літописі (Густынская летопись... – С. 61-62).

464 In sua chronologia (лат.).
465 У Густинському літописі згадані тільки єпископи Антоній Білогородський і Лука

Юріївський (Густынская летопись... – С. 62), у тексті ІІ Кас. ред. – Іоанн Чернігівський,
Ісайя Ростовський, єпископ Антоній Юріївський, єпископ Лука Білгородський (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 14).

466 Про факт поховання князя Всеволода у Святій Софії згадує Стрийковський (Stryj-
kowski M. Kronika polska... – S. 192).

467 Про факт заснування Святополком Михайлівського монастиря згадує Стрийков-
ський (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 203).

468 Житіє скомпоноване на кількох епізодах житія св. Феодосія ІІ Кас. ред. (Гло-
бенко М. “Paterikon” Сильвестра Косова // ЗНТШ. Філологічна секція. – Нью-
Йорк ; Париж, 1956. – Т. 2. – С. 41).

469 В Errata виправлено Paraecclesiarch (середньопол.).
470 Косов сам пише вступ до цього житія, підкреслюючи, що св. Стефан був послі-

довником св. Феодосія і факт благословення його на ігуменство св. Феодосієм.

Св. Не-
стор
у своїй
хроно -
логії464

S. 57

Тексти

357

Михаїла Видубицького над рікою Дніпром, [далі] вниз за Печерським мо-
настирем і при ній заклав монастир, де був першим ігуменом якийсь Лазар,
поставлений згаданим митрополитом Іоанном463. Також за цього князя Все-
волода була освячена Печерська церква Внебовзяття Найсвятішої Діви мит-
рополитом Іоанном і єпископом Лукою Білгородським з ростовським єпис-
копом Ісайєю і чернігівським єпископом Іоанном465, при печерському
ігумені Іоанні. [Всеволод] після смерті був похований у Святій Софії466.
Після нього сів на київську столицю син Ізяслава Михаїл Святополк, який
збудував у Києві кам’яну церкву святого Михаїла Златоверхого і був похо-
ваний там після смерті467. Від цього Святополка Ізяславича пішли князі їх
милості Четвертинські.

Ж И Т І Є
С В Я Т О Г О  С Т Е Ф А Н А468

, 

І Г У М Е Н А  П Е Ч Е Р С Ь К О Г О

Був печерським ігуменом року 1075

Святий Стефан, еклезіарх469 Печерського монастиря був великим послі-
довником святого Феодосія у покорі, лагідності і в усіх чеснотах. Свя-

тий Феодосій благословив його ще за свого життя на печерське ігуменство,
яке він порядно і свято виконував470. Він добудував Печерську церкву Най-
святішої //  
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471 Косов опустив деталізований опис розміщення монастирських будівель, що був
наведений у ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 76).

472 ІІ Кас. ред. у цьому місці подає набагато повчальніший текст і не спрямовує дия-
вольські хитрощі виключно супроти монахів: Ненавидяй же добра врагь, иже присно
борется съ рабы божіими и не дасть имь тако мирно жити, но пакы злыми козньми
своими съпротивь въстаеть имь, брань въ тhх въздвизаа. Идh же бо брань въсегда,
ту же многа и побhда, супостат въставляеть на рать побhду, не перестаеть бо
боряй (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 77).

473 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що багато бояр були засмучені ви-
гнанням святого і передали на його потреби частину своїх маєтків. Однак говорить про
покору святого і його любов до Богоматері як мотив для спорудження церкви.

474 ІІ Кас. ред. у цьому місці говорить не про церкву, а про монастир (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 77).

475 Очевидно, Косов неправильно відчитав текст ІІ Кас. ред., де йдеться не про спо-
рудження схожого храму, а тільки про вибір відповідної посвяти: и церковь възгради
въ имя еи по образу сущаго въ Костянтинh градh, иже Влахернh (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 77). Опустив “Патерикон” і інформацію про день щорічного святку-
вання храмового свята – 2 липня (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 77).

476 Густинський літопис подає точний рік смерті Стефана – 1094 р. (Густынская лето-
пись... – С. 62), але зведення церкви на Клові датує1108 р. (Густынская летопись... – С. 73).

477 Твердження, що св. Стефан відійшов одразу до святих, як і прикінцева молитва,
є авторськими вставками Косова.

478 Твір постав із об’єднання наступних оповідань ІІ Кас. ред.: О созданiи церкви,
Слово о пришествіи мастеръ церковныхъ, Слово еже когда основанна бысть церкви
Печерскаа, Слово о пришествии писцевъ церковныхъ къ игумену Никону, Сказаніе о
святей трапезh (Глобенко М. “Paterikon”... – С. 41).

479 Косов додає цей вступ з метою пояснення хронології і вставлення відповідної
оповіді.

480 “Патерикон” знову застосовує порівняння печерських святих із небесними світилами.
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Діви471 і постановив, щоб кожного дня відправлялася свята літургія за братів,
які покинули цей світ. Але неприятель душ, котрий найбільше воює з мона-
хами472, підняв супроти нього братів і вони без слушної причини вигнали його
з монастиря. Пішов святий отець, дякуючи за все Богові і нітрохи не втра-
чаючи любові до Найсвятішої Діви473, бо на Клові, неподалік від Печерського
монастиря, збудував церкву474 Найсвятішої Діви за зразком тієї, яка є в Греції
у Влахернах475. Жив при ній побожно і, залишивши по собі ігуменом Кли-
ментія, відійшов до святих476, з якими і нам дай, Ісусе Христе, бути. Амінь477.

П Р О  П О Б У Д О В У
ПЕЧЕРСЬКОЇ ЦЕРКВИ НАЙСВЯТІШОЇ ДІВИ478

Не випадково, любий читачу, після житія цих святих починаю розпові-
дати про побудову церкви Найсвятішої Діви у Печерському монастирі.

Бо власне за тих святих Антонія, Феодосія і Стефана відбулося її закладення
не без великих чудес479. Про що довідуємось з наступного: коли святі Ан-
тоній і Феодосій, як два великі світила Сонце та Місяць почали світити на
києво-печерському горизонті святістю життя480, молитвами, постами та що-
денними і щонічними гімнами, прийшли до них чотири мулярі із Царгорода
і запитали, де вони скажуть //  
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481 Косов скорочує і реструктуризовує зав’язку цієї розповіді, яка у ІІ Кас. ред. по-
дана більш розлого і заплутано (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 5).

482 Косов підкреслює, що святі звернули увагу на майстрів з огляду на їх грецьке
походження. Такого уточнення немає у ІІ Кас. ред.

483 У тексті ІІ Кас. ред. – благообразни скопци (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 5).

S. 59

Тексти

361

побудувати церкву Найсвятішої Діви, кажучи: “Ви дали нам немало золота
на її спорудження”481. Святий Антоній і Феодосій, побачивши, що ці мулярі
з грецького народу482, зібрали на раду всю братію і запитали їх, говорячи:
“Скажіть правду, звідки, як і за чиєю вказівкою ви сюди прийшли з Греції і
від кого взяли це золото, про яке ми нічого не знаємо, але як кажете, ми вам
його дали?” Відповіли мулярі: “Ми спали в наших домах, на сході сонця до
кожного з нас прийшли увічливі юнаки483 і сказали: “Кличе вас Цариця до
Влахерн”. Прийшли ми одразу всі і запитали: “Навіщо і кого із нас кли-
кали?”. І всі ми дійшли згоди, що [одні і ті самі посли] заради [однієї і тої]
справи у нас були і до Цариці нас кликали. Тоді побачили ми царицю і вкло-
нилися їй. Вона сказала нам: “Хочу побудувати церкву в руській землі у
Києві, візьміть собі золота на три роки, скільки потрібно”. Ми вклонилися
і сказали: “Найясніша Царице, ти відсилаєш нас до чужої сторони, до кого
там нам іти?” І вона вказала нам власне вас двох, отців Антонія і Феодосія.
Потім ми сказали: “Добре, що ти, Найясніша Царице, даєш нам золота і
срібла на три роки, але скажи тим двом отцям, щоб нам давали їсти і пити
та інші потреби [залагоджували], а наприкінці будеш знати як нас поті-
шити”. І сказала Цариця, що ви маєте нам давати поживу, а про тебе, святий
Антонію, – що ти тільки благословиш це місце і попрощаєшся з цим світом.
А про тебе, святий Феодосію, сказала, що після нього на другий рік ти по-
винен відійти на вічний покій. Потім сказала нам, щоб ми взяли у неї як-
найбільше золота досхочу і насамкінець промовила, що “за цю працю тим
вас обдарую, про що ні вухо не чуло, ні око //  
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484 Косов додає до тексту ІІ Кас. ред. це пророцтво Богоматері про Її допомогу і по-
кровительство над Печерською церквою (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 6).

485 Історія у версії ІІ Кас. ред. більш інтригуюча і прямо вказує на Богоматір як фун-
даторку храму: Она же рече, яко имя себh хощу нарещи. Мі же не смhхом ея въспро-
сити, како ти имя. Си же рече “Богородичина будеть церкви”…… (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 6).

486 У тексті ІІ Кас. ред.: се есть день десятый, отнележе изыдохомъ от Царя града
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 7).

487 Тут Косов намагається скоротити оповідь ІІ Кас. ред. і вкласти в уста св. Антонія
усю інформацію, яка подана у протографі у формі розповіді майстрів (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 7-8). Тут же міститься перша згадка про пояс варяга Шимона, розпо-
відь про який у ІІ Кас. ред. передує оповіді про прихід майстрів із Царгорода (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 1-5). 

488 У тексті помилково набрано Naświęszą, що в Errata виправлено Naświętszą (се-
редньопол.).

489 Косов опустив інформацію про воїнів, коли подавав розповідь мулярів (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 6), тому тут їхня поява у “Патериконі” є незрозумілою.

490 Косов реструктуризував первісну патерикову розповідь, поставивши в історії за-
кладення Печерської церкви на перше місце розподь візантійських мулярів, а на друге –
легенду про пояс варяга Шимона. На думку М. Глобенка, епізод про пояс, знятий із
латинського Розп’яття давав можливість говорити про важливу роль варягів західних
впливів у процесі християнізації Русі. В зв’язку з цим, вважає дослідник, Косов ставить
його на другий план, підкреслюючи натомість зв’язок Руської Церкви із Візантією
(Глобенко М. “Paterikon”... – С. 42).

Ця
[ікона]

над Цар-
ськими

вратами 
і тепер є. 
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не бачило. У цій церкві хочу особливу благодать у Сина свого вимолювати мо-
литвами моїми і чудодійно жити”484. І дала нам реліквії святих мучеників: Ар-
темія, Полієвкта, Леонтія, Акакія, Арефи, Якова та Федора, наказавши, щоб
ми їх поклали у фундамент. Тоді взяли ми у неї золота з надлишком і сказала
вона нам: “Вийдіть на світло і побачили ми у повітрі [ту] церкву, якою великою
вона мала бути”. І запитали: “Під яким іменем [має бути освячена]?” Вона нам
відповіла, що під іменем Матері Божої485 і дала нам ікону, яку хоче зробити
намісною і поставити у тій церкві”. Почувши це, святий Антоній і Феодосій та
вся братія прославили Всемогутнього Бога і Найсвятішу Матір Його. А святий
Антоній сказав потім до братії: “Наймиліші сини, ми ніколи з цього місця не
відходили, а бачите, що Найсвятіша Діва робить для честі і слави Свого Сина
і Своєї. Ви чули, як греки під клятвою сказали, що вони взяли золото із наших
рук і до корабля нас проводили і після нашого відходу через місяць пустилися
у дорогу і вже дев’ятий486 день як [прибули] з Царгорода. І більше – для виміру
величини церкви [Богородиця] дала їм пояс Свого Сина”487. Потім святий Ан-
тоній сказав до мулярів: “О сини, ті, хто кликав вас на роботу – це ангели Божі.
А Цариця у Влахернах – це Найсвятіша488 Богородиця, а воїни, що були біля
Неї489, – це Небесні Сили. А те, що ми  вам здалися і дали вам золота – Бог сам
влаштував це якимось дивовижним чином, як і те, що цей пояс від варягів є
принесений490. Нам потрібно подякувати Найсвятішому і Матері Його і моли-
тися гаряче упродовж трьох днів, щоб об’явилося місце для цієї церкви”.

За Божим Промислом князь Святослав, син Ярослава, // 
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491 Тут Косов вводить епізод із наданням землі для храму князем Святославом.
У ІІ Кас. ред. його немає, а постать князя виринає пізніше – у зв’язку з початком будів-
ництва (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 8).

492 Косов вставляє цю згадку про молитву князя з метою підкреслення його благо-
честивого образу.

493 У ІІ Кас. ред. йдеться про сто гривень золота (Абра мович Д. І. Вказ. праця. – С. 8).
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їхав повз це місце, побачив багатьох людей і запитав, що діється. Довідав-
шись, що закладають церкву, під’їхав і показав їм на своєму полі місце, де
пасувало збудувати цю церкву491. Однак святий Антоній гаряче молився Гос-
поду Богу й однієї ночі з’явився йому Спаситель і сказав: “Віднайшов ти
благодать у мене”. Антоній відповів: “Якщо я віднайшов у тебе благодать,
нехай по всій землі буде роса, а на тому місці, де має бути церква, нехай
буде сухо”. І так сталося на наступний день: те місце, де зараз церква, було
сухим, а по всій землі була роса. На наступну ніч святий Антоній випросив,
щоб усюди було сухо, а на тому місці роса, де мала бути церква. На третій
день святий Антоній, ставши на тому місці, благословив його і тим поясом
(котрий був золотий) виміряв довжину і ширину. Потім святий Антоній
знову вдався до молитви і сказав: “Господи, вислухай мене днесь і зішли на
це місце вогонь, щоб стало усім відомо, що ти сам обрав це місце”. І не-
гайно зійшов вогонь і попалив усе терня, дерева і трави, висушив росу та
зробив долину. Побачивши це, люди, яких на той час немало зібралося для
споглядання того місця, попадали [на землю] від страху. А Святослав, до-
відавшись про ці чудеса, сам помолився492 і почав копати фундамент для
цієї церкви. Дав також на допомогу святому триста гривень493 золота. А свя-
тий Феодосій кожного дня з іншими ремісниками працював біля дому Най-
святішої Діви.

Крім того, Печерську церкву являв Бог у землях варягів. Там був князь
Африкан, брат святого Якуна, який загубив плащ, вишитий золотом, коли
разом із Ярославом був переможений Мстиславом. //  
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494 Так Косов помилково відчитує ім’я Фриандъ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 1).
495 ІІ Кас. ред. датує цю подію 6576 (1168) роком (Абра мович Д. І. Вказ. праця. –

С. 1).
496 Твердження, що князі не хотіли розпочинати війну без благословення, додане

Косовим, очевидно – з дидактичною метою.
497 Про це пророцтво св. Антонія оповідає під 1068 р. і Густинський літопис (Гус-

тынская летопись... – С. 56).
498 У тексті ІІ Кас. ред. Шимон просить про порятунок від погибелі (Абрамович Д. І.

Вказ. праця. – С. 2).
499 Косов суттєво змінює розповідь ІІ Кас. ред., прибираючи, зокрема, інформацію

про гнів Божий на християн, як причину поразки русичів (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 2).

500 За текстом ІІ Кас. ред., Шимон був просто поранений Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 2).

501 Косов уточнює розповідь ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 2) і під-
креслює, що чудо було невидимим і здісненим за посередництвом Божої, а не невідо-
мої, як у протографі (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 2), сили.

502 У ІІ Кас. ред.: И ту абіе нhкаа сила зъзятъ его изъ срhды мертвых (Абра -
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 2).
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Цей Африкан мав двох синів: Єванда494 і Шимона. Після смерті [Африкана]
Якун вигнав обох братів з їхнього володіння. Вигнаний Шимон прийшов
до руського князя Ярослава, котрий його люб’язно прийняв і дав його
своєму сину Всеволоду за старшого. І мав він у Всеволода велику любов і
почесті. Тоді при князю Ізяславі495, [який сидів] у Києві, прийшли половці
для плюндрування руських земель. Проти них вийшли на битву троє братів,
сини Ярослава: Ізяслав, Святослав і Всеволод, котрий мав при собі цього
Шимона. І не бажаючи розпочати цю війну без благословення496, пішли до
святого Антонія і попросили про молитву і благословення. Святий Антоній
через дух пророцтва оповів, що вони зазнають поразки від половців, деякі
потраплять у полон, а декотрі потонуть у воді497. Шимон упав до ніг святого
старця і попросив про пораду498. Старець сказав йому, що буде врятований
і [згодом] похований на тому місці, де мають збудувати цю церкву Найсвя-
тішої Діви. Коли вже вони були над рікою Альтою, вступили у жорстокий
бій з половцями і отримали від них дуже велику поразку: багатьох убили,
інших утопили, і ще інших взяли у полон499. Серед останніх посередині
лежав зв’язаний і Шимон500. Подивившись на небо, він побачив таку велику
церкву, яку бачив на морі, згадав слова Спасителя і сказав: “Господи Ісусе,
визволи мене від важкої смерті молитвами Пресвятої Матері Твоєї і святих
Антонія та Феодосія Печерських”. Ураз він несподівано і невидимо був ви-
хоплений силою Божою501 з-посеред тих в’язнів502 і одразу одужав від усіх
ран. Побожний юнак пішов до Києва і, прийшовши до святого Антонія Пе-
черського, //  
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503 Косов опускає твердження ІІ Кас. ред., що такому зображенню поклоняються
латинники (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 2).

504 ІІ Кас. ред. : надъ святою трапезою (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 3).
505 У тексті помилково набрано zawieruchi , що в Errata виправлено zawierzuchy (се-

редньопол.). 
506 У ІІ Кас. ред. Шимон у розпачі звертається до Бога, благаючи позбавити його від

смерті (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 2-3).
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почав йому розповідати наступне: “Мій батько Африкан зробив хрест, на
якому зобразив Спасителя503. А хрест цей був дуже великий, на десять лік-
тів. І перепоясав [Розп’ятого] поясом (котрий мав на собі 50 гривень золота),
а на голову Його [поклав] вінець. А коли Якун, дядько мій, вигнав мене з
мого володіння, я взяв цей пояс і вінець з голови Христа. А сказав мені
образ: “Не смій класти його на свою голову, а віднеси на те місце, де має
бути збудована церква під іменем наймилішої Моєї Матері святим Феодо-
сієм. І віддай йому, щоб повісив пояс цей і вінець над вівтарем504”. Коли я
почув це, упав, зімлівши від страху, лежав як мертвий. Потім, прийшовши
до себе, сів у корабель. Тоді коли ми пливли, розігралася велика буря і я
почав говорити: “Напевне, ці завірюхи505 з’явилися через цей пояс і вінець,
які забрав з того образа”506. І тут побачив я церкву і почув голос з висоти:
“Це та церква, яку святий Феодосій Печерський має спорудити во ім’я Най-
святішої Богородиці, і в якій ти маєш бути похований”. Ми, бачачи [цю цер-
кву] відміряли поясом цим золотим [її розміри], 20 поясів ушир, 30 пасів
уздовж, 30 угору стіни, а з верхом 50. І прославляли ми Спасителя, бо по-
збулися важкої смерті завдяки видінню цьому. Але і до цього часу, святий
отче, я не знаю цього місця, де має бути та церква, котру і на морі, і над
рікою Альтою бачив, і в якій, за тими словами, маю бути похований”. І, вий-
нявши цей золотий пояс, дав його святому, говорячи: “Ось маєш міру, якою
міряв я ту церкву, а цей вінець нехай буде повішений над вівтарем”. Святий
Антоній, зрадівши, покликав святого Феодосія і сказав до Шимона: “Ось
той, хто задумав будувати цю церкву”. І Шимон віддав святому Феодосію // 
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507 Косов опускає розповідь ІІ Кас. ред. про зміну св. Антонієм імені “Шимон”
на “Симон” (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 3). Зроблено це, очевидно, для того,
щоб не підкреслювати латинську віру Шимона до його навернення.

508 У ІІ Кас. ред. Шимон просить молитися не тільки за нього, а й за його сина Геор-
гія та всіх своїх нащадків (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 4).

509 ІІ Кас. ред. подає простіший текст молитви: Въ имя Отца и Сына и Святого Духа
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 4). Косов уникає інформації ІІ Кас. ред. про започат-
кування св. Феодосієм традиції вкладення написаної молитви до рук покійників, а
також – обіцянку св. Феодосія про спасіння роду Шимона (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 4).

510 На відміну від ІІ Кас. ред., Косов не конкретизує “варязьку віру” як латынскую
буесть (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 5).

511 У ІІ Кас. ред.: со всhмь домомъ своим (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 5).
512 У ІІ Кас. ред. йдеться про три тисячі навернених (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –

С. 5).
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пояс і вінець507. І з цього часу цей Шимон дуже сильно полюбив святого
Феодосія і давав багато [коштів] на потреби монастиря.

Невдовзі прийшов цей Шимон до святого Феодосія і сказав: “Отче Фео-
досію, подаруй мені одну річ”. Відповів йому святий: “Я убогий, ледь мені
вистачає їжі. Що я маю тобі подарувати?” Шимон сказав: “Коли знімав я
вінець з голови Спасителя, той сказав мені: “Неси [його] на приготовлене
місце, де має бути поставлена церква во ім’я Матері Моєї і дай святому Фео-
досію, котрий має її спорудити”. Прошу тепер, благослови мене і в цьому
житті, і після смерті”. Відповів святий: “О Шимоне, понад сили мої те, про
що ти просиш мене тепер. Але коли після смерті моєї побачиш цю церкву
звідусіль оздоблену та опоряджену, і коли заповіді, для неї залишені будуть
збережені, знати ти повинен, що я маю благодать у Бога і молитва моя при-
йнята є”. Шимон сказав: “Від самого Спасителя чув я, що ти благодать у
нього. І як за братію свою ти молишся, так і за мене молитися благоволи”508.
Відповів йому святий Феодосій: “Молюся не тільки за свою братію, але за
всіх, хто любить це святе місце заради мене”. Тоді Шимон, впавши до ніг
святого, сказав: “Не відійду від тебе, святий отче, поки не даш мені [цих
слів] на письмі”. Святий Феодосій, зневолений його любов’ю, дав йому на-
писану таку молитву: “Пом’яни, Господи, коли прийдеш у Царство Своє,
воздаючи кожному за вчинки його, і слугу Свого Шимона і дай йому почути:
“Прийдіть, благословенні Мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам від
початку світу”509. А оскільки він до цього часу був варязької віри510, тепер
вже істинно увірував у Христа і увесь дім свій та земляків511 до тридцяти
тисяч512 душ привів до Христа завдяки //  
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513 Тут Косов реструктуризовує оповідь ІІ Кас. ред. і замість ретроспективної
оповіді самих іконописців (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 9-11) подає хроноло-
гічно послідовну розповідь від третьої особи.

514 Косов видозмінює інформацію ІІ Кас. ред., в якій Богоматір говорить, що пере-
несе човен прямо до Печерської церкви у випадку втечі іконописців (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 11).

515 Густинський літопис подає конкретний рік заснування Печерської церкви ігуме-
ном Стефаном – 1075 р. (Густынская летопись... – С. 16).

516 Centuią (середньопол.).
517 Очевидно, Косов мав на увазі: “після скиненого Стефана, котрий засвідчив це

чудо”, що узгоджується з текстом ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 11).

Про чу-
десний
прихід
іконопис-
ців з
Царго-
рода до
Києва
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чудесам святих Антонія і Феодосія. Цей Шимон є першим, хто був похова-
ний після смерті в церкві Святої Богородиці. Його син Григорій за це також
мав велику любов до цього місця. І був посланий цей Григорій до Суздаль-
ської землі Володимиром Мономахом із сином останнього Григорієм. Цей
Григорій Володимирович після кількох років сів у Києві, а того Григорія
[Шимоновича], як батька, зробив паном у Суздалі.

Майже за десять років після смерті святих Антонія та Феодосія, за свя-
того ігумена Печерського монастиря Никона, прийшли з Царгорода іконо-
писці, найняті святими у видінні513. Коли вже на човнах прибули до Канева,
побачили на високому пагорбі цю церкву і почали питати людей, які були з
ними, що це за церква. Відповіли їм, що Печерська. А через те, що вона ви-
далась їм надто великою, розгнівалися і поїхали назад. Одразу на річці під-
нялася несподівана буря, а на ранок побачили, що вони вже близько Три-
пілля і човен сам угору пливе, ніби його хтось тягне. Здивувалися, захотіли
[пливти] у них, однак ніяк не могли. І за одну ніч так далеко відплили, що і
за три дні відплисти так важко, добре пливучи. На наступну ніч з’явилася
їм церква й ікона Найсвятішої Діви, яка сказала: “Навіщо противитесь волі
Сина Мого і Моїй? Ось ваш човен незадовго буде біля Моєї церкви514, а ви,
покинувши марноту цього світу, будете служити в чернецтві Моєму Сину.
Після смерті, завдяки молитвам Антонія та Феодосія Печерських, здобуду
вам життя вічне”. Вранці вони, однак, знову хотіли спрямувати човна униз
[по ріці], але він попрямував угору і зупинився під монастирем. Побачивши,
що це справа Божа, пішли у монастир до Никона, котрий був ігуменом після
скиненого Стефана515, засвідчивши516 це чудо517. //  
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518 За текстом ІІ Кас. ред., іконописці подарували мозаїку, яку привезли з собою
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 10).

519 За текстом ІІ Кас. ред., на хорах церкви містилися не тільки книги, а і свиты
(сувої?) грецьких майстів (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 11).
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І, прийшовши, сказали: “Покажіть нам тих, котрі нас намовляли, бо вони
вказали нам на малу церкву, а тут бачимо велику. А краще візьміть своє зо-
лото, а ми повернемося до Царгорода”. Никон відповів: “Хто і якої статури
вони були?”. Відповіли: “Антоній та Феодосій”. Никон сказав: “Вони вже
десять років як померли, не можемо вам їх показати. Це ті, котрі моляться
за нас і наш монастир”. Вони, не вірячи ще, показали купців, котрі з ними
приїхали і сказали: “Ось свідки того, як ми з ними домовлялися, а ви їх ук-
риваєте. А якщо вони померли і є такими святими людьми, покажіть нам
їхні образи”. Коли показали їх, іконописці ці та інші греки, дивуючись Бо-
жому ділу, повірили святому Никону і одразу розпочали монаше життя в
Печерському монастирі, віддавши все що мали з собою518. Зараз у [монас-
тирській] скарбниці є грецькі книги519, які нагадують про це чудо.

Князь Володимир Всеволодович Мономах, будучи молодий літами, на
свої очі бачив те чудо, коли вогонь із неба зійшов і вигоріла яма там, де тим
поясом було виміряне місце на фундамент церкви. Бо коли [відомості про]
це рознеслися по всій Русі, Всеволод приїхав зі своїм сином Володимиром
із Переяслава, бажаючи бачити це чудо. А коли [Всеволод] був хворий і його
оперезали цим поясом, одужав завдяки молитвам Найсвятішої Богородиці
і цих слуг Божих: Антонія та Феодосія. Тому він у своєму князівстві у місті
Ростові, взявши мірку з церкви Найсвятішої Богородиці, збудував таку ж
високу і широку. А його син Георгій, чуючи від свого батька про чудеса тієї
Печерської церкви, також у своєму Суздальському князівстві за таким взір-
цем побудував церкву Найсвятішої Діви.

Освячена була ця Печерська церква року // Освя-
чення
церкви
Печер-
ської.
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520 Anno Christi (лат.).
521 ІІ Кас. ред. вказує на 6581 (1073) як рік освячення Печерської церкви (Абрамо-

вич Д. І. Вказ. праця. – С. 8), Густинський літопис говорить про 1089 р. (Густынская
летопись… – С. 62). Невідомо, чому Косов вирішив продатувати подію 1080 р. Ймо-
вірно, він сплутав ігумена Іоанна з митрополитом Іоанном, поставленим, за інформа-
цією Густинського літопису, саме у 1080 р. (Густынская летопись... – С. 61).

522 ІІ Кас. ред. пояснює відсутність кам’яної плити тим, що виготовити її не зголо-
сився жодний майстер (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 14).

523 ІІ Кас. ред. датує цю подію 13 серпня (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 14).
524 ІІ Кас. ред. говорить про те, що була віднайдена не тільки плита, а й стовпчики

для спорудження вівтаря (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 14).
525 ІІ Кас. ред. у цьому місці зазначає: Но хитрець и промысленикъ всhхъ, Бог сът-

воривый ту, дhлавъ и положивъ и утвердивъ руками святительскыма на преложеніе
своему пречистому тhлу и святhи крови, изволивъ на тои святhи трапезh, юже самъ
дарова, за весь миръ по вся дьни заклатися (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 14).
Трансформація цього епізоду у “Патериконі” яскраво демонструє розуміння Косовим
Євхаристії як жертви.

За Божим
втру чан -
ням кам’ я -
на плита
на вівтар
церкви
Печер-
ської була
перетво-
рена. 

Чудесне
зібрання
єпископів
для освя-
чення
церкви
Печер-
ської. 
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Христового520 1080521, першого року ігуменства Іоанна. А через недбальство
ремісника522 на вівтарі не було кам’яної плити, а дерев’яна. Але митрополит
Іоанн не хотів, щоб у такій величній церкві на вівтарі була дерев’яна дошка
і не хотів проводити освячення [храму]. Тому ігумен дуже засмутився. Тре-
тього дня серпня523, коли монахи як зазвичай прийшли до церкви на вечірню
або нешпори, ураз побачили на вівтарі кам’яну плиту524 і одразу дали знати
про це митрополиту. Прославивши Всевишнього за це, після відправлення
богослужіння завзято шукали, звідки б ця плита і від кого, бо церква була
зачинена. Навіть відправляли [гінців] туди, де ця плита могла бути виготов-
лена, даючи ремісникові три гривні срібла, якби він відізвався. Але ніхто
не знайшовся. Бо сталося це за втручанням Божим для того, щоб жертвува-
лася безкровна жертва Його Сина, котру він дозволив щодня офірувати за
увесь світ525. 

На наступний день до митрополита Іоанна прийшли єпископ Чернігів-
ський Іоанн, єпископ Ростовський Ісайя, єпископ Юріївський Антоній, Лука
Білогородський, ніким не кликані. Запитав митрополит Іоанн: “Як вас сюди
занесло у цей час?”. Вони відповіли: “Превелебний митрополите, ти послав
по нас, повідомляючи, що чотирнадцятого дня серпня має бути освячена ця
церква, і щоб ми усі з тобою служили святу літургію”. А єпископ Юріїв-
ський Антоній сказав: “Я був хворий, але цієї ночі прийшов монах і сказав
мені, що завтра буде освячена церква Найсвятішої Діви і треба, щоб я там
був. І як тільки я це почув, одразу видужав і прийшов сюди за вашим нака-
зом”. Митрополит, почувши це, підняв до гори руки і сказав: “Найсвятіша
Богородице, як під час твого Успіння ти зібрала апостолів з усього світу для
славного похорону свого, //  
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526 У ІІ Кас. ред.: наши служебники (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 15).
527 Косов вставляє це резюме замість біблійної цитати (Рим. 11:33), поданої у ІІ Кас. ред.:

О глубина богатьства и сило и разума! Кто изслhдитъ умъ Господенъ или кто съвhт -
никъ бысть ему (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 15).

528 Історія скомпонована на підставі епізоду 12 слова Києво-Печерського патерика
О святых блаженных первых черноризцhх Печеръских (Глобенко М. “Paterikon”... –
С. 46).

529 У ІІ Кас. ред. йдеться тільки про хворих дітей: дhдищь болень (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 95).

530 Твердження про те, що св. Даміан заслужив на вічну радість, є авторською встав-
кою Сильвестра Косова. Очевидно, в такий спосіб він хотів ще раз підкреслити необ-
хідність добрих вчинків для Спасіння і підважити протестантську доктрину про напе-
редвизначеність.

Псал. 23 

Дивись
[службу]

при ос -
вяченні
церкви. 
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так і тепер на освячення Твоєї церкви [зібрала] і моїх співбратів526. Тоді
тричі з процесією обійшовши, коли почали співати: “Візьміть, князі, врата
ваші”, то нікого не було в церкві, хто б відповів: “Хто то Цар Слави”. І коли
мовчали всі, відізвався пречудовий і нечуваний голос з церкви: “Хто то Цар
Слави”. А коли запитали, чий це є голос, ніхто не знайшовся. Во істину ди-
вовижний початок спорудження і не менш дивне освячення527.

І С Т О Р І Я
П Р О  С В Я Т О Г О  Д А М І А Н А,

П Р Е С В І Т Е РА  П Е Ч Е Р С Ь К О ГО 528

Жив за ігумена святого Феодосія
Був за ігуменства святого Феодосія в Печерському монастирі один монах,

який мав уже священство, на ім’я Даміан. Він, беручи приклад з проводиря
свого, дуже любив суворий піст і аж до самої своєї смерті не вживав ніяких
страв, а тільки трохи хліба і воду. Святий Феодосій, бачачи це, прославляв
Господа Бога, що Той підібрав йому таку братію. А оскільки багато людей
мали звичай приносити до Печерського монастиря хворих529, святий Фео-
досій просив того святого Даміана, коли приносили людину з якоюсь хво-
робою, щоб він читав над нею молитви і помазував Святою Олією. І коли
робив це святий Даміан, хворому поверталося здоров’я. І коли вже попра-
цював так у покорі, послусі і убогості та заслужив собі на вічну радість по-
стійними постами, молитвою, неспанням і власяницею530, //  
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531 Опис чуттєвості св. Феодосія є авторською вставкою Косова.
532 Використовуючи слово “Відкупитель” Косов ще раз підкреслює своє бачення іс-

торії Спасіння, яке узгоджується з католицьким потридентським вченням і суперечить
протестантським поглядам на значення Христової смерті.

533 Уся промова св. Феодосія є авторською вставкою Косова. Вона в особливий спо-
сіб підкреслює необхідність посту для того, щоб після смерті вживати “небесні ла-
сощі”.

534 Епізод про Даміана, який одразу зрозумів, що небесні блага йому обіцяв ангел,
а також прохання про прихід самого Феодосія, є авторськими вставками Косова.

535 Косов змінює інформацію ІІ Кас. ред.: замість обіцянки св. Феодосія, що збу-
деться видіння св. Даміана – еже ти есмь обhщалъ, то ти будеть (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 95) він вкладає в уста св. Феодосія побажання і надію на сповнення
обіцянки ангела.

536 Радісна смерть святого, прощання із братією і взяття його душі ангелами є авто-
рськими вставками Косова.

537 Прикінцева молитва є авторською вставкою Косова.

Ангел у
постаті
св. Фео-
досія
з’явився
хворому
св. Даміа-
нові. 
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лежав деякий час хворий і гаряче молився до Спасителя, щоб Той зволив
забрати його до місця Своїх обранців, щоб бути разом із своїм старшим [на-
ставником], тобто зі святим Феодосієм. Аж ось зненацька став перед ним
святий Феодосій, упав на груди його, почав цілувати його531, говорячи:
“Сину, послав мене Бог до тебе, знаменуючи, що вислухана молитва твоя.
Будеш з Його обранцями учасником вічної радості і я, коли мій Відкупи-
тель532 покличе мене до Свoєї слави із цієї Долини плачу, не буду відокрем-
лений від тебе, а будемо разом з найсолодшого обличчя Його вживати ті ла-
сощі, котрих око не бачило, вухо не чуло і які до серця людини не можуть
прийти”533. Зрозумів святий Даміан, що то був ангел, бо, відкривши двері,
він умить зникнув. І одразу покликав свого послушника і послав його, про-
сячи, щоб відвідав його святий Феодосій534. А коли він прийшов, святий Да-
міан весело сказав йому: “Святий отче, чи буде так, як обіцяв ти мені?”.
Святий Феодосій відповів: “Не знаю, наймиліший брате, про що ти питаєш
мене і що я тобі обіцяв”. А святий Даміан почав розповідати святому Фео-
досію про все: як молився гаряче Спасителю і як бачив ангела в особі свя-
того Феодосія. Почувши це, святий Феодосій, з плачем прославляв Бога і
сказав: “Знаю, милий сину, що ангел явився тобі, нехай збудеться те, що
тобі обіцяно, щоб і мене ти там дочекався”535. Святий Даміан, слухаючи
слова святого Феодосія з радістю, запросив до себе усю братію і з любов’ю
попрощався з ними. І ангели, прийшовши, взяли душу його536. Його тіло
святий Феодосій з великою шаною поклав між інших братів. Зволь, Боже, і
нам прийти туди завдяки молитвам слуги і священика Твого. Амінь537. // 



382



538 Історія скомпонована на підставі епізоду 12 слова Києво-Печерського патерика
О святых блаженных первых черноризцћх Печеръских (Глобенко М. “Paterikon”... –
С. 46).

539 Косов змінює інформацію ІІ Кас. ред., де йдеться про біса в образі ляха (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 96).

540 Інформацію про повчання св. Матвія є авторською вставкою Косова.
541 Епізод про те, що один із братів вдарив у било, відсутній у тексті ІІ Кас. ред.
542 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що святий оповів про побачене

ігуменові і старшій братії (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 96).
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І С Т О Р І Я  
П Р О  С В Я Т О Г О  М А Т В І Я538

Ц ей святий Матвій Печерський під час свого побожного життя мав від
Бога такий дар, що міг бачити майбутнє. Одного разу, коли разом з

іншою братією гаряче молився Господу Богу, а брати, за звичаєм, співали
праворуч і ліворуч, побачив неприятеля душ, який був одягнений у корот-
кий одяг539 і мав багато квітів, які ходив і приклеював кожному брату. До
кого прилипала квітка, той одразу, зморений сном і втомою, йшов із церкви,
не відправляючи повинностей своїх. А до кого не прилипала, той гідно на
молитві стояв. Розказавши це усій братії, святий Матвій наставляв їх, щоб
оберігалися від лінивства до служби Божої540.

Випало цьому святому, вийшовши з церкви після утрені, сидіти поблизу
дошки, в яку били для збору братії і здалося йому, що один брат вдарив у
цю дошку541. А потім поглянув, аж ось сатана їде на свині й інших [таких]
біля нього багато. Запитав його: “Куди ви квапитеся?”. Відповів сидячий на
свині: “Їду по Михайла Тоболковича”. Святий Матвій перехрестився і пішов
до келії. А коли розвиднілося, послав свого послушника, просячи до себе
того Михайла, якби був він у келії. Але сказали йому, що той після утрені
вискочив за монастир через огорожу542.

А коли одного разу ігумен Никон проспав утреню, святий Матвій, гаряче
молячись у церкві, побачив осла, який стояв на тому місці, де зазвичай стояв
ігумен. Так зрозумів святий //  
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543 Цей епізод, який опустила як І, так і ІІ Кас. ред., узятий Косовим з літописного
тексту, який під 6582 р. повідомляє: Единою ему стоящю на утрени, возведъ очи свои,
хотя видћти игумена Никона, и видћ осла, стояща на игумени мћстћ, и разумћ, яко
не всталъ есть игуменъ (Глобенко М. “Paterikon”... – С. 46-47).

544 Прикінцева молитва є авторською вставкою Косова.
545 Історія скомпонована на підставі епізоду 12 слова Києво-Печерського патерика

святых блаженных первых черноризцhх Печеръских (Глобенко М. “Paterikon”… – С. 46).
546 Szedziwych (середньопол.). Дослівно: сивих.
547 Житіє скомпоноване на підставі епізоду з житія св. Феодосія ІІ Кас. ред. (Гло-

бенко М. “Paterikon”... – С. 47). 
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Матвій, що ігумен утреню проспав543. І так, проживши немало у святому
монашестві, відійшов до святих небесних мешканців, куди і нам, найдо-
рожчий Спасителю зволь дістатися завдяки молитвам його. Амінь544.

П Р О  С В Я Т О Г О
Є Р Е М І Ю  П Е Ч Е Р С Ь К О Г О545

Ц ей святий Єремія, монах печерський, був таких похилих546 літ, що
пам’ятав хрещення Руської землі. За вірне служіння в суворому житті

Спаситель дарував йому такий дар, що він міг бачити майбутнє і навіть мав
від Бога об’явлення людських думок. І так, коли котрийсь брат мав якусь
злу думку, той мав звичку таємно його наставляти, щоб застерігався нечис-
того духа. А особливо, коли котрийсь із братів надумував покинути монас-
тир і бути волоцюгою, тоді [Єремія] його наодинці відчитував і потішав ду-
ховною розмовою. Також, коли комусь оповідав про майбутнє, усе
безпомилково збувалося. І поживши так, був перенесений з цього світу до
обранців Божих.

Ж И Т І Є  
С В Я Т О Г О  В А Р Л А А М А ,

котрий був ігуменом у монастирі святого Димитрія547

жив у той же час, коли і перші святі

Утой час, коли побожні монахи святі Антоній, Феодосій та Никон своє
суворе життя в печерах проводили усім на подив, //  
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548 У тексті ІІ Кас. ред. світське ім’я Варлаама не назване (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 32).

549 У ІІ Кас. ред. Варлаам керувався любов’ю до отців Печерських і біблійними сло-
вами: яко удобъ есть велъбуду сквозh иглинh уши проити, нежели богату въ царство
небесное внити (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 32).

550 Бажання покинути дружину і майно, разом з алюзією до біблійного тексту про
вузьку дорогу, що веде до Спасіння (Мв. 7:14), є авторськими вставками Сильвестра
Косова.

551 У тексті ІІ Кас. ред. св. Антоній застерігає від повернення до мирського життя і
наводить біблійну цитату: никто же рукы възложить на рало и зряй въспят, управлень
въ царствіи небесн м (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 32).

552 Szumnych (середньопол.). Дослівно: в шумних.
553 У тексті ІІ Кас. ред. перед Варлаамом вели одного коня (Абрамович Д. І. Вказ.

праця. – С. 32).
554 Косов трансформовує інформацію ІІ Кас. ред., за якою Варлаам сказав: Се вся,

отче, красьнаа прельсть мира сего суть, и якоже хощещи, тако сътвори о них, азъ
бо уже вся си прhзрhх и хощу мних быти и с вами жити в печєрh сей, и к тому не
имам възвратитися в дом свой (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 32-33).

555 Vota (лат.).
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один [чоловік] на ім’я Василій548 (син великого і шанованого у князя Ізяс-
лава пана Івана), полюбивши Христа понад усе549, прийшов до святого Ан-
тонія і таємно йому сказав, що хоче покинути дружину і все, що має, та піти
за вбогим Христом тісним шляхом як і ці [монахи]550. Святий Антоній, по-
бачивши у ньому натхнення Боже, багатьма духовними словами і прикла-
дами пояснював йому цей шлях Христовий, вказуючи як багато на ньому
терня і труднощів і як важко може бути запрягтися в монаші тягарі йому,
який є багатим і знатним та має дружину551. Але чим більше [святий Анто-
ній] йому говорив, тим більшим вогнем розпалювалося до Христа його
серце, а світ цей суєтний здавався йому бридким. Тоді, після цих святих
розмов, від’їхав від святого Антонія. На наступний день, усівшись на коня,
гарно одягнений в яскраві552 шати і маючи довкола слуг та найманців, які
вели за ним багато коней, коштовно прибраних553, приїхав до печери святого
Антонія. Вийшли старці: святі Антоній, Феодосій та Никон і як великому
пану за звичаєм низько вклонилися. Він також вклонився їм до землі, а ук-
лонившись, зняв із себе панський одяг і поклав його перед святим Антонієм.
Так само коней, прибраних коштовною збруєю, поставив, говорячи: “Це
речі цього світу, котрі є інструментом ошуканства. Я гордую ними усіма, а
хочу ходити стежками убогого Христа і з вами вести суворе монаше
життя”554. Святий Антоній відповів йому: “Дивись, сину, кому ти обіцяєш і
чиїм воїном хочеш стати. Бо стоять незримо ангели Божі, приймаючи твої
обіцянки і присяги555. Тому, коли прийде твій батько із силою і забере звідси,
а ми не зможемо тебе врятувати, тоді //  



388



556 Пояснення мотивації св. Варлаама є авторською вставкою Косова.
557 За текстом ІІ Кас. ред., до Варлаама було приставлено воїнів (Абрамович Д. І.

Вказ. праця. – С. 35).
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виявишся ти брехуном перед Господом Богом”. Відповів Василій: “Отче, я
маю надію у Бозі моєму, що навіть якщо мій батько мене мордуватиме, я
його в цьому не послухаю, не покину дорогу Христову і не повернуся до
облудного світу. Але прошу тебе, отче, пострижи мене швидко у монашес-
тво”. Тоді святий Антоній наказав святому Никону постригти цього панича
і одягти в монашу рясу. Помолившись Господу Богу, вчинив це святий
Никон і дав йому ім’я Варлаам.

Довідався батько святого Варлаама на ім’я Іван, що його син, покинувши
принади світу, розпочав суворе життя у печерах. Дуже розгнівався на свя-
того Антонія і його братію і, взявши немало слуг, пішов на святих отців і
розігнав їх. Зайшовши також до печери, взяв свого сина Варлаама і вивів
його, зняв там з нього монашу рясу, викинув її в глибоку яму і наказав
одягти його в коштовні шати як панича. Однак Варлаам удруге скинув їх із
себе і батько мусив із гнівом, зв’язавши йому руки, одягати його в цей світ-
ський одяг і наказав йому йти Києвом до свого дому. Варлаам, йдучи доро-
гою, побачив велике болото, стрибнув у нього і швидко вкинув туди світські
коштовні шати, потоптавши ще їх ногами. Показав цим, що анітрохи не
прикипіли вони йому до серця556. А коли вже його привели додому, наказав
йому батько сідати з ним до столу. Коли зробив це, нічого не їв, а тільки
опустив очі і дивився в землю. Після обіду [батько] наказав йому йти до
своїх покоїв, приставивши челядь557, щоб він куди не втік. Наказав також
його дружині одягтися в різний одяг, а багатьом слугам – йому прислугову-
вати. Але Варлаам, справжній воїн Христовий, зайшов до однієї кімнати і
сів у кутку. А його дружина, як було наказано їй, ходила перед ним і просила
його, //  
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558 За текстом ІІ Кас. ред., святий сидів не у власяниці, а у свитьцh (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 35).

559 У тексті ІІ Кас. ред.: Христовь въинь (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 35).
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щоб він сів на ліжко. Він, побачивши у ній безсоромність і знаючи, що вона
намовлена батьком звабити його, почав подумки гаряче молитися Господу
Богу, щоб він його позбавив від цієї спокуси. І три дні з цього місця не ви-
ходив, не виїжджав і не одягався, будучи тільки в одній власяниці558.

А святий Антоній та святий Феодосій з усією братією дуже засумували
через нього і гаряче молилися до Всевишнього Господа Бога. І тоді батько
пом’якшив серце своє і з невимовним жалем покликав святого Варлаама,
зі сльозами поцілував його і звільнив. Стояв там невгамовний плач, як за
мертвим, батько і мати плакали за сином, дружина – за чоловіком, а слуги –
за паном. І коли [Варлаам] йшов від них, вони далеко його проводжали, пла-
чучи. І так в’язень Христовий559 був визволений від принад світу і пішов на
духовні принади богомисленнi до печери. Коли побачили його святі отці
Антоній, Феодосій та інші, сильно Бога прославляли за те, що вислухав їх.
І з того часу багато [мужів] приходило до печери і жили монашим життям. 

Цей святий Варлаам потім був ігуменом у монастирі святого Димитрія,
збудованому Київським князем Ізяславом. І подався у паломництво до Єру-
салима та інших святих місць, а відвідавши їх, знову повернувся до свого
монастиря. Потім через те, що монастир потребував ікон та інших речей,
пустився до Константинополя, відвідав там усі монастирі і, купивши по-
трібні [своєму] монастиреві речі, знову повернувся до своїх країв. По дорозі
сильно захворів і, наблизившись до міста Володимира, зайшов до монас-
тиря поблизу, який називався Свята Гора. І там Господу Богу віддав дух.
Наказав, однак усім, //  
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560 У ІІ Кас. ред. йдеться про печерського монаха Ісайю, майбутнього єпископа Рос-
товського (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 44-45).

561 Доповнення про св. Єфрема скомпоноване на підставі епізоду із житія св. Фео-
досія ІІ Кас. ред.

562 За текстом ІІ Кас. ред., святий навчав Єфрема, що таке спасіння (Абра мо вич Д. І.
Вказ. праця. – С. 33).

563 Безстрашність св. Никона у розмові з князем є авторською вставкою Косова (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 33).
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хто був при його кончині, щоб тіло його перенесли до монастиря святого
Феодосія і там його поклали. І те, що привіз з Константинополя: ікони та
інші потрібні речі, наказав віддати святому Феодосію. Так і зробили його
побожні супутники: принесли тіло його до монастиря святого Феодосія і
поклали його праворуч у церкві.

Після смерті святого Варлаама Київський князь Ізяслав на ігуменство до
свого монастиря випросив з Печерського монастиря одного побожного мо-
наха Ісака560, який завдяки своїм багатьом чеснотам став потім єпископом
Ростовським і там лежить, чекаючи на загальне воскресіння нас усіх. Амінь.

Д О П О В Н Е Н Н Я 561

Уцей час один євнух з двору князя Ізяслава, який був улюбленцем [князя]
і тримав усе в своїх руках, прийшов до святого Антонія і попросив

стати монахом. Святий Антоній навчив його, що таке монашество562, і на-
казав святому Никону одягти його в монашу рясу. Святий Никон зробив це
і дав йому ім’я Єфрем. Дуже велику заздрість викликало це у неприятеля
душ і через цю заздрість підбурив князя Ізяслава супроти святих отців Пе-
черських. Бо князь Ізяслав, довідавшись, що і той панич, син Івана, і його
євнух уже прийняті у монашество і пострижені, наказав привести до себе
святого Никона. І сказав йому з великим гнівом: “Чи ти постриг панича,
сина Івана і мого євнуха?”. Без страху563 відповів святий Никон: “Я постриг,
бо бачив, що здатні вони наслідувати // 
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564 За текстом ІІ Кас. ред., Никон відповів наступне: благодатію божіею, азъ есмъ 
острыгы их повелћніем небеснаго царя и призвавшаго их Ісуса Христа на таковый
подвигь (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 33). Косов вводить ідею наслідування
Христа.

565 За текстом ІІ Кас. ред., князь погрожує Никону не вигнанням, а ув’язненням (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 33).

566 Косов підкреслює тут існування правила св. Василія Великого, якого дотриму-
валися православні монахи.

567 Це уточнення є авторською вставкою Косова.
568 За текстом ІІ Кас. ред., монахів упрошували повернутися три дні (Абрамович Д. І.

Вказ. праця. – С. 34).
569 Історія скомпонована на підставі епізоду з житія св. Феодосія ІІ Кас. ред. (Гло-

бенко М. “Paterikon”… – С. 47).
570 За текстом ІІ Кас. ред. блъгарин було тільки прізвиськом монаха (Абрамович Д. І.

Вказ. праця. – С. 35).
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убогого Христа564”. Тоді князь, розгнівавшись, сказав: “Або відправ їх знову
назад, або я тебе відправлю у вигнання565 і накажу розкопати ваші печери”.
Відповів святий Никон: “Милостивий княже, роби, що тобі подобається,
але я не буду виписувати із війська Христового Його істинних воїнів”. По-
чувши про це, святий Антоній та всі інші з ним встали з місця свого, ба-
жаючи податися до іншої держави. І коли ще князь гнівався і говорив зі свя-
тим Никоном, прийшов один із князівських воїнів і сказав, що Антоній і ті,
котрі з ним, йдуть до іншої держави. Негайно прибігла дружина його і ска-
зала: “Заради Бога, милий чоловіче, не гнівайся на цих святих людей. Бо
було так, що в наших краях відійшли монахи цього правила святого Васи-
лія566 і тоді багато злого сталося в нашій землі. Тому і ти бійся, щоб на тебе
щось подібне від Бога не впало”. А княгиня ця була полькою567. Почувши
це, опам’ятався князь і відпустив святого Никона у печеру. А по тих, хто
пішов послав [гінців], просячи, щоб повернулися. Ледь через три дні
знайшли їх568 і повернулися вони знову на службу Божу до печер.

І С Т О Р І Я
ПРО СВЯТОГО НИКОНА569

Жив у той час, коли і святий Антоній.

Живучи у київських печерах немало часу, святий Никон для [досяг-
нення] більшої досконалості і богомислія з одним монахом болгари-

ном570, котрий //
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571 Благословення на вихід з монастиря, дане св. Антонієм, є авторською вставкою 
Косова.

572 Косов не наводить інформацію ІІ Кас. ред. щодо походження топонімів, зо крема –
острова Болгарова (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 45).

573 Тут Косов помилився. Мався на увазі князь Гліб, про якого йтиметься далі.
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був з монастиря святого Міни, за благословенням святого Антонія571, ві-
дійшли з печер, бажаючи на самоті мешкати. І, прийшовши над море, ро-
зійшлися. Болгарин подався шукати місце поблизу Константинополя, знай-
шов один острів посеред моря572 і залишився там, багато прислужившись
Господу Богу і споживаючи тільки хліб та воду, попрощався з цим світом.
А святий Никон подався на Тмутараканський острів і там, знайшовши чисте
місце неподалік від міста, осів для богомислія. Це місце завдяки благодаті
Божій дуже прославилося через його побожність. І він заклав там церкву
Найсвятішої Діви і монастир на зразок монастиря Печерського. Однак по
волі Божій, коли вже це святе місце зміцніло і Ростислав, князь цього ос-
трова, помер, святого Никона упросили люди тамтешнього краю, щоб він
пішов і попросив Київського князя Святослава, щоб на те князівство від-
пустив сина свого Ростислава573. Коли святий Никон прийшов до монастиря
святого Феодосія, побачилися наймиліші брати і, впавши один одному у
ноги, вклонилися, потім обнялися і вилили один одному сльози. Святий
Феодосій просив святого Никона, щоб той більше не відлучався від нього
аж до смерті. А святий Никон відповів йому: “Тільки нехай я піду до свого
монастиря і, там все залагодивши, повернуся до тебе, наймиліший брате”.
Так і зробив. Бо доїхавши до цього острова з князем Глібом, коли цей князь
сів на визначену столицю, святий Никон повернувся до Печерського монас-
тиря і віддав усі свої речі в руки святому Феодосію, а сам жив у послуху до
нього. Між ними була така велика любов, що святий Феодосій мав святого
Никона за рідного батька. А святий Никон – // 
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574 Текст ІІ Кас. ред. називає Стефана уставником (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 45). 

575 Косов опускає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що Никон наприкінці життя став
єпископом Володимирським (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 45).

576 Житіє скомпоноване на підставі 36 слова О преподобънhмъ Исакии Печерницh.
577 Рrzyiął go do habitu (середньопол.). Дослівно: прийняв його у рясу. Косов у чер-

говий раз підкреслює факт взорування отців Печерських на монаше правило Василія
Великого і опускає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що світське ім’я св. Ісака було Чернь
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 185).
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його навзаєм. А коли святий Феодосій йшов куди-небудь, доручав братію
святому Никону, щоб він керував ними як старший. Навіть коли сам святий
Феодосій навчав братію у церкві, після себе наказував це саме робити свя-
тому Никону, а потім також святому отцю Стефану, у той час еклезіарху574.
А після смерті святого Феодосія, коли браття відкинули від себе ігумена
Стефана, цей святий Никон став ігуменом Печерським. І, живучи побожно
у цьому ігуменстві і добре справляючись із ним, віддав духа Господу
Богу575, коли у Києві панував князь Всеволод, про якого читай вище.

Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  І СА К А576

П ечерський святий Ісак був людиною світською – дуже багатим купцем
родом з Торопця. Коли Господь Бог розбудив його серце, щоб він знех-

тував всіма благами цього світу і пішов за вбогим Христом, він одразу роз-
дав усе своє майно (частину – монастирям, частину – нужденним), пішов
до святого Антонія і попросив його, щоб розказав йому про орден святого
Василія і прийняв його у монашество577. Святий Ісак охоче вдався до суво-
рого життя. Попросив купити йому грубу шкіру козла і пошити з неї ніби
мішок для нього. Потім одягнув її на гостру власяницю і зашив її на собі.
Окрім того, закрився у тісній печері в дуже //  
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578 Густинський літопис подає конкретний рік, коли відбулoся спокушення Ісака –
1068 р. (Густынская летопись... – С. 57).

579 Косов допустився помилки, яку не виправив і в Errata: iestechwa (середньопол.).
580 Те, що причиною гріха був вихід із келії, є авторською вставкою Косова. Оче-

видно, в такий спосіб Косов хоче підкреслити необхідність для монаха перебувати у
келії. 

581 ІІ Кас. ред. згадує такі музичні інструменти: сопhли и бубны и гусли (Абра мо -
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 186).
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малій келії, яка мала ледь чотири лікті, і в ній завжди зі сльозами молився
до Всевишнього, нічого не ївши, окрім однієї просфори в день, і п’ючи
трохи води. Святий Антоній через віконце, подавав йому цю їжу, наскільки
рука вміщала. Не лежав святий Ісак на ліжку, але сидячи, майже не спав.
Ніколи не виходив у світ. І тримався так сім років.

Одного разу578, коли звечоріло, читав псалми аж до півночі, а заморив-
шись, сів на своєму місці, загасивши свічки. Аж ось зненацька велике світло
роз’ясніло в печері, наче сонце, так що людське око не могло дивитися. І
підійшли до нього два красиві юнаки, обличчя в яких було як сонце, і ска-
зали: “Ісаку, ми є два579 ангели, а ось іде до тебе Христос з ангелами”. Тоді
Ісак, вставши, побачив багатьох дияволів в образі ангелів, їхні обличчя були
світлішими за сонце, а один був світлішим за всіх. З його обличчя виходило
проміння і ангели, показуючи на нього, говорили: “Ісаку, ось це і є Хрис-
тос”. Ісак, впавши, вклонився йому, забувши через великий подив про свя-
тий хрест (зробив це ще й через те, що вийшов з келії580). А дияволи одразу
крикнули: “Ісаку, ти наш”. Завели його до келії, посадили і обсіли його з
усіх сторін і заповнили усю вулицю печери. Потім один з дияволів, котрий
назвав себе Христом, сказав: “Візьміть бубни, гуслі і пищалки581 та й за-
грайте, а Ісак нехай скаче для нас”. Одразу вдарили в ті інструменти, схо-
пили Ісака і почали танцювати з ним. І так довго танцювали з ним, що за-
лишили ледь живого. Тоді посміялися з нього і залишили його. На
наступний ранок, коли настав час для їжі, прийшов святий Антоній, хотячи,
як завжди, подати йому через віконце їжу. //  
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582 Cudownieyszym został (середньопол.).
583 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що святий не хотів іти до церк ви

і братії довелося тягти його силоміць, а також – епізод про вкладання йому до рук хліба
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 187).
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І сказав: “Благослови, отче Ісаку раз, удруге, втретє і вдесяте”. А Ісак, бу-
дучи ледь живим, мовчав. Святий Антоній подумав, що він вже помер.
Пішов тоді до монастиря по святого Феодосія і по братію. Братія, прий-
шовши, розкопала тісний перехід до нього, взяли його, думаючи, що мер-
твий, і винесли з печери. Тоді побачили, що він живий. А святий Феодосій,
побачивши його, сказав, що через диявольські спокуси це сталося із ним.
Тоді поклали його на ліжко і святий Антоній сам прислуговував йому.

Тими днями приїхав з Польщі князь Ізяслав і розгнівався на святого Ан-
тонія через князя Всеслава. А Святослав вночі прислав з Чернігова по свя-
того Антонія. Святий Антоній, прийшовши до Чернігова, возлюбив собі
місце, яке називається Болдині гори, викопав печеру і жив там. І там, на тих
Болдиних горах поблизу Чернігова, є монастир Найсвятішої Діви. А святий
Феодосій, довідавшись, що Антоній подався до Чернігова, пішов із братією,
узяв Ісака і приніс його до своєї келії та прислуговував йому, бо він заде-
рев’янів і тілом, і розумом так, що ні на інший бік перевернутися не міг, ні
стати, ні сісти. І більше – під бедрами його часто заводилися черв’яки. А
святий Феодосій сам своїми руками протягом двох років і обмивав, і одягав
його. Що дивно, протягом двох років той святий Ісак ні хліба, ні води, ані
жодних страв не вживав, а тільки лежав ніби німий та глухий. А святий Фео-
досій просив за нього Господа Бога день і ніч. Аж на другий рік святий Ісак
заговорив і зміг трохи ходити (так що водили його до церкви і трапезної583),
а до цього навіть руками не володів. Тоді святий Ісак, прийшовши до себе,
став обережнішим до спокус, // 
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584 За текстом ІІ Кас. ред., св. Ісак стояв на службі у порваних черевиках
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 187).

585 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що цей вчинок вжахнув братію
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 188).

586 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що святий юродствував і в миру
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 188).

587 Косов пом’якшує поведінку Никона стосовно Ісака – немає згадки про завдані
останньому рани (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 188).
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живучи суворо і постійно молячись Господу Богу. А після смерті святого
Феодосія, коли ігуменом уже був Стефан, одягнувся у власяницю і став до-
бровільно дурним і безумним заради Христа, прислуговуючи, однак, на
кухні і готуючи їсти для братії. А до церкви перший за всіх ходив. Коли
прийшла зима і суворі морози, святий Ісак став босоніж584 на підлозі, що
аж ноги до неї примерзли. Однак він навіть не поворухнувся від початку
богослужіння і аж до кінця. Потім пішов одразу на кухню і там готував усе,
що потрібно. Один кухар, також названий Ісаком, побачив чорного ворона
і сказав, насміхаючись: “Ось сидить ворон, піди і злови його”. А він, покло-
нившись усім, підійшов до цього ворона, взяв його і приніс585. Коли розка-
зали це ігумену Стефану, він почав ще більше його поважати і шанувати.
Але святий Ісак, гордуючи славою людською, став ще більш безумним і чи-
нити прикрості ігуменові, братії і світським людям так, що часом зазнавав
він ран від незнайомців586. Потім знову почав жити в тій печері, де обманув
його неприятель душ. Крім того, приймав до себе багатьох світських моло-
дих людей і надавав їм монашу рясу. За це ігумен Никон, що був після Сте-
фана, та батьки тих юнаків часто його карали587. А святий Ісак усе це зносив.
Одного разу він запалив вогонь у печері і догори почало здійматися дуже
велике полум’я. Не мав чим загасити його, тому став на полум’я босоніж і
стояв аж доки вогонь не перестав горіти і анітрохи йому це не пошкодило.
І потім неприятелі душ завдавали йому великого страху, волаючи до нього:
“Ісаку, ти наш, //  
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588 Naiazdy (середньопол.).
589 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про діалог із бісами, в який вступав св. Ісак,

і суттєво скоротив розповідь про випробування святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 188-189).

590 Прикінцева молитва є авторською вставкою Косова.
591 Житіє скомпоноване на підставі 25 слова О Никитh Затворницh, иже по семь

бысть епископъ Новуграду.
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бо ти вклонився нашому проводиреві”. Але святий Ісак захищаючись свя-
тим хрестом і гаряче молячись Господу Богу, відганяв їх. Було і так, що злі
духи хотіли розкопати його печеру, з’явившись з багатьма лопатами і купою
людей, часом – як ведмеді, леви чи інші жорстокі тварини, а часом – як вужі,
миші чи жаби. Однак ніколи не могли цим зашкодити побожності його. Ска-
зали насамкінець: “Переміг ти нас, Ісаку” і дали йому спокій589. Так по-
божно тоді цей Христовий воїн після програної битви отримав перемогу
над неприятелем і почав збиратися до Спасителя. А коли захворів у печері,
братія винесла його до монастиря. Прохворівши там вісім днів, з радістю
віддав дух Господу Богу. А ігумен Іоанн, котрий був після святого Никона,
скликав свою монашу братію і поховав його тіло в печері разом з іншими
святими отцями. Його молитвами, Ісусе Христе, будь і до нас милостивим
і донеси нас до Твого найсолодшого обличчя590.

Ж И Т І Є
С В Я Т О Г О  

Н И К И Т И  З А Т В О Р Н И К А591

(того, хто живе окремо замкнений),
котрий потім був новгородським єпископом

За часів святого ігумена Никона був один брат на ім’я Никита. Він, ба-
жаючи бути прославленим у людей, а не заслужити собі на спасіння, за-

думав закритися у відлюдному місці. Коли почав просити про це // 
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592 ІІ Кас. ред. в оцінці намірів св. Никити менш ригористична: О чадо, нћсть
ти пользы праздну сћдћти, понеже юнъ еси; уне ти есть, да прибудеши посрћдћ
братіа и работаа тћмь, не погрћшиши мьзді своея (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 125).
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ігумена, той заперечив йому, кажучи: “Брате, ти ще молодий. Краще тобі
ще з братами жити, а не провадити таке суворе, але даремне життя на-
одинці592. Ти пам’ятаєш, що сталося зі святим Ісаком Печерським, коли його
так ошукали біси, що тільки молитвами святих Антонія та Феодосія Божа
благодать повернулася до нього”. Никита сказав: “В жодному випадку я не
дам ошукати себе як Ісак, а буду просити Господа Бога, щоб Він дав мені
силу творити чудеса”. Ігумен знову сказав йому: “Милий брате, я раджу
тобі, послухай мене і мешкай разом із братією”. Никита не схотів послуха-
тися і, зробивши собі затвор, закрився у ньому і нікуди не виходив. Після
кількох днів спокусив його диявол: коли він молився диявол біля нього ство-
рив голос, ніби хтось молився коло нього і прославляв Бога. І при цьому
створив дуже приємний запах. Никита одразу подумав собі: “Якби це не
був ангел Божий, він не молився б разом зі мною і запаху такого не було б,
якщо б не Дух Святий”. І почав сильно просити: “Господи, покажися, щоб
я тебе побачив”. Тоді голос сказав до нього так: “Не покажуся я тобі, бо ти
ще молодий і можеш впасти у пиху”. А Никита сказав з плачем: “Господи,
жодною мірою не спокушуся, бо ігумен навчив мене, щоб був я обережним
до спокус і не давав себе підмовити, але якщо ти мені щось накажеш, усе
вчиню”.  Тоді хитрий диявол, уже обманувши його, сказав: “Не гоже людині,
обтяженій тілом, бачити мене, але пошлю я ангела свого, щоб був при тобі
і ти чини його волю”. Негайно перед святим Никитою став диявол в образі
ангела і Никита вклонився йому як ангелові. І сказав йому диявол: “Ти не
молися, а читай книги, через які будеш з //  
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593 На відміну від ІІ Кас. ред., Косов не називає ветхозавітні книги жидівськими
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 126).

594 На відміну від ІІ Кас. ред., Косов не перераховує імена отців (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 126).
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Богом розмовляти. І тоді станеш милим Господу Богу, коли тим, хто прихо-
дить до тебе, будеш говорити слова для Спасіння. А я завжди буду молитися
за тебе до Господа Бога”. Никита, повіривши цьому, покинув постійні мо-
литви, а лише увесь час пильно читав книги і повчав інших. І бачив без-
упинно диявола, котрий молився за нього. І радів Никита, що ангел (як він
думав) молиться за нього. Тоді повчав тих, хто приходив до нього, про спа-
сіння душі і почав пророкувати так, що багато слів його сповнювалося. Тому
велику мав славу серед людей і дивувалися йому. Навіть послав до князя
Ізяслава, розповівши перш, ніж дійшли до нього новини: “Вбили сьогодні
Гліба Святославича в Заволоччі. Тому – сказав – пошли сина свого Свято-
полка на столицю до Новгорода”. І це правдою було, бо незадовго після
цього князь Ізяслав отримав відомості про вбивство Гліба і з іншого дже-
рела. З цього часу почали вважати Никиту пророком, його слухало багато
князів і панів, бо диявол може розповісти те, що вчинив за допомогою злих
людей. Так він і робив, оповідаючи Никиті про свої вчинки – де і що зро-
бив.

Окрім того, Никита таке отримав знання Святого Письма, що усі книги
Старого Завіту дуже добре знав напам’ять593. Однак святого Євангелія, апос-
тольських послань і всіх інших книг Нового Завіту не хотів ні чути, ні знати,
ні читати і не дозволяв з них щось наперекір собі сказати. З цього зрозуміли
святі отці594, що він був ошуканий дияволом, і, не стерпівши цього та шко-
дуючи загублену душу, прийшли до Никити, і почали за нього гаряче мо-
литися Господу Богу так, що диявол відійшов і більше його Никита не
бачив. Потім вивели його з тієї комірчини і запитали про деякі речі з книг
Старого Завіту, бажаючи // 
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595 Одноразове гасіння Никитою пожежі (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 127)
Косов транформовує у часто повторюване явище.

596 Косов уточнює інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 127),
що чудо було здійснене саме завдяки молитві. 

597 Автором прикінцевої молитви є сам Косов.
598 Appendix (лат.).
599 ІІ Кас. ред. називає Нестора автором тільки літопису (Абрамович Д. І. Вказ.

праця. – С. 126).

Єпископом
був постав-
лений св.
Никита
через ве-
лику по-
божність
його 
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почути щось від нього. А Никита почав говорити під присягою, що ніколи
не читав зі Старого Завіту жодного слова і мусили святі отці вчити його чи-
тати. Коли навчився, він став уже обережнішим, постами і постійним по-
слухом благав Всевишнього. І жив у такій великій покорі та чеснотах, що
був взірцем для тих, які, зважаючи на його високе побожне життя, поста-
вили його єпископом Новгородським. Здійснював цей Никита багато чудес.
Зокрема часто, коли не було дощу, помолившись Господу Богу, випрошував
дощ, а також гасив пожежі595 у місті однією молитвою і піднесенням рук до
Неба596. І так, після цих спокус свято живучи, перейшов до вічного життя,
учасниками якого, зволь Спасителю Христе, і нас зробити заради його мо-
литов. Амінь597.

Д О П О В Н Е Н Н Я 598

Коли цей святий Никита був ошуканий хитрим дияволом і не слухав
старшого, святі отці, котрі за нього молилися і відігнали від нього дия-

вола були: ігумен Никон, Іоанн, котрий став ігуменом після нього, Пимен
Постник, Ісайя, котрий був ростовським єпископом, Матвій Прозорливий,
тобто маючий пророцький дух, Ісайя Печерник, Агапіт лікар, Григорій Чу-
дотворець, Миколай, котрий був єпископом Тмутараканським, Нестор, кот-
рий написав хроніку, або літописець, та Печерський патерик599, творець ка-
нонів Григорій, Теофіл, котрий був єпископом Чернігівським, Онисифор,
названий Прозорливим, тобто маючим пророцький дух. // 
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600 Житіє скомпоноване на підставі 26 слова О Лаврентіи Затворницh.
601 Косов трансформовує інформацію ІІ Кас. ред., де підкреслено невелику кількість

праведників у монастирі: в манастыри же тридесятих единh х боюся, съ прочими же
борюся (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 127).

602 У тексті ІІ Кас. ред. загальна кількість монахів вказана як 180 і, до того, тут
йдеться про живих монахів (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 127). У той же час, з тек-
сту в редакції Косова випливає, що маються на увазі тіла, поховані у печерах.
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ПРО СВЯТОГО ЛАВРЕНТІЯ
З АТ В О Р Н И К А600

(тобто мешкаючого в окремому затворі)

Був один із монахів на ім’я Лаврентій, котрий хотів замкнути себе в келії,
але святі отці Печерські не хотіли цього йому дозволити. Побачивши

це, святий Лаврентій пішов до монастиря, котрий збудував князь Ізяслав на
честь святого Димитрія і в ньому замкнув себе для служби Божої. І коли цю
службу щиро виконував, дав йому Господь Бог дар зцілення, так що міг зці-
лювати людей від різних хвороб. Одного разу привезли до нього з Києва
одержимого [бісом], котрого святий Лаврентій не міг вигнати. А той [біс]
був таким суворим і сильним, що одержимий міг сам нести і кидати таке
дерево, яке ледь десять здорових мужів могли підняти. Святий Лаврентій
наказав нести його до Печерського монастиря. Коли зрозумів це одержимий,
почав кричати: “Що ти робиш? Куди мене посилаєш? Во істину я не смію
наближатися до печери через святих, котрі там покладені, а крім того, ще є
тридцять живих, котрих я боюся, а з іншими веду війну601”. Однак потягли
його люди до Печерського монастиря, а привівши близько під монастир, за-
питали, хто ті монахи, яких він боїться. Одержимий почав перераховувати
кожного по імені, а було в той час монахів у печерах сто п’ятдесят вісім602.
Сказали потім йому: “Ми хочемо закрити тебе у печері”, а одержимий від-
повів: “Як я воюватиму з мертвими? Вони мають більшу сміливість перед
Богом, просячи // 
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603 У тексті помилково набрано przechodzącym, а в Errata подано його виправлення – 
przychodzącym (середньопол.).

604 ІІ Кас. ред.: Брань мою (Абрамович Д. І. Вказ. праця.  – С. 127).
605 У ІІ Кас. ред. біс наказує вести його до монастиря (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –

С. 127).
606 Твердження про загальну радість і прославу Бога є авторською вставкою Косова.
607 Повість скомпонована на підставі циклу оповідань про початок Печерського мо-

настиря (Глобенко М. “Paterikon”... – С. 43).
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у нього те, що потрібно їхнім братам і тим, хто приходить603 до них. Якщо
хочете побачити мої хитрощі604, у яких я спритний, дивіться і слухайте”605.
І одразу почав говорити по-єврейськи, по-грецьки і по-латині, а також ін-
шими різними мовами. Коли прийшли і хотіли внести його у сам монастир,
нечистий дух миттю вийшов з цього одержимого. Всі люди через це дуже
зраділи і зайшли до церкви для того, щоб віддати славу Богу606. Ігумен, до-
відавшись про це, також прийшов до церкви з усією братією. Однак той,
що був одержимим, не знав ні ігумена, ні жодного з тих тридцяти монахів,
котрих перед цим називав завдяки дияволу, котрий його опанував. Запитали
його також ті, хто прийшов із ним: “Хто тебе зцілив?”. А він, дивлячись на
ікону Найсвятішої Діви, сказав: “Вона мене зцілила завдяки молитвам трид-
цяти святих отців, котрих, ніколи не знаючи, знову назвав по імені, хоч в
обличчя їх і далі не знав”. І тоді всі віддали хвалу Богу і Його Найсвятішій
Матері. Амінь.

Ч УД Е С Н А  П О В І С Т Ь
ПРО СВЯТОГО ІОАННА І СЕРГІЯ607

П ро те, що з ними трапилося перед печерською іконою Найсвятішої
Діви. Було у Києві двоє знатних чоловіків на ім’я Іоанн і Сергій. Вони,

маючи велику любов один до одного, прийшли до церкви Найсвятішої Діви,
де побачили сильне світло на іконі. Тоді одразу пов’язали себе зв’язком ду-
ховного братерства. Однак через кілька років Іоанн дуже сильно захворів.
Маючи //  
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608 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про 15 років (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 12).
609 ІІ Кас. ред. набагато ригористичніша: се ти сътвори отець твой своимъ без-

уміемъ, раздаавъ все свое въ милостыню, тебе же нища и убога оставилъ (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 13).
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п’ятилітнього синочка Захарія, покликав ігумена Никона, роздав при ньому
своє майно убогим, а частку, котра належала Захарію (1000 гривень срібла
і 100 гривень золота), віддав Сергію. Віддав також і юного свого сина Заха-
рія в опіку своєму брату і товаришу Сергію. Після смерті його, коли виріс
син Захарій і мав 18 років608, захотів він забрати у Сергія батьківське золото
і срібло. Але Сергій, опанований жадібністю, відповів: “Твій батько віддав
своє майно Богу, Він тобі є боржником, а не я. Я нічого не повинен тобі.
Батько твій винен609, що залишив тебе вбогого і незабезпеченого”. Юнак За-
харій добре знаючи, що батько залишив його частку у нього, дуже журився,
плакав і просив його, кажучи: “Дай мені половину, дай мені третину, дай
мені хоч десятину”. А цей Сергій лаяв і Захарія, і батька його, говорячи, що
нічого не брав. Потім сказав Захарій: “Брате, пішли і скажеш під присягою
перед іконою Найсвятішої Діви, що ти не взяв тисячу гривень срібла і сто
золота, бо перед цією іконою ти обіцяв братерство з батьком моїм”. Сергій
так був обплутаний жадібністю, що пішов одразу до ікони Найсвятішої Діви
і поклявся іменем Бога і Пресвятої Матері Його, що не брав. Але коли хотів
поцілувати цю ікону, не міг ніяк підійти до нього. І коли вже виходив у двері,
почав верещати: “Заради Бога! Святі Божі, Антонію і Феодосію, не кажіть
тому немилосердному ангелу мучити мене, а попросіть Найсвятішу Діву,
щоб визволила мене від тих багатьох злих духів, якими я опанований. За-
беріть від мене золото і срібло, //  
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610 Житіє скомпоноване на підставі 34 слова О Спиридонh Проскурницh и о Алимпіи
Иконници.
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котре замкнене у моїй скарбниці”. І на всіх напав великий страх. Тоді по-
слали до його скарбниці принести його замкнену скриню і знайшли у ній
дві тисячі гривень срібла і двісті гривень золота. Так Бог винагородив удвічі
за терпіння і плач цього юнака Захарія. І з цього часу не давали нікому при-
сягати перед іконою Найсвятішої Діви у церкві Печерській. А цей Захарій,
віддав усе ігумену Іоанну, а сам, покинувши світ, постригся в монашество.
За це золото і срібло змурована каплиця на честь святого Іоанна Хрестителя,
якою зараз ходять на церковні хори (які по простому називають полата) на
пам’ять про того шляхтича Іоанна і сина його Захарію, котрий віддав золото
і срібло на славу Божу.

Ж И Т І Є
СВЯТОГО ІКОНОПИСЦЯ АЛІПІЯ610

Поминає його Церква 17 серпня

Коли іконописці завдяки Найсвятішій Богородиці прийшли з Царгорода
для написання ікон в Печерській церкві, в часи князя Всеволода, сина

Ярослава, за ігумена Никона, батьки віддали  святого навчатися цьому ре-
меслу. Слухняний син всіма силами допомагав іконописцям у цьому ре-
меслі. Але в той час, коли іконописці прикрашали мозаїкою вівтар, сталося
таке чудо, що образ Найсвятішої Богородиці сам по собі, як потрібно, ви-
клався і створився. Коли святий //  
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Аліпій і ті малярі здивувалися цьому, образ Найсвятішої Діви став світлим,
наче сонце. Не можучи дивитися на нього, вони упали ниць. Потім, ледь
підвівши очі, побачили, що з уст образа Найсвятішої Діви вилетів голуб,
який піднісся вгору і сховався у образі Спасителя. А коли всі уважно при-
дивлялися, куди він подівся і чи не вилетів із церкви, знову із уст образа
Спасителя з’явився і літав по всіх образах святих Божих, сідаючи тому на
руку, тому на голову. А потім, злетівши вниз, сів за чудотворною іконою
Найсвятішої Діви, від якої була закладена церква. Ті, хто стояв унизу, хотіли
цього голуба зловити, але він зник. Однак знову потім вилетів з уст Най-
святішої Богородиці і, полетівши угору, подався до образа Спасителя. При-
ставили драбину і хотіли зловити його, але він знову сховався в устах Спа-
сителя. Тоді світло сильніше за сонце в церкві розлилося і вони, впавши
ниць, віддали славу Богу. Тоді святий Аліпій, бачачи, що благодать Святого
Духа перебуває в тій церкві, закінчивши її розписувати і навчившись ма-
лярству, прийняв монашество при ігуменові Никону. Під час цього мона-
шого життя постійно перебував у денних та нічних молитвах, а в той час,
що залишався від молитви, щоб через ледарство думка не схилилася до чо-
гось злого, завжди малював ікони або ігумену, або братії. Також, якщо чув
від котрогось із приятелів про якусь убогу церкву, де немає ікон, або ікони
погані, тоді там без жодної платні свою працю жертвував. Інколи також і
позичав матеріал для ікон, беручи в людей золото і срібло, а віддавав усе
іконами. Все це робив //  
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611 Косов опускає тут біблійну цитату (Діян. 20:34), яка присутня у ІІ Кас. ред.
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 173-174).

612 Уточнення, що розділ майна здійснювався тільки після дозволу наставника на-
лежить власне Косову.

613 У тексті ІІ Кас. ред. третя частина доходу була віддана на потребу тhлу своему
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 174).

614 За текстом ІІ Кас. ред., киянин був уражений проказою (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 174).

615 За текстом ІІ Кас. ред., паралізований просив допомогу не тільки у лікарів, а й у
волхвів та іновірців (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 174).

616 За текстом ІІ Кас. ред., вода просто посилила прояви прокази (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 174).

617 Косов прибирає розлогу біблійну цитату ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 174) і акцентує увагу читача на сповіді.
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для того, щоб уникати ледарства. Адже святі отці говорили, що ручна праця
монаха є великою справою у Бога611. За дозволом наставника612 розділив
прибуток зі свого заняття на три частини: одну – на ікону, другу – на ми-
лостиню убогим, третю – на потреби монастиря613. І робив так протягом
усього свого життя і не ледарював жодного дня, а ночі проводив у богомис-
лії та гарячих молитвах. Побачивши такі чесноти, ігумен висвятив його на
священика. На цій священицькій посаді високі чесноти проявлялися у
ньому, і гарячі богослужіння [відправляв], так що усі з нього брали при-
клад.

Сталося так, що один муж із Києва був уражений паралічем614 і коли ніякі
ліки йому не допомагали615, за порадами він подався до Печерського монас-
тиря, щоб там просили за нього перед Господом Богом. Коли привели його,
ігумен наказав напоїти його з криниці святого Феодосія і цією водою змо-
чити голову та обличчя. Відразу з’явилися у нього через невір’я великі і
смердючі виразки і  велика пухлина616, так що всі тікали від нього. Повер-
нувся бідолаха до свого дому з плачем і, з дня на день чекаючи смерті, за-
думав розкаятися у гріхах своїх. Знову пішов до Печерського монастиря і
подався до святого Аліпія. Той, наказавши йому сповідатися і каятися617,
взяв вапно, приготоване для написання ікон, і намазав ним його обличчя і
всі уражені місця. Потім завів його до церкви і наказав умитися водою, якою
умиваються священики після причастя. І одразу короста, виразки і опух-
лості зникли і попередня врода повернулася до нього. І дав йому святий
Аліпій найсвятіше таїнство Тіла і Крові //  
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618 За текстом ІІ Кас. ред., причастя мало місце перед зціленням (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 175). Косов прибирає розлоге порівняння чудес св. Аліпія з чудами
Христа, повчання про шкоду чаклунства та наречення Аліпія “Новим Єлисеєм”, які
мали місце у ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 175). 

619 На відміну від ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 176), Косов не кон -
кретизує, які саме ікони мали бути написані для храму.
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Спасителя нашого618.
Також один муж із Києва збудував церкву і хотів прикрасити її іконами

за звичаєм церковним619. Дав немало грошей двом монахам монастиря Пе-
черського, щоб вони уклали контракт зі святим Аліпієм – що потрібно для
цих ікон, щоб він хотів за роботу. Ці два монахи, взявши гроші, нічого не
сказали святому Аліпію. Той побожний муж послав потім до монахів, за-
питуючи, чи готові ікони. Вони сказали, що треба ще грошей. Побожний
муж дав їм ще немало грошей і вони їх привласнили. І так робили кілька
разів: брали у нього немало грошей на ці ікони і не говорили жодного слова
Аліпію. Знову, коли пройшло багато часу (той муж аж дивуватися почав),
послав чи не вдесяте до тих монахів [запитуючи], чи готові ці ікони. Вони
відповіли, що Аліпій, узявши золото, срібло і гроші твої, котрих ти не шко-
дував і через нас йому передав, не хоче малювати ікони. Цей побожний кия-
нин прийшов до ігумена печерського святого Никона з великим почтом і
поскаржився на святого Аліпія, що той взяв так багато золота, срібла і гро-
шей, а ікон не намалював. Святий Никон покликав святого Аліпія і сказав:
“Милий брате, чому так погано вчинив, що, взявши золото і срібло для ікон,
не намалював їх. Хоч перед цим без жодної нагороди робив роботу цю на
хвалу Божу”. Святий Аліпій відповів: “Святий отче, на правду не знаю ні
про який контракт”. Тоді одразу прикликали тих двох братів, щоб вони при-
соромили святого і в очі йому сказали про ціну, а крім того, наказали ще // 
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620 У тексті помилково набрано pieniędzy, а в Errata виправлено pieniądze (серед-
ньопол.). 

621 У ІІ Кас. ред.: нерукотворенному образу Господа нашего (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 176-177), який у східній традиції асоціювався з обрусом, подарованим царю
Авгарю. 

622 Косов уникає твердження ІІ Кас. ред. Иконы Богом написани суть (Абра мо -
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 177), надаючи перевагу обережнішому твердженню. 

623 За текстом ІІ Кас. ред., злочинці і після побаченого ще деякий час сперечалися
зі св. Аліпієм (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 177).

624 Косов опустив алюзію ІІ Кас. ред. до біблійної притчі про місто і світильник (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 177). 

625 Уточнення, що Поділ надалі є осілим, належить самому Косову.
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принести дошки, на яких мали бути намальовані комусь інші якісь ікони.
Ті, котрих посилали, прийшли до келії і побачили красиві і досконало на-
мальовані ікони, які коштували ту ціну золота, срібла і грошей620, яка була
дана. Взяли і понесли до ігумена, котрий коли побачив, здивувався великій
світлості, впав на землю і вклонився іконі Спасителя, образ якого мала Ве-
роніка621, а також іконі Найсвятішої Діви та інших святих Божих. І понес-
лася слава про це по всьому Києву. Коли побачили це cамі брехуни, мусили
визнати вони, що ті ікони намальовані за втручанням Божим622. Але коли
вигнали їх з монастиря623 за цей злочин й інші подібні злі вчинки, ще сміли
у місті брехати, що вони самі намалювали ці ікони, але киянин цей не захо-
тів дати їм платню і сказав, що вони намальовані за втручанням Божим. По-
віривши тим монахам, люди, які спершу хотіли бачити ці ікони і вклонятися
перед ними Господу Спасителю і Найсвятішій Діві, утрималися від цього.
Бог, однак, не бажаючи допустити нищення своєї справи через язик люд-
ський624, і до того ж – показати довіру до слуги свого, зробив так, що звістка
про ті ікони донеслася до самого князя Володимира. Тоді увесь Київ у ни-
зинах (де і зараз осілий625) вигорів і та церква, для якої були виготовлені
ікони, згоріла дощенту. Після пожежі цієї знайдено ті сім ікон цілісінькими.
Князь Володимир, удруге почувши про це чудо, пішов сам подивитися на
ці ікони. І коли побачив їх, на дивовижу сподобалися йому. І взяв одну із
них – Найсвятішої Діви, та відіслав її до міста Ростова до церкви, котру там
збудував власним коштом. Одного разу ця церква завалилася, //  
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626 У ІІ Кас. ред.: вапницю (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 178).
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однак ікона та залишилася неушкодженою. Віднесли її потім до дерев’яної
церкви. Та знову згоріла, а ікона і там залишилася цілою.

Сталося і так, що один побожний муж дав тому святому Аліпію малю-
вати намісну ікону. Тоді святий дуже сильно захворів, а той муж сильно до-
кучав йому через ту ікону. Тоді святий сказав йому: “Віддай турботу про це
Господу Богу, а він сам управить, як йому подобається. І як я продовжую
вірити, буде ця ікона на урочистість закладення тієї церкви на тому місці,
де і має бути”. Повірив побожний муж і напередодні Успіння Найсвятішої
Діви прийшов до святого Аліпія, прагнучи побачити цю ікону і забрати її.
Але побачив, що ікони немає, а святий Аліпій хворий ще більше, ніж перед
тим. І сказав: “Милий отче, чому ти не розповів мені про свою важку хво-
робу. Я б дав комусь іншому зробити ікону цю”. Відповів йому святий: “Ба-
чить Бог, що зробив я це не через лінивство, але Він сам, з милосердя свого,
може одним словом намалювати ікону найдорожчої Матері Своєї. Я ж бо
вже маю попрощатися з цим світом, про що повідомив мені Спаситель мій”.
Тоді цей побожний муж дуже засмутився і пішов. Після того, як пішов він,
прийшов до святого Аліпія якийсь світлий юнак, взяв пензлик і фарби626 та
почав малювати ікону. Святий Аліпій, побачивши це, подумав, що господар
цієї ікони розгнівався і прислав якогось іншого маляра намалювати цю
ікону. Але побачив, що малює красивіше і швидше, ніж людина, фарби і зо-
лото кладучи так, що на третю годину закінчив його, зрозумів, що це ангел
Божий. Потім сказав цей юнак: “Отче, чого тут бракує?” Відповів святий
Аліпій: “Дуже гарно і прекрасно ти намалював, ніби сам Бог //  
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627 За текстом ІІ Кас. ред., Аліпій відповів чітко і без всяких пояснень: аггелъ
есть, рече, написавый ю (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 177).
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тобі в цьому допоміг”. А коли настав уже вечір, зник той юнак з тією іко-
ною. А той побожний муж цілу ніч сильно переживав, що на свято Найсвя-
тішої Діви немає ікони тієї, думаючи через це, що дуже грішний він і не-
достойний. Тоді встав і пішов засмучений до церкви, котру як тільки
відчинив, одразу побачив ікону несказанної краси на тому місці, де і мала
бути. І впав від страху, думаючи, що це видіння якесь. Потім, по якійсь
хвилі, прийшов до тями і побачив, що ікона насправді є. І пригадав слова
святого Аліпія, побіг тоді додому, розбудив усіх домашніх і пішов з ними
до церкви, набравши кадила і свічок. Коли прийшли туди, побачили всі
ікону, ясну, ніби сонце, вклонилися і поцілували її. Потім той побожний
муж пішов до ігумена і почав розповідати йому про цю чудотворну ікону.
Тоді ігумен і той муж пішли до святого Аліпія і побачили, що він при смерті.
Спитав однак ігумен: “Хто намалював ікону цю?” Відповів святий: “Здава-
лося мені, що це був якийсь юнак, але вірю, що це був ангел Божий, бо
швидко намалював ікону цю і одразу зник із нею з очей моїх”627. Але він і
зараз стоїть переді мною. І одразу Богу духа віддав. Одягли його по-мона-
шому, понесли до церкви і поклали у печері з іншими святими отцями. Зав-
дяки його молитвам даруй, Всевишній Господи, щоб і ми побожно пожили
і стали учасниками Твоєї вічної слави. Амінь. // 
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628 Житіє скомпоноване на підстві 27 слова О святемъ блаженнhм Агапитh, без-
мhздномъ врачи.

629 Згадка про форми і мету подвижництва св. Антонія є авторською вставкою Ко-
сова. 

630 Перелік хвороб і суспільних станів є авторською вставкою Косова.
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Ж И Т І Є  
СВЯТОГО АГАПІТА ПЕЧЕРСЬКОГО , 

ЛІКАРЯ-ЧУДОТВОРЦЯ628

Написаний святим Полікарпом печерському архімандриту Акіндину

Жив близько року Господнього 1084

Коли святий Антоній Печерський святістю свого життя привернув на
себе погляд майже усіх людей, тоді той святий Агапіт, проводячи життя

своє у Києві, дуже сильно загорівся любов’ю до такого святого життя свя-
того Антонія. Тоді пішов до тієї печери, де святий Антоній власяницею, по-
стом, неспанням, лежанням тільки на твердому та іншим мордував неприя-
теля душ і [ворога] людського Спасіння629. [Агапіт також] затоптав світську
марноту і почав наслідувати суворе життя святого Антонія. Тоді таку бла-
годать отримав у Всевишнього, що міг зіллям і корінцями, якими харчу-
вався, відганяти усі хвороби (часом і невиліковні) від багатьох людей і мо-
настирської братії та повертати їм повністю здоров’я.

Поширилася по Києву й інших руських містах [звістка], що один із мо-
нахів святого Антонія має такий дар від Бога, що може важкі хвороби ві-
дігнати корінцями, які готував собі в їжу. Везли до святого Агапіта ураже-
них паралічем, прокажених, опухлих – князів, панів і людей різного стану630.
А він гаряче молився над кожним до того Предвічного //  
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631 Характеристика Бога як Предвічного Лікаря додана власне Косовим.
632 Ймовірно, Косов додає цей епітет для відмежування вірмен-монофізитів від пе-

ребуваючих у Речі Посполитій вірмен-уніатів. 
633 За поданим Скаргою житієм св. Василія, в Кесарії Кападокійській жив єврей-

ський лікар Йосиф, котрий був настільки обізнаний у медицині, що міг передбачити
час смерті хворого. Єврей мав суперечку зі св. Василієм з приводу часу смерті остан-
нього (Skarga P. Żywoty świętych Starego i nowego zakonu. – Kraków, 1605. – S. 10).

634 1 Iannua (лат.).
635 Метафора про косу смерті належить самому Косову.
636 Łyczany żywot (середньопол.). Дослівно: ликове життя. 
637 Iedwabney smierci (середньопол.). Дослівно: шовкової смерті.
638 Порівняння молитовного звернення з висиланням посольства до Неба є широко

застосованою Косовим метафорою.
639 Лежання перед іконою є новою формою молитви, введеною до тексту Патерика

власне Косовим.
640 Текст ІІ Кас. ред. у розповіді про це чудо значно лаконічніший: він просто пові-

домляє про пророцтво вірменина і зцілення хворого св. Агапітом (Абра мович Д. І. Вказ.
праця. – С. 129). Косов значно розширює оповідь, збагачує її цікавими деталями та ме-
тафорами. Особливий акцент тут ставиться на молитві св. Агапіта, необхідної для зці-
лення боярина.

641 Цей риторичний вигук про людську заздрість є авторською вставкою Косова.

У житії
св. Васи-
лія 
1 січня634
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Лікаря631, давав їм їсти свій харч – зілля, і одразу зціляв їх. А коли часом
Господь Бог заради примноження віри і молитов святого Агапіта кому якусь
недугу продовжував, тоді святий Агапіт сам з великою увагою хворому при-
слуговував і ще сильніше неустанно молитвами Всевишнього просив аж
поки хворий не одужував.

У той час жив один неправовірний632 вірменин у медицині настільки обіз-
наний і досвідчений, як той єврей за святого Василія633. Він знав день, го-
дину і навіть хвилину, коли хворий мав або з цим світом розпрощатися, або
отримати надію на зцілення. Сталося тоді так, що одному з дворян князя
Всеволода, котрий був важко хворий, цей вірменин сказав, щоб той написав
заповіт і за вісім днів приготував своє життя під косу неминучої смерті635.
Той небога, котрий більше був би радий мати убоге життя636, а не шовкову
смерть637, уже впав у розпач і наказав відвести себе до святого Агапіта Пе-
черського, бо багато чув про лікування у нього. А коли його туди привезли,
святий Агапіт за своєю звичкою вислав до Неба посольство638 з гарячою мо-
литвою, кинувся цілу ніч не спати та бити низькі поклони. Лежав перед іко-
ною Найсвятішої Діви Богородиці, особливої Печерської покровительки639,
благаючи, щоб випрохала у Сина свого здоров’я для цього дворянина. Потім
дав йому те зілля, котре сам споживав, щоб і він його з’їв. Одразу повернув
цього дворянина до первісного здоров’я640.

Вірменин, коли довідався, що зцілився той пацієнт, котрому він проро-
кував смерть після восьми днів (милий Боже, чого тільки заздрість не зро-
бить641), почав думати про різні хитрощі, щоб святого Агапіта перед людьми
зганьбити, а себе //  
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642 Гален (129(131)–200(210) – античний лікар, який був значним авторитетом у
галузі медицини в Середньовічній та Ранньомодерній Європі. Косов вводить згадку
про нього, якої немає у тексті ІІ Кас. ред.

643 Косов прибирає подану у тексті ІІ Кас. ред. суперечку поміж св. Агапітом та ігу-
меном і погрозу святого покинути монастир та податися в інші землі (Абрамо вич Д. І.
Вказ. праця. – С. 130).

644 Текст “Патерикону” у цьому місці не до кінця зрозумілий: wyrozumiawszy, iż to
na nim, aby tam iachał wytargować była niepodobna (середньопол.).
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поставити на перше місце. Вислав тоді до святого Агапіта одного чоловіка,
засудженого на смерть, і дав йому таку отруту, щоб він помер перед святим.
Той чоловік, заражений отрутою, почав конати перед святим Агапітом. Але
богобоязливий монах, більше довіряючи Богу, аніж боячись людської злості,
дав тому цього свого зілля замість рецептів Галена642 і, гаряче молячись, по-
дарував йому первісне здоров’я.

Потім захворів важко князь Володимир Всеволодович Мономах. Вірме-
нин той не раз переглянув Гіппократа і Галена, щоб знайти щось супроти
хвороби князя. Але добився тільки того, що замість зцілення, довів князя
до болю, який час від часу був просто нестерпним. Князь, побачивши, що
він розхворівся і стоїть майже біля воріт смерті, вислав послів до Печер-
ського монастиря (де на той час був ігуменом Іоанн), просячи прислати свя-
того Агапіта до Чернігова, де на той час був Володимир. Ігумен, прикли-
кавши святого Агапіта, попросив його і наказав їхати до князя. Святий
Агапіт відповів ігумену: “Отче святий, я знаю добре, що ти не бажаєш по-
гибелі для моєї душі. Не штовхай мене на отримання марної слави світу
цього. Бо я від цієї слави замкнувся був у печері, а ти мене до неї хочеш на-
діслати“643. Ігумен побачив, що це чоловік Божий, котрий, порвавши раз із
марнотою світу, не хоче знову до неї руки простягати. Бо цей святий Агапіт
як став монахом, ніколи не виглядав за ворота монастирські. Посланець Во-
лодимира, зрозумівши, що не зможе отримати те, за чим їхав644, попросив
ігумена принаймні щось із тих трав і корінців. //  
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645 Пояснення про надприродній спосіб дії ліків є авторською вставкою самого Косова.
646 Алюзія до біблійного тексту про ярмо Христове (Мв. 11:29-30) додана самим Ко-

совим. 
647 Теза про можливість віддання дарів монастиреві є авторською вставкою Косова.
648 Ймовірно, Косов помилився і мав на увазі “тобі”, а не “мені”.
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За проханням його та ігумена отримав їх і поніс панові своєму. Як тільки
Володимир скуштував їх, одразу покинула його важка хвороба. Володимир,
зрадівши, що повернувся майже від воріт смерті, поїхав якнайшвидше до
Києва і, приїхавши, одразу пішов до Печерського монастиря. Хотів і місцю
святому вклонитися, і обдарувати того богобоязливого старця і чудотвор-
ного лікаря Агапіта великими скарбами і маєтностями. А передусім – по-
бачити того святого Агапіта і вшанувати його належним поклоном. Але що
робить святий? Він, не бажаючи бути зловленим золотою сіткою, сховався
і не з’явився [на очі] князю. Князь, почекавши і побачивши, що святий Ага-
піт цілковито відданий службі Богу, поїхав. Скарби і золото, які привіз був
йому, віддав ігумену. Але незабаром знову послав до святого Агапіта з ве-
ликими дарами дворянина, який знайшов того в келії і поклав дари перед
ним. А святий говорить: “О сину, ніколи ні від кого не брав я платні, ліки
мої допомагають людям не природнім, а надприроднім способом, завдяки
благодаті, отриманій мною від Христа645”. Дворянин, почувши це, дуже зди-
вувався, однак не перестав доймати святого Агапіта проханням, говорячи:
“Знаю, святий отче, що давно ти цим погордував, коли запрігся в ярмо убо-
гого Христа646. Але прошу, прийми ці дарунки, щоб вшанувати князя, якого
ти зцілив. Можеш ти вчинити з ними як захочеш: віддати або монастиреві647,
або убогим”. Сказав тоді побожний старець: “Прийму я це від тебе охоче,
бо мені648 це дуже потрібно”. Тоді взяв ці дарунки і, дивлячись на них, ска-
зав //  
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649 Послух князя перед старцем підкреслив сам Косов, ІІ Кас. ред. говорить
скоріше про страх князя ослухатися святого: Князь же не смh прислушатися старца
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 131).

650 Твердження про те, що князь Володимир Мономах полишив світське життя, є
авторською вставкою Косова.

651 Твердження, що хвороба прийшла до святого тоді, коли він уже заслужив Спа-
сіння, є авторською вставкою Косова.

652 Siły naturalne iuż Parkom chciały krzcicę podkłonić (середньопол.). Дослівно: при-
родні сили вже хотіли нахилити шию перед Паркам.

653 Деталізація дій вірменина, зокрема згадка про перевірку пульсу, є авторською
вставкою самого Косова.
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дворянину так: “Сину, іди вже з Господом Богом і скажи князю від мене та
переконай його, щоб все своє майно і скарби віддав убогим, бо для того
Христос Господь вилікував його моїми корінцями. Якщо не зробить цього,
нехай боїться того, що впаде у хворобу, ще важчу ніж перед тим”. Коли
пішов дворянин, святий Агапіт виніс із келії те золото і князівські дарунки,
кинув їх на землю, а сам заховався. За хвилю дворянин проходив повз келію
святого Агапіта і побачив, що викинуто усе, що привіз йому від князя. Тоді
дворянин позбирав це і віддав ігумену Іоанну. Потім, повернувшись до
князя, розказав йому про все, що робив і говорив, а також – що святий Ага-
піт наказав робити князю. Тоді князь, будучи слухняним цьому старцю649,
без зволікання усе майно і скарби свої роздав убогим, а сам, полюбивши
бідність Христову, полишив світ і марноту його650.

Після таких великих постів і трудів святий Агапіт, коли вже свято заро-
бив собі [на Спасіння]651, а природні сили його вже прагнули схилити голову
перед смородом тління652, він важко захворів. Коли довідався про це той вір-
менський лікар, він прийшов відвідати святого і вів з ним диспут про спосіб
і зілля супроти кожної хвороби. А святий Агапіт так відповідав йому на за-
киди його: “Будь-яка хвороба вилікується тим зіллям, яке Господь Бог як
Всевишній лікар, подасть і вкаже”. Хитрий і нікчемний вірменин, думаючи,
що [святий Агапіт] є простаком і говорячи до своїх: “Нічого цей монах у
ліках не знає“, посмів взяти його за руку, намацуючи пульс653 і сказав свя-
тому: “На третій день ти помреш. Це така правда, як і те, що Бог є на Небі.
А якщо я //  
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654 Косов суттєво трансформував інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. 
праця. – С. 131), в якій святий відповідав з гнівом, а діалог між ним і вірменином є на-
багато напруженішим. Натомість, він вводить біблійну алюзію та Долину плачу
(Псал. 83:7) та підкреслює, що Агапіт буде спасенним. 

655 Алюзія до біблійного тексту “Дивен Бог у Святих Своїх” (Псал. 67, 36), додана
самим Косовим.

656 Косов ще раз підкреслює утримання св. Агапіта від розкішних страв.
657 ІІ Кас. ред.  вказує на Александрію як ймовірне місце походження зілля (Абра-

мович Д. І. Вказ. праця. – С. 131).
658 Косов дає свою оцінку лікарським вмінням вірменина замість наведених у

ІІ Кас. ред. слів святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 131).
659 Твердження про те, що вірмени відрізані від Церкви, є авторською вставкою са-

мого Косова.
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помиляюся, то я одразу покину цей світ і стану таким же монахом, як і ти“.
А святий Агапіт, муж досконалий у монашестві і сповнений Божих дарів,
так відповів йому: “Давай поб’ємося об заклад (хоч бачиш ти, що я вже ледь
дихаю і поворухнутися не можу), що проживу не три дні, а три місяці. Бо я
маю звістку від мого Спасителя, в який час і годину він прийде винести
мене з цієї долини смерті до вічного спокою”654. Тоді до вже такого хворого
святого Агапіта привезли одного мужа з Києва, який страждав на сильну
хворобу. О Господи, ти дивний у святих своїх655! Святий Агапіт підвівся з
такої важкої недуги, ніби і не хворів, і, взявши зілля, котре сам звик спожи-
вати замість розкішних страв світу цього656, дав його тому хворому, який
одразу видужав. Показав це зілля і тому вірменинові, котрий придивившись,
подумав, що це зілля з якихось далеких країн657, а не наше. І цим показав
себе великим ідіотом у лікарській науці658. А коли настав час споживати їжу,
святий Агапіт сказав до того вірменина: “Сину, прошу, з’їж це зілля зі мною
і не гнівайся, що не запрошую тебе на дорожчі страви. Бо ти бачиш, що я
убогий і не маю нічого іншого, чим тебе почастувати”. А вірменин відповів:
“Отче, я вже не можу їсти, бо цього місяця ми маємо чотири дні посту”. По-
чувши це, святий Агапіт одразу спитав: “Лікарю, якої ти віри?” Відповів
той, що він є вірменської віри. [Святий] каже: “Як ти смів зайти до мене і
мацати пульс руки моєї, якщо ти відрізаний від Церкви Божої?”659 І вірме-
нин, так присоромлений і розгніваний, пішов геть. А потім, коли надійшов
третій місяць, здійснилися слова святого Агапіта, бо він трохи захворів і
попрощався з цим світом. Він покинув тіло // 
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660 Авторство цього речення належить самому Косову, воно яскраво відображає його
ставлення до проблеми Спасіння: на нього треба заробити численними добрими вчин-
ками.

661 Підкреслення про істинність “грецьої” віри є авторською вставкою Косова.
662 Косов опустив розлогий монолог вірменина, в якому він стверджує, що Агапіт

добровільно пішов з цього світу (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 132). 
663 Положення про спасенні працю і вчинки додане Косовим до тексту ІІ Кас. ред.,

який говорить: и ту животъ свой сконча въ добрым исповhданіи (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 132).

664 Житіє скомпоноване на підставі 28 слова О святемъ Григоріи Чюдотворци.
665 Алюзія до біблійного тексту про вузьку дорогу, що веде до Спасіння (Мв. 7:14)

додана самим Косовим.
666 Алюзія до біблійного тексту про ярмо Христове (Мв. 11:29-30) додана самим Ко-

совим. 
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і тих жаданих радостей, на які заробив постами, власяницею, молитвами,
плачем і іншими милими Богу справами як вірний слуга і воїн Христовий660.
А той вірменин, почувши що цей святий муж і чудотворний лікар Агапіт
уже перейшов з цього світу на той, прийшов до Печерського монастиря і
сказав: “Бачу помилку і в собі, і у своїй вірі, яку я покидаю, і хочу бути мо-
нахом і істинним слугою Божим в істинній вірі грецькій661, як і побився об
заклад і обіцяв святому, котрий мені вже і після смерті з’являвся і говорив:
“Ти обіцяв прийняти монашество, коли бився зі мною об заклад про моє
життя. Якщо не виконаєш цього, загинеш з тілом і душею”662. Тоді [вірме-
нин], прийнявши монашу ризу і суворе життя в Печерському монастирі,
жив гідно до смерті у великій праці і спасенних вчинках663.

Свята Церква святкує день смерті [святого Агапіта] місяця червня пер-
шого дня.

Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  Г Р И ГО Р І Я

Ч У Д О Т В О Р Ц Я 664

Написаний тим же святим Полікарпом

Святий Григорій почув про святого Феодосія Печерського, який проводив
монаше життя дуже тісною дорогою665, заробляв так на Божу благодать

і мав багатьох послідовників, які славилися чеснотами. Пішов і він до нього,
бажаючи проводити свої літа у ярмі Христовому666. Святий Феодосій, //  
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667 Косов вводить до тексту твердження, що здатність виганяти злих духів є даром
Святого Духа, який св. Григорій отримав завдяки благочестивому життю та гарячим
молитвам.

668 Косов помилився у кличній формі імені – Grzegorze замість Gregorzu, що потім
було виправлено у Errata. 

669 Твердження, що св. Григорій зазнавав сильних спокус від злих духів, додане до
тексту Косовим. 

670 Robotki (середньопол.).
671 Порівняння сну розбійників зі смертю або отруєнням беладонною увів до тексту

сам Косов.
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побачивши, що це муж, який щиро хоче жити у монашестві, навчив його
насамперед покори, випробовуючи його різними способами. Потім навчав
його убогості Христовій, неустанно нагадуючи, щоб до жодної тимчасової
речі, а особливо до грошей і маєтків бажань своїх не прив’язував. Також
прививав йому до серця чистоту, послух й інші речі, які притаманні бого-
боязливим монахам. Брав, не лінуючись, ці чесноти цей Григорій і дуже
швидко досяг їхньої вершини та молився гаряче удень і вночі. Завдяки
цьому отримав дар Святого Духа – велику силу виганяти злих духів667, які,
побачивши його, ще здалека кричали: “О Григорію668, ти виганяєш нас
своєю присутністю”. І через це сильно спокушати його почали, щоб він по-
сварився з чеснотами своїми669. А святий Григорій, зрозумівши це, узяв собі
за звичку після кожного богослужіння і гімнів читав екзорцизми, тобто мо-
литви, що заклинають диявола. Ними був настільки диявол роздратований,
що аж кричав голосно: “О Григорію, ти мордуєш мене своєю молитвою”.
Але після цього так і не припинив своїх вибриків670. Одного бо разу намовив
злодіїв, щоб украли у святого Григорія книги, окрім яких у нього нічого не
було. І так однієї ночі вкралися злодії. А святий Григорій, який мав звичку
цілу ніч співати гімни і молитви, коли побачив їх, нічого не сказав, але по-
просив Господа Бога, щоб Той наслав на них сон і облишили вони цю спо-
кусу. Господь Бог вислухав вірного слугу свого, бо ці злодії одразу заснули
ніби вбиті або напоєні беладонною671. І спали так п’ять днів і ночей. Потім
святий Григорій, прикликавши до себе монашу братію, розбудив їх і сказав:
“Для чого марнуєте час, бажаючи мене обікрасти? Ідіть собі додому”. Вони, //
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672 Так Косов осучаснює градскый властелинъ, використане у ІІ Кас. ред. (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 134).

673 Косов змінює інформацію ІІ Кас. ред., за якою Григорій продав усі книги (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 134).

674 Косов розширює і узгоджує з оригіналом Біблії цитату від Лк. 12:32-34, наведену
у ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 134).

675 Косов акцентовує каяття злодіїв і їхню безкорисливу працю на користь монас-
тиря.

Лк. 12674
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отямившись, не могли і ногою поворухнути через голод, який терпіли, ба-
гато днів і ночей не ївши і не пивши. Святий Григорій одразу дав їм їсти і
відіслав  додому. Коли довідався про це городничий Київського замку672, на-
казав ув’язнити цих злодіїв і віддати  на муки. Святий Григорій зажурився,
що через нього ті злочинці терплять таке. Пішов до замку, віддав городни-
чому частину тих книг, на які злодії посягали, і визволив їх з в’язниці. А ті
книги, які залишилися у нього, також розділив на дві частини: одну залишив
у себе673, а другу продав і роздав гроші убогим, говорячи: “Ідіть від мене,
книги, щоб через вас ніхто не був повішеним чи відданим на муки, укравши
вас”. І роздумував у серці своєму над цими словами Спасителя: “Продайте,
що маєте і роздайте на милостиню. Робіть калитки собі такі, які не старіють,
скарб невичерпний у небі, куди не наближається злодій і де міль [їх] не псує.
Бо де скарб ваш, там буде й серце ваше!” Цим дуже сильно зворушив цих
злодіїв, які більше не повернулися до своєї справи, а пішли до Печерського
монастиря і щиро покаялися у своєму гріху. І більше не бажаючи займатися
тим нікчемним своїм ремеслом, служили братії у монастирі без плати, а
тільки за хліб і воду675.

Мав цей святий Григорій невеликий садочок, в якому садив плодові де-
рева і трави. Одного разу, коли вже якісь інші злодії улізли в цей садок, на-
брали плодів стільки, скільки могли винести і вже хотіли йти, щось їх за-
тримало так сильно, що не могли ні [кроку] ступити, ні поворухнутися з
місця. І так стояли два дні, а замучившись, почали кричати: “Святий отче
Григорію, відпусти нас. Обіцяємо каятися // 
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676 Згадка про cпокуту як обов’язковий елемент прощення додана до тексту Косовим.
677 Косов вводить до тексту наголос на спокуті гріхів. 
678 Характеристика Григорія як сповненого Духу пророка додана до тексту Косовим. 
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і спокутувати676 гріхи наші. І не будемо більше займатися тієї поганою спра-
вою”. Почули їхній голос інші брати і прийшли, хотячи забрати їх, але ніяк
з місця і рушити їх не могли. Запитали їх: “Коли ви сюди прийшли?”. А
вони відповіли: “Уже два дні і дві ночі стоїмо тут”. Сказали їм брати: “Ми
тут часто ходили, але вас не бачили”. Відповіли: “Якби ми вас бачили, ми б
просили вас, щоб той святий отець нас відпустив”. Тоді прийшов святий
Григорій і сказав їм: “Оскільки ви ледарювали усе життя своє і крали чуже
майно, стійте тут і ледарюйте до смерті”. А вони почали ревно плакати, по-
обіцявши під присягою, що більше не чинитимусь такого гріха. Святий Гри-
горій після цих слів змилостився над ними і сказав: “Якщо хочете спокуту-
вати677 ці свої гріхи і годувати себе й інших працею рук своїх, а не зі
злодійства, я відпущу вас”. І злодії присяглися виконати його наказ. А свя-
тий Григорій сказав: “Будьте при Печерському монастирі і працюйте на бра-
тію”. Ті дуже радо на це пристали і як тільки відпустили їх, працювали у
виноградниках і садах щиро і без шкоди.

Було і таке, що прийшли до того святого якісь троє людей, випробовуючи
його і говорячи про одного з-посеред себе: “Він засуджений на смерть. Про-
симо тебе, постарайся врятувати його”. Святий Григорій, сповнений Духа
Божого і майже як пророк Божий678, почав плакати потоками сліз, бачачи,
що близько кінець життя його. І сказав: “Біда цьому чоловіку, прийшов бо
день погибелі його”. Вони промовили: “Святий отче, якщо даш нам щось,
може він звільнитися від погибелі своєї, бо заради подачки прийшли ці шах-
раї”. Святий сказав: “Навіть якщо дам, він не уникне погибелі своєї”. І спи-
тав їх, на яку смерть він приречений. Вони відповіли, //  
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679 За текстом ІІ Кас. ред., св. Григорій провістив, що чоловік повіситься (Абрамо- 
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 136).

680 У ІІ Кас. ред.: в погребъ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 136).
681 ІІ Кас. ред. говорить про іншу смерть злодія – повішання (Абрамович Д. І. Вказ.

праця. – С. 136), яке, очевидно, видалося Косову маловірогідним.
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що завтра має бути повішений. Сказав їм святий Григорій: “Правильно ви
сказали, бо завтра його це на правду не омине679”. Сказавши це і не бажаючи
витрачати час на даремні балачки, пішов у печеру680, де звик був молитвами
звертатися до Спасителя. Виніс звідти залишок книг, віддав їм, кажучи:
“Якщо не будуть потрібні вам, віддасте мені”. Ті шахраї взяли книги і, глу-
зуючи, сказали: “Продамо ці книги, а гроші залишимо собі”. А йдучи, по-
бачили плодові дерева святого і домовилися прийти вночі і стрясти плоди.
Надійшла ніч і вони почали виконувати задум свій. Забарикадувавши свя-
того Григорія в печері, де він молився Господу Богу, наказали вилізти на де-
рево тому, кому святий Григорій пророкував зашморг. Він прудко виліз і
трусив яблука, тримаючись за гілку, котра коли вламалася, летів з нею по
гіллі. Товариші його злякалися і втекли, а він зачепився одягом за гілля і,
не маючи допомоги, вдавився фруктами, котрі наскладав собі за пазуху681.
Святий Григорій, будучи забарикадований, не був у церкві з братією, котрі
після Богослужіння пішли довідатися, чого не було його, і побачили, що на
яблуні висить мертвий чоловік. Злякалися і почали шукати святого Григорія,
якого знайшли забарикадованого в печері. Святий Григорій вийшов, поба-
чив висячу людину, упізнав її, а потім поглянув довкола себе і побачив його
товаришів, що тулилися поміж людьми. І сказав їм: “Бачите, необачні, як
хитро ви потрапили на своє зло. Якби ви мене не завалили. Я б прибіг і вря-
тував цього чоловіка, щоб він не помер так ганебно. Але оскільки вас навчив
цьому неприятель душ, //  
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682 Густинський літопис датує цю подію 1093 р. (Густынская летопись...  – С. 64).
683 Косов прибирає розповідь ІІ Кас. ред. про те, що святий мив посуд, осквернений

мертвими тваринами (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 137). 
684 Kossow S. Paterikon... – Reiestr. Litera D.
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то приймайте результат”. А вони дуже сильно шкодуючи через таке своє
злодіяння і каючись, упали до ніг святого, а він наказав їм служити у Пе-
черському монастирі, щоб вони споживали хліб та інших годували з поту
чола свого і вірної праці. Дивіться бо, шахраї і фіґлярі нинішні, як вони од-
разу послухалися наказу, не зволікали з покутою і не тільки самі, а й разом
з дітьми своїми не лінувалися працювати для Церкви Божої аж до смерті. І
ви покиньте свої попередні злодіяння.

А ти, монаше і кожен православний чоловіче, поглянь ясніше, ніж сонце
в полудень, як Всемогутній Бог, примножуючи ласки і дари для обраних
своїх, на світі їх заради більших заслуг шматує і мучить. Випало одного
разу682 святому Григорію йти по воду до Дніпра, щоб помити брудний
посуд683. А руський князь Ростислав Всеволодович їхав до Печерського мо-
настиря, щоб узяти благословення на війну проти половців. Був там із ним
його брат Володимир. Князівські слуги, побачивши святого старця, почали
насміхатися з нього і вражати його безсоромними словами. Святий Григорій
Печерський, якому Всемогутній Бог об’явив їхню майбутню погибель, ска-
зав їм: “Синочки, ви приїхали до цього місця, щоб вимолити у Господа Бога
військову удачу і випросити для свого пана перемогу над неприятелем, а ви
тут такі дивацтва творите. Раджу вам, спокутуйте ці ваші злодіяння, бо
знайте напевно, що і ви, і князь ваш втратите життя у воді”. Довідався про
це одразу князь Ростислав, сприйняв ті слова і пророцтва святого як дуже
образливі для себе і сказав: “Ти прогнозуєш мені загинути у воді, старий
діду, і смієш так говорити зі мною?684 Візьміть його, // 
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685 Косов додає до тексту ці характеристики печерських ченців.
686 W pobożności kochaiących (середньопол.). 
687 Замість розлогих біблійних алюзій ІІ Кас. ред. про кривду інших (Абрамович Д. І.

Вказ. праця. – С. 138) Косов включає пряме застереження читачу не кривдити монахів.
688 Прикінцева молитва є авторською вставкою Косова.
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зв’яжіть йому руки і ноги, прив’яжіть камінь на шию і киньте його у воду”.
Втопили святого отця і чудотворця. Брати два дні шукали його то там, то
сям, але знайти не могли. На третій день прийшли до келії його, бажаючи
забрати ті речі, які залишилися після нього, а там лежав мертвий і зв’язаний
святий Григорій з каменем на шиї і в мокрому одязі, але з обличчям як у
живого. І що дивно – ніхто не бачив, хто його приніс, бо келія була замкнена.
Плакали отці над святим отцем, брати над братом, постники над постником,
слухняні над слухняним, люблячі чистоту над чистим, вбогі духом над най-
убогішим, слуги Спасителя685. Потім непопсоване тіло його поховали у тій
печері, в якій він прикував своє життя до святості своїми обітницями. Князь
руський Ростислав, засліплений гнівом, не пішов до Печерського монастиря
за благословенням, котре відійшло від нього. Тільки богобоязливіший і по-
божніший брат його Володимир [пішов туди]. Коли вже приїхали до Три-
пілля і зустрілися з неприятелем, не могли витримати і мусили здати тил,
утікаючи. Але Володимир завдяки молитвам і благословенню святих отців
Печерських переїхав ріку. Ростислав з усіма воїнами, за словами святого
Григорія, потонув. Бо хто якою мірою міряє, тією і йому відміряється. І так,
усі православні люди, шануйте монахів, які обрали побожність686, бо бачите,
що Господь Христос мстить за них як за слуг, що присягнули Йому687.
[Христу] нехай буде честь і слава з Отцем і Святим Духом на віки віків.
Амінь688. // 
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689 Житіє скомпоноване на підставі 29 слова О многотерпеливомъ Иванh Затвор-
ницh.

690 Таке бачення гріховності плоті відсутнє у ІІ Кас. ред. Очевидно, воно виникло
як наслідок впливу на Косова концепції зіпсованості тіла після первородного гріха.

691 Очевидно, мається на увазі саме тіло людини.
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Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  І ОА Н Н А  

Б А ГАТ О С Т РА Ж Д А Л Ь Н О Г О689

Пам’ять його відзначається у липні 
18 дня.

З давніх часів неприятель душ звик сильно штурмувати чистоту і неодно-
разово приводити людей в упадок тілесного гріха. Пізнав це і той святий

Іоанн, який погордувавши марнотою світу цього, розпочав монаше суворе
життя в Печерському монастирі, бо на тридцять років затворився в одній
печері і там вів постійний поєдинок з неприятелями душ постом, власяни-
цею, поклонами, молитвою, неспанням та ін. Коли їм це так сильно доку-
чало, вони звертали на святого такі хитрощі: ставили йому перед очі жіночу
плоть і через плюгаві думки і розпалення тіла безперервно схиляли його до
втрати чистоти. Так що велику війну (над яку більшої немає) вів з самим
собою, однак постійно просив Господа Бога про допомогу. Але це дивно,
як сильно цей святий дбав про чистоту: обкував бо себе по голому тілу за-
лізом, ранячи плоть свою, котра разом з дияволом пробуджувала до плюга-
вих думок і тілесної розпусти690. Не зупинився і на цьому: коли надходив
Великий Піст, викопував собі глибоку яму, в якій засипав себе землею по
плечі і стояв так, не виходячи, цілий піст. Бо маємо багато ворогів чистоти,
з яких найсуворішим є домашній691, //  
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692 Косов сильно скоротив епізод про муки св. Іоанна і реструктуризував його,
відмовившись від подачі матеріалу у формі діалогу Іоанна з братом, який прийшов
просити про допомогу для звільнення від похоті. “Патерикон” опустив багато деталей:
про наказ Іоанну затворитися в печері, даний св. Антонієм, про те, що найважча спо-
куса припала на ніч Воскресіння Христового. Випущеними є також деталі Іоаннових
страждань. На відміну від ІІ Кас. ред., він не наводить слів самої молитви св. Іоанна,
в якій міститься безліч біблійних цитат, розпачливий крик святого, благання Бога про
порятунок (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 140).

693 “Патерикон” опускає повчальну відповідь Бога, де пояснюється причина люд-
ських страждань. Також Косов опускає згадку про зцілення від похоті за допомогою
кістки св. Мойсея Угрина (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 141).

694 Житіє скомпоноване на підставі 30 слова О преподобнемї Моисеи Угринh.
695 Стрийковський і справді згадує про слугу князя Бориса, називаючи його Geor

Węngrzyn (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 167).
696 Stricou L. 5. Fol. 168 (лат.).

Стрийков-
ський. 
Кн. 5. 

С 168696.
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котрий удень і вночі на тебе чатує.
Коли тоді мужньо воював святий Іоанн і завжди перемагав, неприятель

душ знизу підпалив йому ноги, [довівши їх] до великого болю, бо вже і су-
дини корчилися. Терпів святий монах і ворогу своєму не здавався. Диявол,
побачивши це, одного разу з’явився йому у постаті жорстокого змія, що ви-
пускав із пащі великий вогонь, і, підійшовши, проковтнув святого, так що
бороду і голову йому обпалив. Однак був ошуканий сатана, бо святий Іоанн
під час цього навіть не здригнувся, але молився Богу692. Неприятель, поба-
чивши, що сила покидає його, зник і більше святого не спокушав693.

Він після усіх цих трудів і заслуг 18 липня з великою радістю віддав духа
Спасителю, котрому нехай буде честь і слава з Отцем і Святим Духом на
віки вічні. Амінь.

Ж И Т І Є
С В Я Т О Г О  М О Й С Е Я  

У Г Р И Н А694

Коли безбожний Святополк після смерті свого батька, монарха руських
земель Володимира Святославича (котрому при хрещенні було дано

ім’я Василій), прагнучи влади, наказав жорстоко замордувати свого брата
Бориса над рікою Альтою, [тоді] той святий Мойсей був єдиним, хто вря-
тувався, хоч утратив там свого рідного брата Георгія Угрина, про котрого
згадує Стрийковський695. І прибігши до доньки Володимира і //  
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сестри святого Бориса на ім’я Предслава, оповів їй, що трапилось із най-
милішим її братом Борисом – людиною дуже побожною. І жив біля неї, пе-
реховуючись і сильно Господу Богу молячись та постячись аж поки брат
Святополка Ярослав, довідавшись від сестри Предслави про вбивство не-
винних братів і про задум Святополка щодо нього, підійшов під Київ з ва-
рягами. Скинув Святополка і прогнав його аж до польського короля Болес-
лава Хороброго, з котрим [Святополк потім] виступив проти Ярослава,
вигнав його з Києва і сам [там] сів. Потім Болеслав, повертаючись до По-
льщі, забрав обидві сестри Ярослава, а з ними – багато дворян і панів ру-
ських. Між ними повів і того святого любителя чистоти Мойсея, окованого
міцним залізом на руках та ногах. І наказав пильно його стерегти, бо [Мой-
сей] був сильним від природи і вродливим на обличчя. Йшов невинний
в’язень, виплакуючи потоки сліз і думаючи, що безбожний вбивця Свято-
полк сів на столиці Русі Києві. І йдучи, Спасителя свого гаряче просив, щоб
його з цього світу не забирав, а дав закінчити життя як і іншим отцям Пе-
черським – у чернецтві.

Задумався неприятель душ і почав [діяти] заздалегідь, щоб не мати
справу зі святим Мойсеєм, коли він монахом стане. Вклеїв  до серця одній
великій пані його молоде і красиве обличчя. Ця пані була молодою вдовою
і в великому багатстві купалась. Вона, бажаючи задовольнити свою непо-
рядну пожадливість, почала умовляти святого Мойсея улесливими словами,
кажучи: “Для чого, молодику, ти гнобиш своє молоде і красиве тіло – можеш
не терпіти цей полон і окови”. //  
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697 Ідеться про старозавітній епізод, коли Самсон ослячою щелепою вбив тисячу
филистимлян (Суд. 15:15). Згадки про цей епізод немає у ІІ Кас. ред., вона була додана
самим Косовим.

698 Йдеться про Самсона, який був обманутий Деділою, і таким чином взятий у
полон і осліплений филистимлянами (Суд. 16:4-21). Косов розширює неконкретизо-
вану алюзію ІІ Кас. ред., де було сказано: Самсонъ… преданъ бысть иноплеменником
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 142).

699 Косов конкретизує і дещо видозмінює біблійну алюзію (Мв. 14:6-11) ІІ Кас. ред.:
И Ирод многы поб ды сътворивъ, посл ди же, поработився, Предтечу Іоанна ус кну (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 143).

700 Косов вводить до тексту фразу про “заслугу перед Спасителем”, що має на меті
підкреслити вчення про спасительність жертви Христа і спростувати вчення протес-
тантів.
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Відповів святий Мойсей: “Нехай діється воля мого Бога”. Каже [тоді ця]
пані: “Якщо упокоришся мені, я визволю тебе і будеш у Польщі великим
паном, будеш мати в своїх руках і мене саму, і всі мої багатства”. Побачивши
святий диявольську хитрість, зрозумів [Мойсей] непорядні наміри цієї пані.
Не будучи зв’язаний її гладеньким обличчям і словами, так відповів: “Скажи
мені, чи котрийсь чоловік, послухавши жінку, прийшов до чогось доброго.
Адам, послухавши свою жінку, був з Раю вигнаний, сильний Самсон, для
котрого не новиною було щелепою тисячу [людей] вбити697, коли піддався
жінці, то дався до рук филистимлян698. Соломон, що був неперевершений у
мудрості, прив’язавшись до жінок, складав жертву ідолам. Ірод через жінку
вчинив багато зла і насамкінець наказав обезголовити святого Іоанна Хрес-
тителя через втручання безбожної Іродіати699. І я, будучи вільним, маю від-
датися у неволю тій, котрої від народження мого не знаю”. Сказала пані:
“Я викуплю тебе, візьму за чоловіка і зроблю господарем мого дому, слав-
ним [мужем] у Польщі, тільки не протився моїй волі”. Святий відповів:
“Пуста твоя мова, я не хочу твоїх гідностей, не хочу маєтків, не хочу до-
статку. Бо більше за все це я люблю чистоту душі і тіла. А що до того, що
хочеш викупити мене, цього я не потребую”. І взагалі прошу: “Hе прагни
забрати мою заслугу перед Спасителем, на яку я заробив своєю терпели-
вістю п’ять років у кайданах як невинний в’язень, і за яку, сподіваюсь, потім
буду звільнений від вічних мук”700.

Пані, побачивши, що нічого не може вдіяти зі святим мучеником взірце-
вою промовою, задумала ще один вчинок: “Я його викуплю, і тоді він, як
мій невільник, буде мені слухняним”. Послала тоді до того //  
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701 Очевидно, мається на увазі біблійний епізод, коли брати зняли з Йосифа його
красивий одяг (Бут. 37:23).

702 За агіографічною легендою пустельник Павло Фівійський (IV ст.) був нагодова-
ний хлібом, який приносив йому ворон. Порівняння св. Мойсея зі св. Павлом Фівій-
ським увів до тексту власне Косов. Культ Павла Фівійського активно підтримувався і
Петром Могилою, який згадує його житіє у своїх щоденникових записах (Записки свя-
тителя Петра Могили / Упорядкування І. В. Жиленко. – К., 2011. – С. 468).

703 Йдеться про біблійний епізод із борошном та олією, які не закінчувалися у вдови,
яка годувала пророка Іллю (1 Цар. 17:13-16). Цю біблійну алюзію додав до тексту сам
Косов.

704 Згадку про значущість родини польської пані додав до тексту сам Косов.
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урядника, який тримав святого Мойсея в ув’язненні, і пообіцяла дати йому
тисячу злотих за святого. Урядник, побачивши сприятливий час для такої
доброї продажі і заробітку грошей, узяв тисячу злотих та віддав святого
Мойсея.

Про чистоту – як вона збереглася [розповім наступне]. Пані, забравши
святого, почала безсоромно умовляти його втратити чистоту. Зняла з нього
окови, одягла в шовк та парчу, посадила його за стіл, заставлений розкіш-
ними стравами. Не згадую [вже] плюгавих слів і непристойних обмацувань,
якими та безбожниця зваблювала до тілесного гріха. А святий Мойсей, іс-
тинний слуга Христовий, як той Йосиф, усе із себе скинувши701, від цієї
пані втікав. Вона, будучи сильно присоромлена, у гніві наказала його схо-
пити, посадити до в’язниці і заморити там голодом. Однак Всемогутній Бог,
як колись годував у пустелі святого Павла Пустельника702, Іллю703 та інших
вірних слуг своїх, не забув і про святого Мойсея. Скерував бо серце одного
із слуг тої пані, щоб потайки давав їсти йому. Інші слуги вмовляли його, ка-
жучи: “Милий брате, що перешкоджає тобі одружитися? Ти ще квітнеш мо-
лодістю, а вона, хоч і вдова, також не є стара, бо тільки рік заміжньою була.
Вона є привабливішою за інших пань, навдивовижу багата і має незліченні
скарби, а головне, що вона [походить] з такої значущої і великої родини тут,
у Польщі704, що навіть якщо б хотіла вийти за найбільшого князя, то вийшла.
Ти, будучи невільником у неї, не хочеш бути паном її. Якщо кажеш, що не
хочеш порушувати Божої заповіді, то хіба Спаситель не сказав “Покине
тому чоловік свого батька та матір свою, та й пристане до жінки своєї, і ста-
нуть вони одним тілом”. А святий //  
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705 Насправді Косов скорочує біблійну алюзію ІІ Кас. ред., яка згадує ще Якова
та Йосифа (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 144).

706 ІІ Кас. ред. порівнює ці поради із нашіптуванням змія Єві в Едемі (Абра -
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 144.)

707 Putypharis (лат.).
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апостол Павло говорить: “Краще одружитися, аніж розпалятися”, а вдовам
говорить удруге брати шлюб. Чому ти, не будучи монахом, того не робиш,
а наражаєш себе на великі і незаслужені муки. А якщо помреш у цій біді.
Яку нагороду отримаєш? Адже перед цим у Старому Завіті ніхто дружиною
не гидувався, ні Авраам, ні Ісак705, ні інші окрім нинішніх монахів”. Відпо-
вів святий Мойсей: “Брати і друзі мої милі, поради ваші є намовлянням не-
приятеля душ706. Навіть якщо доведеться померти у цьому ув’язненні і в
цих нестерпних муках, я маю надію, що отримаю благодать Господа мого.
Бо багато добрих людей з дружинами були спасенні, я однак, грішним бу-
дучи, не можу спастися з нею. Бо якби Йосиф послухався жону Поті-
фара707, то не став би царем єгипетським. Але Бог, побачивши терплячість
його, дарував йому царство і велику хвалу він отримав як любитель чистоти.
Я не прагну єгипетського царства і не хочу бути героєм і великим паном у
Польщі чи прославитися у руській землі. Але заради вічного Царства я цим
усім знехтував. А якщо Спаситель з рук цієї пані мене визволить, я буду
проводити життя у монашестві, в постах, лежанні на твердому і молитвах”.
Бо сказав мій Христос у святому Євангелії своєму: “Кожен, хто покине
батька свого і матір, і дружину, і дітей, і дім, той є моїм учнем”. І я волію
Його слухати, а не вас. До того ж, святий Павло сказав: “Хто оженився, ста-
рається догодити дружині, а хто не оженився, старається догодити Богу”.
Скажіть, прошу вас. Кому краще служити: Христу чи дружині? Бо істинно
говорить Писання: “Слухайтеся //  



472



708 Косов значно скоротив діалог поміж катівниками і святим, який містить умов-
ляння катівників покоритися волі пані і гостру критику Мойсея стосовно безсоромності
жінки (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 146). 

Про це
польські
хроніки
мовчать
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панів ваших, але у доброму, а не в злому”. Знайте тоді напевно, що ніколи
не ошукає мене жіноча врода і не віддалить мене від любові Христової”.

Почула це безбожна пані і наказала посадити святого на слухняного коня
і везти його по своїх містах і селах та говорити йому: “Це все твоїм є”.
Також наказала своїм підданим і слугам кланятися йому. А святий Мойсей
сміявся з безсоромності тієї пані і сказав: “Не ошукаєш мене багатствами
світу цього, які проходять мимо і підлягають тлінню”. А пані розгнівалася
і сказала: “Хіба ти не знаєш, що твоє життя в моїх руках є, і я не відпущу
тебе в жодному разі, а накажу згубити тебе нестерпними муками і ганебною
смертю”. Але не зважав святий на погрозу цю і сказав: “Я не боюся смерті
і мук, бо Бог хоче мати мене як монаха”. Тоді за направленням Божим прий-
шов до святого Мойсея таємно з гори Афон один монах, який був священи-
ком і постриг його у монашество, пильно наставляючи дотримуватися і збе-
рігати чистоту. Довідалася про це непобожна пані і наказала старця зі Святої
гори усюди по дорогах, містах і селах шукати. Але його сам Господь Бог
так сховав, що ніхто не міг знайти його. Тоді ледь не вибухнула від яду і на-
казала так сильно бити святого Мойсея киями, що земля від крові святої
почервоніла. А ті, хто бив, говорили: “Ми на шматки тебе розсічемо через
твій непослух”. Однак святий Мойсей сказав: “Ні меч, ні вогонь, ані жодні
рани не можуть відлучити мене від життя монашого”708.

Насамкінець, коли ніяким чином та пані не могла вмовити одружитися
того святого Мойсея, звернулася до короля Болеслава, пишучи йому: “Чо-
ловік мій поліг з тобою на війні, королю. А ти обіцяв мені, // 



474



709 Do tegoś się perswazyą swoią przyłożyć miał (середньопол.).
710 Косов значно скорочує розмову між жінкою, королем і святим, у якій святий про-

рокує скору смерть жінці та королю (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 147).
711 Густинський літопис відносить неспокій у Польщі, під час якого було вбито по-

льську пані, до часів правління Мечислава ІІ (Густынская летопись... – С. 52).
712 Цей дидактичний висновок доданий до тексту самим Косовим.
713 Косов суттєво видозмінює інформацію ІІ Кас. ред., за якою святий позбавив брата

тілесних спокус, ударивши його в лоно патерицею (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 148).
714 Косов додає до тексту Патерика традиційне твердження про досягнення святим

Царства Божого і прославляючу прикінцеву молитву.
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що кого б за чоловіка я не обрала, того ти маєш умовити709. А оскільки спо-
добався мені один з твоїх в’язнів, зроби так, щоб я вийшла за нього”. Бо-
леслав Хоробрий наказав приїхати їй і святому Мойсеєві і тоді його у різний
спосіб умовляв, щоб взяв шлюб з тією панею, та погрожував йому смертю.
Коли ніяк на це не зреагував святий Мойсей, розгніваний Болеслав наказав
вигнати з своєї держави усіх монахів уставу святого Василія710. За це, за на-
шими руськими літописами (бо в польських цього нема), Господь Бог до-
пустив швидку смерть Болеслава. Після нього в Польщі настав сильний не-
спокій і вбивства між панами. І та пані також убита була711. Очевидно, за
святого мученика і за непорядні бажання така смерть прийшла [до неї]. Бо
уміє Господь Бог мститися за істинних слуг своїх712.

Святий Мойсей після смерті цієї пані подався до Києва для монашого
життя у Печерському монастирі, в якому після такого довгого і нестерпного
мучеництва був не лінивим до молитов, постів та інших монаших чеснот.
За це отримав такий дар від Всевишнього, що коли один брат поскаржився
йому на тілесні спокуси і попросив поради як витримати їх, він, заборо-
нивши йому мати розмови з жінками упродовж усього життя, доторкнувся
до його тіла благодаттю, котру використовував для зміцнення як вистраж-
далий мученик713. І одразу відійшли від того брата спокуси тілесні.

Був той святий Мойсей у полоні і в оковах протягом п’яти років, а на
шостий рік потерпів нестерпні муки від польки цієї задля чистоти. У мо-
настирі Печерському жив років десять. А потім відійшов до вічного спокою
за свою чистоту, мучеництво і великі труди. Там Бог у Трійці єдиний царює
на віки віків. Амінь714. // 
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715 Житіє скомпоноване на підставі 31 слова О Прохорh черноризци, иже молитвою
въ быліи глаголнмомъ лобеда творяше хлhбь и въ пепелу соль.

716 Косов транфсормував інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 149), підкресливши своє негативне ставлення до байдужості володаря під час набігів
ворогів.

717 Алюзії до біблійного тексту про ярмо Христове (Мв. 11:29-30) та тягар
(Мв. 11:30) додані до тексту самим Косовим.

718 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що Прохор заготовляв лободу на
увесь рік та про те, що Господь зробив для нього цей харч солодким (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 150). 

719 Алюзія до біблійного тексту про вузьку дорогу до Спасіння (Мв. 7:14) додана до
тексту власне Косовим.

720 Косов опустив цілу низку біблійних цитат ІІ Кас. ред., які пояснювали безпе-
чальність Прохора і Його довіру до Божественного промислу (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 150).
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Ж И Т І Є
С В Я Т О Г О  П Р О Х О Р А,

М О Н А Х А  П Е Ч Е Р С Ь К О ГО 715

Жив близько року Господнього 1113

Коли на Руському князівстві сидів Святополк, який чинив багато при-
кростей киянам і усім підданим своїм, нищив роди великих панів ру-

ських, відбирав маєтки і дивився як багатьох людей половці у неволю за-
бирають716, прийшов до ігумена Іоанна один муж зі Смоленська, бажаючи
у монашому житті нести легкий тягар і солодке ярмо Христове717. Ігумен
прийняв його у монашество і дав йому ім’я Прохор. Він так сильно узявся
до твердого життя монашого, що навіть від хліба утримувався, а упродовж
усього життя споживав замість хліба зілля, яке зветься лободою, розтерте в
руках718. І дуже рідко підкріплювався сухою просфорою. Коли так статечно
шукав вузьку дорогу719 монашу, був названий Лободником, бо завжди заради
Христа замість коштовних і вишуканих страв їв гірку лободу та пив воду720. 

А Бог Всемогутній, який дивний у святих своїх, хотів показати людям
справедливого слугу свою. Тоді за часів князя Святополка Господь Бог по-
слав великий голод у землю руську, так що люди помирали від нестачі
харчу. А святий Прохор, зглянувшись //  
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721 Косов вставляє до тексту Патерика цю розповідь про молитву св. Прохора і те, що
Господь вислухав її, примноживши лободу на полях.

722 За текстом ІІ Кас. ред., зізнатися у гріху цього брата змусив страх голодної смерті
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 151).

723 У тексті ІІ Кас. ред. немає згадки про благословення, а йдеться про те, що хліб
був узятий з рук святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 151).

724 Згадка про те, що ігумен подякував Богу, додана до тексту самим Косовим.
725 Косов допустив помилку, недочитавши текст ІІ Кас. ред., що розповідає про

війну, яку вів Святополк спільно з Давидом супроти Василька і Володаря Ростислави-
чів (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 151). Інформація про цю подію міститься і в Гус-
тинському літописі (Густынская летопись... – С. 67).
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над цією людською бідою, попросив Господа Бога, щоб помножив цю ло-
боду, з якої він робив хліб. Господь Бог вислухав і наказав полям вродити
багато тієї лободи721. І що зробив святий Прохор? Наказав голодним людям
приходити до нього і давав їм хліб з цієї лободи, яка від природи є гіркою,
але завдяки молитвам святого смачнішою за всі хліби і солодкою мов мед
здавалася тим, хто їв її. Увесь Київ з дітьми, дружинами і челяддю виходив
і збирався в келії святого Прохора, котрий відпускав усіх вдосталь нагодо-
ваними хлібом, приготованим з лободи. А що дивно – коли хто хотів цей
хліб украсти і спожити, тоді ставав він гірким. Сталося тоді так, що один
брат, взявши тайкома хлібину, почав їсти його, але здався він йому у роті
дуже гірким. І часто таке з ним ставалося, аж одного разу пішов цей брат
до ігумена Іоанна і зізнався у гріху своєму, оповівши як усе було722. Ігумен
Іоанн не повірив цьому і наказав іншому брату таким же [таємним] чином
взяти хліб. Бажаючи переконатися [у чуді]. Тоді один з братів таємно забрав
хліб у святого Прохора та приніс його до ігумена. А він дуже гіркий! Послав
ігумен попросити ці хлібини з лободи разом із благословенням [святого
Прохора]723. Дав святий. А коли принесли його і спробували, здався він со-
лодким наче мед. І так завжди годував усіх людей з благословенням своїм.
А ігумен, дивуючись особливій благодаті Божій, подякував Спасителю724.

Коли діялося це, Святополк і Давид Ігорович розпочали війну725. І через
розбої і грабунок подорожніх перестали привозити сіль з Галича і Пере-
мишля. Через що гучний крик і плач був по всій Русі. Святий Прохор, див-
лячись на це велике горе людське // 
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726 Косов додав розповідь про молитву святого і повчання про те, що Бог вислуховує
слуг своїх.

727 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що святий роздавав сіль задарма
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 152).

728 Косов опустив деталізацію цін на сіль, яка є у ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 152).

729 Згадка про юрисдикцію ігумена над св. Прохором додана до тексту власне Ко-
совим. 

730 Це повчальне резюме є авторською вставкою Косова.
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і нарікання, що не мають ні хліба, ні солі, почав збирати з усіх келій брат-
ських попіл і, піднявши руки та очі до Неба, просив над ним гаряче Спаси-
теля свого, щоб перетворив його у сіль для тих людей, які споживатимуть
його. Всемогутній Бог, котрий є поруч усіх, хто Його закликає, усіх, хто за-
кликає Його в правді, виконує волю тих, хто Його боїться, і вислуховує їх
прохання, Він прийняв молитви вірного слуги свого і дав попелу силу солі –
силу і смак під час їжі726. Тоді святий Прохор усім людям, котрі до нього
тільки приходили, почав давати цей попіл, який завдяки молитвам і благо -
словенню святого ставав кожній людині сіллю. І більше – чим більше його
роздавав, тим більше його примножувалося727. Так не тільки у монастирі
вдосталь солі було, а і в інших містах. Купці, які продавали сіль, побачили,
що увесь народ звертається до монастиря, а в них не купує сіль, яку ті дуже
дорого продавали728. І почали сильно утискати і мстити святому Прохору за
те, що їх прибуток пропав через сіль його. Пішли тоді повз старшого над
святим печерського ігумена729 до князя Святополка, скаржачись за це на свя-
того Прохора. Святополк немилостивий (котрого разом з народом його Тво-
рець світу покарав двома тими лихами, чекаючи на навернення [його]730),
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 Про-
хора усю сіль монастирську. Коли привезли її до князя, він з тими торгов-
цями пішов подивитися на неї. Прийшли, подивилися з одного боку і з ін-
шого, а там нічого немає – тільки попіл. //
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731 Те, що Володимир Мономах погрожував Святополку смертю, було додане власне
Косовим.

732 Таке тлумачення жесту покладання князя до гробу руками святого є авторською
вставкою Косова.

S. 120

Тексти

483

Здивувався чуду і наказав заховати сіль на три дні, щоб зрозуміти суть
справи. Минуло три дні, а сіль і далі була попелом. Тоді князь наказав ви-
сипати її геть. А оскільки народ неустанно докучав святому і проклинав
Святополка за злобу його, цей святий сказав: “Підіть і заберіть той попіл,
який Святополк взяв і викинув”. Послухали бідні люди святого Прохора і
як тільки почали збирати попіл той, одразу у кожного він перетворився на
сіль. Пішов розголос про це усюди, так що і до самого Святополка дійшло
і привело його до здивування, особливо – коли розповіли йому, що під час
великого голоду [святий] годував народ травою як хлібом солодким і що
цей хліб ставав гірким для тих, хто хотів його з’їсти таємно і без благосло-
вення святого Прохора. Тоді Святополк подався до Печерського монастиря
і каявся за вчинки свої в ігумена Іоанна, на якого колись по-тиранcьки гні-
вався за те, що той засуджував злочини його. І перед цим наказав був зло-
вити святого Іоанна і посадити в Турові. Однак, злякавшись Володимира
Мономаха, котрий погрожував йому мечем731, повернув знову до Печер-
ського монастиря. І з того часу Святополк став побожним до святої Богоро-
диці і печерських святих Антонія і Феодосія. І дуже шанував святого Про-
хора, якому пообіцяв пильно остерігатися будь-яких грабунків і здирства.
Насамкінець так сказав святому Прохору: “Прошу, святий отче, воїне справ-
жній Христовий, якщо я раніше закінчу біг життя свого, поклади мене сам
руками своїми до гробу, щоб з благословенням твоїм і туди я ішов – до віч-
ної відплати732. І щоб цим показав ти, //  
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733 Косов суттєво пом’якшив інтонацію послання святого у порівнянні з ІІ Кас. ред.,
де підкреслено поразку князя у випадку його спізнення і відсутнє прикінцеве благо -
словення (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 154).

734 Косов переформував інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамо вич Д. І. Вказ. праця. –
С. 154), підкресливши необхідність добрих справ для досягнення Небесного Царства.
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що істинно ти пробачив мені кривду і зневагу, котру я вчинив заради солі.
А якщо тебе спершу Христос до себе забере, я навзаєм поспішу на плечах
своїх занести до святої печери тіло твоє святе і покласти його разом зі свя-
тими отцями. І це заради того, щоб отримати прощення цього від Господа
Бога”. Тоді, коли святий Прохор, після багатьох років суворого життя у мо-
нашестві мав бути розв’язаний від пут цього тіла, він захворів. А Святополк
стояв в обозі супроти агарян, котрі у той час напали. Послав, однак, святий
Прохор [гінця] до князя Святополка, написавши так: “Уже наблизився час
мого відходу з тіла, якщо, князю, приймемо взаємне благословення, ти ви-
конаєш обітницю свою і поховаєш мене руками своїми, то нехай Господь
Бог відплатить тобі. Бо я не помираю, а чекаю приїзду твого. Якщо не по-
квапишся ти і я тим часом буду розв’язаний від пут цього тіла, во істинну
не поведеться тобі так добре на війні, як якби ти прийшов до мене. Нехай
береже тебе Господь Бог”733. Святополк, прочитавши листа цього, своїх вої-
нів залишив і сам поїхав до святого Прохора, котрий навчав його, як має
поводитися у володарстві його і як має заробляти на царство небесне та
уникнути вічних мук734. Після науки святий Прохор відпустив гріхи Свято-
полку і поцілував його разом з усією свитою. Потім здійняв руки догори і
віддав духа Спасителю. Святополк обв’язав тіло святого Прохора, сам відніс
його до печери і руками своїми поклав до гробу. Після похорон святого
знову повернувся до обозу свого супроти агарян і не тільки щасливо переміг
військо, а й землі їхні сплюндрував і забрав багатьох із них у полон до землі
своєї, //  
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735 Згадка про ікону Пресвятої Богородиці додана до тексту Патерика самим Косовим.
736 ІІ Кас. ред. згадує ще про печеру св. Антонія і мощі інших печерських святих

(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 155).
737 Житіє скомпоноване на підставі 33 слова О преподобныхь отець святых Фео-

дорh и Василіи. 
738 Climacus (лат.) – варіант імені св. Іоанна Лествичника.
739 Насправді Косов трансформовує інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ.

праця. – С. 101) і замість повної цитати з Іоанна Лествичника подає цитату із Біблії
(Мв. 6:19).

740 Це твердження додане до тексту Косовим.
741 Твердження про великі багатства святого додане до тексту Косовим. 
742 Образ відречення від мирського як складання усього “під ноги Спасителя” вклю-

чений до тексту Патерика Косовим.
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як і пророкував святий Прохор. І з цього часу князь Святополк, коли випа-
дало йому їхати на війну або на лови, приїжджав до святого монастиря Пе-
черського, вклонявся іконі735 Пресвятої Богородиці і перед гробом святого
Феодосія736. І всюди допомагав йому Господь Бог завдяки молитвам святих
отців Печерських. З ними, читачу, і тобі дай Боже перебувати у вічному
мирі. Благодаттю Господа нашого Ісуса Христа, котрому з Отцем і Святим
Духом нехай буде честь і слава на віки вічні. Амінь.

Ж И Т І Є  
Д В ОХ  П Е Ч Е Р С Ь К И Х  С ВЯ Т И Х:

Ф Е Д О РА  І  ВАС И Л І Я737

Говорив святий Іоанн Клімакус738: Хто намагається збирати майно, до
смерті турбується про збирання його, а хто не хоче дбати про нього, той

возлюбив Господа і заповіді Його зберіг, бажаючи краще собі зібрати ба-
гатство там, де ржавчина його не псує, міль не з’їсть і злодій, докопавшись,
не вкраде739. Бо як коренем усякого зла є ласе збирання майна, так матір’ю
усякого добра є відкинення [майна]740. Зберігши це [правило], святий Федір,
монах печерський, який перед цим був дуже багатим на золото і срібло741,
кинув їх під ноги Спасителю742 і, роздавши усе убогим, розпочав святе і су-
воре //  
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743 Косов опустив твердження ІІ Кас. ред. про те, що святий жив у печері за повелін-
ням ігумена (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 101).

744 Косов на відміну від ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 161) конкре-
тизує прояви монашого подвигу святого.

745 Косов цілковито змінив інформацію ІІ Кас. ред., де причиною печалі святого на-
звані незадоволення монастирським харчуванням і бідністю (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 102).

746 Косов цілковито змінює інформацію ІІ Кас. ред., в якій св. Василій апелює до
гніву Божого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 102). У версії Косова святий згадує по-
двиг попередніх печерських старців і біблійну цитату, яка містить обітницю Христа
винагородити сторицею тих, хто відречеться від земних благ заради Христа
(Мв. 19:29).
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життя монаше743 у святій печері, котру називають печерою варягів. І в ній
перебував багато років у пості, неспанні і постійних молитвах744. Тому не-
приятель душ, побачивши такі чесноти, сильно спокушував його, нага-
дуючи про маєтки і скарби, якими він знехтував заради Христа. Бо прихо-
дили до голови святому Федору такі слова: “Навіщо я роздав багатство своє,
за яке я міг церкву фундувати, монахів, вдів і сиріт опікати і добру пам’ять
після себе залишити745”. Була це дуже важка спокуса для святого Федора,
але Всемогутній Бог дав йому одного товариша на ім’я Василій, котрий умів
вилікувати цю недугу свого брата. Бо коли нападали на нього ці спокуси,
говорив святий Василій: “Поглянь, брате Федоре, на приклад і житіє колиш-
ніх монахів. Придивись до них як до дзеркала і побачиш, що ти не перший,
хто заради Христа роздав скарби і пригадай собі ті слова Спасителя, що
якщо хтось заради нього щось покине, того Він обіцяє сторицею винагоро-
дити у Царстві своїм”746. Швидко опам’ятався святий Федор і, послухавши
свого брата у Христі святого Василія, дуже шкодував про свій гріх. Сатана,
побачивши, що осоромився, залишив один спосіб спокуси і взявся до ін-
шого. Одного разу ігумен відправив [кудись] у монастирських потребах свя-
того Василія. Диявол прийняв подобу його і прийшов до святого Федора.
Спочатку гарно розмовляв із ним про побожні речі, а за хвилю мовив:
“Брате Федоре, чи ти вже вільний завдяки Божій благодаті від тієї спокуси,
чи ще триває у пам’яті твоїй любов до багатства і скарбів?”. Святий Федор,
не розуміючи, що це сатана, відповів: //  
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747 ІІ Кас. ред. називає причину сміливості: Бћ съ же, мнимый братъ, приим 
дерзновеніе – зане не помяну Господа Бога... (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 163).
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“Отче, завдяки твоїм святим молитвам, я утвердився [у благочесті] і ті
думки відкинув. І зараз, якщо накажеш мені щось, я це охоче учиню. Бо ве-
лику втіху для своєї душі я знайшов завдяки словам твоїм”. Проклятий дия-
вол, осмілівши747, так сказав святому Феодосію: “Брате, даю ще й іншу по-
раду, завдяки якій ти отримаєш швидке заспокоєння для душі своєї.
Попроси у Всемогутнього Господа, щоб дав тобі багато золота і срібла, а
сам із печери своєї не виходь”. Святий Федір пообіцяв [зробити це]. Диявол
зник, невидимо запалюючи святого Федора до тієї молитви. Тоді, коли мо-
лився святий Федір і просив у Господа Бога про багатство, яке обіцяв роз-
дати убогим, тоді заснув. А уві сні диявол поставив перед ним світлого ан-
гела, який показав йому скарб, у печері закопаний. Прокинувшись, святий
Федір пішов на те місце, яке було показане йому уві сні, копав і знайшов
великий скарб, в якому було багато золота, срібла і коштовного посуду. Коли
радів над цим святий Федір, перетворився знову чорт у постать святого Ва-
силія, приступив до святого Федора і каже: “Де той скарб, який знайшов
ти? Бо розказав мені про нього той, хто і тобі”. Але святий Федір не хотів.
Тоді диявол каже: “Брате Федоре, хіба я не говорив тобі, що у скорому часі
отримаєш плату за твоє багатство”. Бо казав Христос: “Якщо хтось зали-
шить дім, або маєток, або села заради мене, сторицею отримає і життя вічне
успадкує”. А багатство уже в руках твоїх. Вчини з ним так, як належить”.
Святий Федір відповів: “Я просив у Господа Бога цей скарб для того, щоб
роздати його як милостиню”. А сатана каже: “Брате Федоре, стережись, щоб
як і першого разу якийсь ласий чорт //  



492



748 Косов додає до тексту Патерика можливість передачі майна перед смертю церквам. 
749 Косов конкретизує інформацію, зазначаючи, що скарб можуть забрати саме

старші монахи.
750 За інформацією ІІ Кас. ред., диявол також апелював до Божої волі: Аще бы се не

угодно было Богу, не бы тобh даровалъ, ни мнh извhстилъ (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 164). 
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не напав на тебе, [говорячи] про роздачу багатства. А я б радив тобі, щоб
ти зараз цей скарб не убогим роздав, а взяв його, пішов до інших країн і
купив там маєтки собі за потребою. Бо можеш, милий брате, бути багатим
і спасенним та сміливо боротися з чортами. А потім, перед смертю, запо-
вісти все або церквам748, або убогим, або кому Господь Бог накаже”. Відпо-
вів святий Федір: “Чи не буде соромом для мене, милий? Адже, відійшовши
від світу, заприсягся я Богу мешкати в тій печері і тут же хотів би завершити
життя моє”. Відповів диявол: “Якщо ти будеш тут мешкати, ти не втаїш
цього скарбу. Як тільки довідаються про нього старші749, одразу заберуть
його. Тому слухай мене і чини те, що зі здоровим глуздом я тобі раджу”750.
Святий Федір, думаючи, що говорить із братом, схилився до поради його і
взявся таємно готувати вози і скрині, в яких міг би вивезти цей скарб. Коли
це діялося, Всемогутній Бог, котрий не хоче погибелі нікого, вчинив так,
що перед від’їздом [святого Феодосія] приїхав той святий Василій, котрого
відіслав ігумен. Прийшов до печери святого Федора, привітався з ним і
каже: “Брате Федоре, як же Господь Бог оберігає тебе? Бо давно тебе я не
бачив”. Відповів Федір: “Милий брате, ти часто бував у мене і за вчораш-
ньою порадою [твоєю] я вже готуюся в дорогу”. Здивувався святий Василій
і сказав: “Що діється, брате Федоре, схоже, що неприятель душ обманув
тебе, бо я тільки тепер приїхав”. А святий Федір відповів йому з гнівом:
“Навіщо спокушаєш мене, брате, говорячи мені один раз одне, а другий раз
інше”. І відігнав від себе святого Василія, насваривши його. Коли святий
Василій пішов до монастиря, до святого Федора знову прийшов сатана в
його подобі і сказав: “Що ти робиш, Федоре? Чому зволікаєш? //  
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751 Poszlakuią (середньопол.).
752 За текстом ІІ Кас. ред. біс сказав: Погубилъ ти, брате, окаянный умъ. Не въспо-

мянух досады твоея, еже от тебе в сію нощь прыяхъ, но се изыди скоро в сiю нощь,
възем обр тенное (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 165).

753 Zaklni (середньопол.).
754 Ці слова молитви є авторською вставкою Косова.
755 Косов опускає інформацію ІІ Кас. ред. про часті спокуси, яких зазнають монахи

від бісів (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 165) і вводить натомість кількоразове пов -
торення молитви св. Федора і Василія.

756 Очевидно, мається на увазі ігумен монастиря.
757 Косов уточнює інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 165),

додаючи, що святий отримав послушання від ігумена.
758 У ІІ Кас. ред. йдеться про п’ять возів жита (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 166).

Нижче Косов забуває про свою редакторську видозміну і повертається до п’яти возів.
759 Косов змінює інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 166) і

пояснює працю святого наказом печерського економа.
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Цієї ночі відправляйся у дорогу, бо напевно переслідуватимуть751 тебе752”.
Потім знову прийшов до нього святий Василій, взявши із собою кількох
святих отців, і каже: “Брате Федоре, вони засвідчать, що я був відправлений
ігуменом в монастирських справах і повернувся тільки три дні тому. На-
певне диявол у моїй особі обманув тебе. Молися тільки Господу Богу, дия-
вола прожени753 і ніколи не розмовляй ні з ким, поки він не прочитає біля
дверей твоїх звичну монашу молитву: “Молитвами святих отців наших, Гос-
поди Ісусе Христе, змилуйся над нами”754. Прозрів святий Федір і дуже шко-
дував про намір свій. Прочитав запретительну молитву і вже потім ні з ким
не розмовляв без звичної молитви монашої. І постійно молився Богу і шко-
дував про вчинок свій із плачем. А скарб той, глибоко в землю закопавши,
попросив Господа Бога забути місце це для того, щоб убезпечитися від
гріха, про що посильно його друг Василій просив і [що] отримав755. А щоб
диявол ніколи його не застав без діла, попросив старшого756 завжди робити
щось для братії. І наказали йому молоти постійно пшеницю у жорнах757.

Святий Федір ніколи уночі не спав, а Богу молився, плачучи струменями
сліз, або швидко крутив руками жорна і молов пшеницю для братії. І так
працював багато років. Одного разу економ Печерського монастиря завіз
йому одразу п’ять мішків жита758 і наказав його змолоти759. Святий Федір,
співаючи псалми Давидові, охоче виконував доручену йому працю і коли
втомився, трохи приліг відпочити. І тут невідомо звідки почувся якийсь
шум і тріск, схожий на грім, а жорна почали крутитися і молоти самі. Свя-
тий //  



496



760 У ІІ Кас. ред. подано іншу молитву: въ имя Отца и Сына и святаго Духа, 
съврьгшаго васъ съ небесъ и давшаго въ попранiе своим угодником, велить ти мною
грhшным не престати от работы, дондеже измелиши все жито, да и ты порабо-
таеши на святую братiю (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 166).

761 Згадка про мішки знову додана Косовом для осучаснення інформації протографа. 
762 Насправді такого твердження немає у Євангелії. Косов просто повторює текст

ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 166). 
763 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться не про драконів, а про скорпіонів (Абрамо вич Д. І.

Вказ. праця. – С. 166). 
764 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про старий двір і дається пояснення, що монастир

на той час був спалений (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 166). Косов натомість вво-
дить поняття конвенту – католицького позначення будівлі, де мешкали монахи. 

765 Пояснення вчинку диявола є авторською вставкою Косова.
766 Поданий Косовим перебіг подій не зовсім зрозумілий, оскільки він пропустив

інформацію ІІ Кас. ред. про те, що паралельно братія трудилася над спорудженням но-
вого монастиря (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 167).
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Федір негайно взявся до молитви і сильним голосом почав таку молитву,
яка заклинає іменем Божим: “Заклинаю тебе, нечистий дияволе, іменем Бога
у Трійці єдиного: Отця, Сина і Духа Святого, Який тебе разом з іншими
скинув із Неба, щоб ти не переставав молоти, а перемолов усе це жито на
муку”760. Сказавши це, почав гаряче молитися Всемогутньому Богу, а за-
клятий диявол до ранку перетер на муку усі п’ять возів жита. На наступний
день святий Федір послав до економа повідомити, щоб прислав [когось] із
мішками761 по муку, говорячи, що уже все жито перемелено на муку. Той
дуже сильно здивувався і коли почав возити [муку], додалося ще п’ять возів
борошна. І збулося для святого те, що Спаситель говорив у Євангелії, що і
дияволи іменем Його будуть вам слухняні762. Бо сказав: “Я дав вам силу на-
ступати на змій та на драконів”763 і т.д. Після цього мелення сатана дав про
себе знати сильним голосом, пообіцявши, що більше не буде у святого Фе-
дора.

Утім надійшла похила старість, через яку святий Федір вийшов з печери.
Захотів зробити собі келію біля старого конвенту764 недалеко від Печер-
ського монастиря, вирішивши із братом своїм Василієм відкривати один од-
ному свої думки і роздумувати над ними. Коли старець сам, не бажаючи
анітрохи докучати челяді монастирській, носив на гору дерево [для будів-
ництва], старий брехун, диявол, забувши про обіцянку свою765, почав доку-
чати святому і скинув униз дерево, перенесене [важкою] працею. Святий
старець, побачивши чортову роботу, сказав: “Іменем Господа мого Ісуса
Христа, котрий колись повелів вам, чорти, увійти у свиней, я наказую, щоб
ви винесли на гору усе дерево, яке є понад берегом, щоб більше над цим не
трудився брат мій”766. Дияволи упродовж однієї ночі //  
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767 У тексті ІІ Кас. ред.: извозници (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 167).
768 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що багато іновірців не повірило у

це чудо (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 167). 
769 Насправді Косов суттєво скорочує розповідь ІІ Кас. ред. про конфлікт робітників

і св. Федора і опускає твердження, що біси були приниженими, а робітники закликали
святого знову звернутися до бісівської допомоги для того, щоб їм заплатити (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 168).

770 Nie skarbił (середньопол.).
771 Косов суттєво розширює інформацію ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –

С. 168), вводячи деталі про те, що святий відмовився платити із монастирського скарбу
та розповідаючи про суд ігумена. 

772 Косов суттєво пом’якшує негативний образ княжого радника, поданий у ІІ Кас. ред.:
обр таеть н коего от княжих съв тник, люта и свер па, и неподобна нравом и дћ ломъ и
всею злобою (Абрамович Д. І. Вказ. праця.  – С. 168).

773 Тут Косов помилково пише про Федора.
774 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про юродство (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 168).
775 Nakładać (середньопол.).
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мусили винести від Дніпра на гору усе дерево, з якого не тільки той старець
побудував собі келію, а й з нього постала церква Найсвятішої Діви та келії
для інших братів, у яких була потреба. Наступного дня приїхали теслі767 з
возами, не знайшли жодної колоди понад берегом, але побачили усе дерево
на тому місці, куди мали його звозити. Здивувалися, подякували Господу
Богу і розповіли багатьом про це чудо768. Диявол, однак, не перестав [ро-
бити] 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 яким чином переніс його сам. Але ж ми готові були [зро-
бити це], то заплати нам”769. Але оскільки святий старець не збирав скар-
бів770 на землі, то у нього зовсім не було своїх грошей, а зі спільного монас-
тирського [скарбу] за дурно платити не хотів. Ремісники покликали святого
до ігумена, котрий вислухав [обидві] сторони і, побачивши діяння Боже,
відпустив святого у мирі, і тих [ремісників] повчав, щоб більше не допома-
гали винахідливому дияволу творити неправду771. Але коли вони відійшли,
не прийшов кінець хитрощам диявольським. Чорт, перетворившись одного
разу в постать святого Василія, товариша святого Федора, пішов до одного
із панів радний князя Мстислава – людини молодої і дуже запальної772.
І сказав Василій773: “Мій брат, який був переді мною у печері, знайшов ве-
ликий скарб золота, срібла і різного посуду та хотів тікати до чужих земель,
але я його затримав. А зараз він взяв на себе образ дурня774 і почав повелі-
вати775 дияволами, наказав їм перенести з берега на гору великі колоди і де-
рева. Але скарб мені показувати не хоче, напевно хоче з ним податися в чужі
краї”. Почувши це, пан радний // 
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776 За текстом ІІ Кас. ред. князь запитував також про вміст і чисельність скарбу
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 169).

777 У тексті ІІ Кас. ред. святий зазначає, що уміщений у скарбі посуд мав латинське
походження (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 169). 
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привів того, кого вважав за Василія, до князя Мстислава Святополковича.
Той усе виклав перед князем і порадив віддати святого Федора на муки, а
якби на них не розповів про скарб, пообіцяв сам в очі йому [все] розповісти
і свідчити супроти нього. Потрапили до серця князя ті слова і одразу поїхав
з великим почтом і гвардією слуг до святого Федора наче супроти великого
ворога. Наказав узяти його силоміць і вести до свого палацу. Завівши,
спершу лагідно розпитував старця, де знайдений ним скарб, обіцяючи уді-
лити йому із нього скільки треба і зробити його отцем отця свого Свято-
полка, котрий на той час був у Турові. Сказав святий Федір: “Улюблений у
Бозі князю, це правда, що я знайшов великий скарб золота, срібла та доро-
гого посуду”. Тоді спитав князь, чий то був скарб776. Відповів: “В житії свя-
того патріарха нашого Антонія Печерського ми читаємо, що це мав бути
скарб варягів, бо вони спершу печеру викопали, яка через це і називається
до цього часу Варязькою”777. Сказав тоді князь: “Покажи мені, старче, і від-
дай [цей скарб] і побачиш, що багато з нього вділю тобі”. Святий Федір ска-
зав: “Бог бачить думки мої – коли навчав мене наймиліший у Христі брат
Василій, щоб я не тонув у пожадливості серця свого, до якої мав велику
пристрасть, я повернув той скарб назад, закопав його. А потім разом із свя-
тим Василієм попросив Творця і Спасителя мого, щоб з пам’яті моєї вийшло
це місце заради уникнення більшої спокуси”. Князь Мстислав, думаючи,
що слова святого Федора є неправдою, наказав одразу закувати його і три
дні не давати йому хліба і води. А потім знову питав його. А святий ста-
течно // 
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778 Зауваження, що св. Василій одразу розпізнав діяння нечистого, є авторською
вставкою Косова.
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відповідав: “Бог з ласки своєї за молитвами брата мого вийняв з пам’яті
моєї те місце”. Недовірливий князь наказав так важко мордувати святого
Федора, що аж власяниця почервоніла від крові. Не зупинившись на цьому,
наказав повісити святого у великому димі, прив’язати догори ногами і під-
палити. Дивувалися усі терплячості святого мужа, бо той вогонь анітрохи
йому не зашкодив і він перебував у полум’ї як у росі, навіть не загорілася
власяниця, яка була напоєна кров’ю святого. Коли розповіли про це князю,
він трохи задумався, пішов і сказав святому: “Чому хочеш ти погубити себе
і не хочеш показати той скарб”. Святий Федір утретє відповів: “Бог свідок
мені, що молитвами мого брата Василія в той час я був визволений від спо-
куси, коли знайшов той скарб. І одразу Бог забрав від мене любов до золота
і пам’ять про те місце, де його сховав”. Почувши це, князь одразу послав
до печери по святого Василія, котрого силоміць витягли звідти і привели до
князя Мстислава. І князь сказав йому так: “Ти ж у мене був і що ти мені по-
радив зробити, те я вчинив тому старцю, а тебе хочу мати за отця”. Здиву-
вався святий Василій і, зрозумівши, [що йдеться] про витівку дияволь-
ську778, сказав: “Що я наказав зробити тобі, милосердний княже?”. Відповів
той: “Ти розказав мені, що той монах знайшов скарб. І не хоче він його мені
показати, хоч я дуже суворо мучив його”. Сказав святий Василій: “Милос-
тивий княже, неприятель душ ошукав тебе, бо я п’ятнадцять років нікуди
не виходив із печери”. Почувши це, князівські дворяни сказали: “Ми усі
були при тому, коли ти розповідав про це князю”. Відповів святий Василій:
“І вас обманув неприятель душ, бо ніколи не бачив ні князя, //  
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779 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що святий викривав князя 
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 170).  

780 У тексті ІІ Кас. ред.: възем стрhлу (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 170).
781 Інтерпритація смерті святих як переходу до вічної слави є авторською вставкою

Косова. 
782 Stricou: l. 5 fol: 185 mianuie go bydz Stopołkiem (лат., середньопол.).
783 Замість загального дидактичного висновку ІІ Кас. ред.: всякъ, възимаа ножь, и

ножемъ умираеть (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 171), Косов вставляє власне по-
вчання про Божу помсту тим, хто завдав шкоди монахам.

Стрийков-
ський нази-
ває його
Свято -
полком
(кн. 5, 
с. 185)782 
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ні вас”. Князь, що добре був розпалений вином779, спалахнув і гнівом суп-
роти святого. Схопив лук780 і встромив стрілу у святого Василія. А святий
Василій, витягнув її і кинув князю назад, говорячи: “Тією стрілою скоро ти
сам застрелений будеш”. Потім князь наказав посадити їх окремо по різних
ув’язненнях, щоб на ранок віддати їх на ще страшніші муки. Але Всемо-
гутній Бог тієї ночі через смерть забрав їх до вічної слави781. Інші брати мо-
нахи, довідавшись [про це], пішли і забрали тіла святих мучеників, цілуючи
їх. І поховали їх у Варязькій печері, де вони упродовж життя довго служили
Всемогутньому Богу. Святого Федора поклали у тій скривавленій власяниці,
котра під час мук не могла згоріти у великому вогні. Але поглянь тут, прес-
лавний народе руський, як Бог береться за кривдників вірних і тих, хто про-
славляє Його. Невдовзі, за пророцтвом святого Василія, князь Мстислав,
що бився у Володимирі з Давидом Ігоровичем, був прострілений тією влас-
ною стрілою, якою прострілив святого Василія. Побачив це Мстислав і, по-
мираючи, сказав: “Оце я помираю за святих Василія і Федора. Подивися
тут, кожний християнине, як боротися із монахами. Адже за них мститься
сам Бог, котрому нехай буде честь і слава на віки віків. Амінь”783. // 
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784 Житіє скомпоноване на підставі 35 слова О преподобнhм и многострадальнhм
отци Пиминh и о хотящихъ преже съмерти въ иноческый рбразъ.

785 Це дидактична настанова є авторською вставкою Косова.
786 Наголос на тому, що Бог владний над здоров’ям і хворобою, є авторською встав-

кою Косова.
787 ІІ Кас. ред. просто констатує, що молитва св. Пимена перемогла над молитвами

інших отців. Окрім того, Косов опустив інформацію про те, що батьки святого мешкали
з ним у монастирі, не даючи його постригти (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 180).

788 У тексті ІІ Кас. ред.: скопци свhтли (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 180).
789 У тексті ІІ Кас. ред.: еуаггеліе, и свиту, и мантiю, и куколь и все, еже на потрhбу

постриганію (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 180).
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Ж И Т І Є
СВЯТОГО ПИМЕНА ПЕЧЕРСЬКОГО784

Жив близько Року Господнього 1139

Коли людина має справжній намір служити Господу Богу в монашестві,
Всемогутній Бог так укладає справи, що хоч як би батьки були проти,

він однак виконує задум слуги свого785. Той святий Пимен ще змолоду хво-
рів, що йому сильно допомогло у благості, бо зберіг він духовну і тілесну
чистоту. Багато років засмучував батьків тим, що прохав дозволити йому
прийняти монашество, а вони, оскільки сильно любили його, не погоджу-
валися, бажаючи мати його спадкоємцем після свого життя. Але одного разу
був важко пригнічений хворобою і привезли його родичі до святого Печер-
ського монастиря, просячи святих отців Печерських, щоб гаряче просили у
Бога, котрий є владний над хворобою і здоров’ям786, про здоров’я для їх лю-
бого синочка. А святий Пимен усупереч цьому гаряче просив Господа Бога,
щоб став монахом, а про здоров’я анітрохи не дбав, щоб батьки його знову
здорового не витягли із монастиря. Всемогутній Бог відхилив трохи [про-
хань] слуг своїх, а вислухав святого Пимена787. І так однієї ночі, коли усі
спали, прийшли до нього ангели788 в особі ігумена і братів уже зі свічками
та принесли з собою Євангеліє, ножиці, власяницю, куколь і увесь одяг мо-
наший789. Сказали йому: “Чи хочеш //  
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790 Вкладене в уста святого Пимена визначення монашества є аворською вставкою
Косова.

791 Косов опустив усі наявні у тексті ІІ Кас. ред. слова та обряди, які мали місце під
час постриження святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 180). Очевидно, це було
зроблено з огляду на те, що обряд постриження на початок XVII ст. зазнав суттєвих
змін.

792 Окреслення монашества як habit doskonały (середньопол.) є авторською вставкою
Косова. 

793 Vota (лат.).
794 Згадки про слова обітниці немає у ІІ Кас. ред. Косов, очевидно, вводить їх з

метою підкреслення того факту, що постриження св. Пимена відбулося канонічним
шляхом.

795 За текстом ІІ Кас. ред., брати пішли просто до пономарів (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 181). Косов натомість вводить інформацію про параеклезіарха. Параекле-
зіарх – помічник еклезіарха, церковнослужитель, який за уставом готує вино, воду і
просфори для літургії, просить благословення у настоятеля на початок богослужіння.

796 У тексті ІІ Кас. ред.: павечерняа молитвы (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 181).

Свічка, яка
природно
могла зго-
ріти за го-
дину, 
горить
сорок днів 

S. 133

Тексти

509

бути монахом?”. А святий Пимен з великою радістю відповів: “Цього я від-
давна прагнув усім серцем, щоб не займатися марнотою цього світу, а слу-
жити Спасителю у монашестві разом із іншими слугами Його”790. Тоді од-
разу юнаки, ставлячи запитання згідно з обрядом постриження у
монашество і зберігаючи усі належні для цього обряду дії791, одягли його в
рясу досконалості792 і дали йому свічку, говорячи: “Сорок днів не має згас-
нути ця свічка, горячи удень і вночі”. Зробивши це, пішли до церкви, а во-
лосся його зістрижене загорнули у полотно і поклали на гробі святого Фео-
досія. Брати, які були поблизу в келіях, чуючи спів у келії його, думали, що
ігумен разом з іншими постригає святого Пимена. А інші думали, що він
уже помер. І зійшлися усі до келії, де лежав хворий святий Пимен. Поба-
чивши, що батько, матір і челядь сплять, а святий Пимен уже в рясі і дуже
радісний почувши в його келії духмяний запах, здивувалися і запитали:
“Хто одягнув тебе у рясу, милий брате? Бо ми чули і спів, і слова, котрими
ти обітниці793 приймав794. А батьки твої нічого не знають”. Відповів святий
Пимен: “Гадаю, що велебний отець ігумен, прийшовши із братією, постриг
мене і нарік Пименом. І вони насправді співали те, що ви чули. Ось і дали
мені свічку, яка має горіти сорок днів і ночей, а волосся моє взяли і віднесли
до церкви”. Брати пішли до параеклезіарха795 або захристіарія, запитуючи,
чи був хтось у церкві після відправлення комплети796. Параеклезіарх сказав:
“Не тільки не було нікого, а й ключі зараз не у мене, а дав їх монастирському
економові”. Тоді братія, випросивши ключі в економа, пішла до церкви, по-
бачила // 
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797 Косов опустив інформацію протографа про те, що братія сумнівалася у правиль-
ності чинопослідування під час постригу святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 181).

798 Косов опустив біблійну алюзію до євангельського чуда зцілення хворого біля
Овечої купелі (Iн. 5:8), яка уміщена у ІІ Кас. ред. Тогда здравіе подасться и своми ру-
кама понесеши одръ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 181).

799 Біблійний приклад святого Іова є авторською вставкою Косова.
800 Твердження про подяку святого Господу і згадка про тих, хто нарікає під час хво-

роби, є авторськими вставками Косова. 
801 У тексті ІІ Кас. ред.: изнемогша болніи безводіем (Абрамо вич Д. І. Вказ. праця. –

С. 181-182).
802 Косов опустив деталь ІІ Кас. ред., що брати гидували хворими через сморід від

їхніх тіл (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 182).
803 За інформацією ІІ Кас. ред., святий попереджував про Божу кару для тих, хто не-

дбало прислуговує хворим, і ця кара насправді спіткала тих, хто служив йому (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 182).

804 За інформацією ІІ Кас. ред., брат залишив святого голодним і спраглим (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 182).

S. 134

Тексти

511

волосся [Пимена] у полотні на гробі святого Феодосія і розповіла про все
ігумену. Ігумен, побачивши, що це Божа справа, дуже дякував Спасителю
світу797. Тоді запитав святого Пимена: “Хто були ті, що одягли тебе в мо-
нашу рясу?”. Відповів святий Пимен: “Святий отче, це ти прийшов із бра-
тією і постриг мене. І сказав мені, що завжди маю перебувати у важкій хво-
робі, а перед відходом з цього світу отримаю досконале здоров’я798. І так,
святий отче, проси Всевишнього Господа, щоб обдарував мене терпінням
як святого Іова”799.

І все з часом так і йшло: багато років святий хворів дуже сильно. А ті,
хто прислуговував йому, гидували ним і часом по два чи три дні не давали
хворому їсти і пити. Терпів святий Пимен, дякував за явлення Спасителю
своєму й анітрохи не святотатствував як це зазвичай роблять інші під час
хвороб800. Сталося так, що ще одного хворого було пострижено у Печер-
ському монастирі. Брати, які були визначені прислуговувати йому, віднесли
його до тієї келії, в котрій лежав святий Пимен, і через лінощі зовсім не тур-
бувалися про них [обох], так що хворі дуже мучилися801. Побачив святий
Пимен немилість братії і сказав хворому: “Брате, оскільки прислуговуючі
гидують нами802, запитую тебе, чи хочеш ти виконувати цю послугу хво-
рому, якщо видужаєш?”. Відповів йому брат: “Святий отче, присягаюся тобі
не лінуватися у цій праці до своєї смерті”. Сказав святий Пимен: “Ото Спа-
ситель мій віддалить від тебе хворобу твою”803. І одразу видужав цей хворий
брат. Служив йому справді трохи, але також почав гидувати і перейшов до
іншої келії804. Святий Пимен, побачивши цю невдячність, нічого не сказав,
а за словами Господа Христа, котрий //  
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805 Ця інформація про смирення святого і слідування ним заповіді Христа “Благо-
словляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить” (Лк. 6:28)
є авторською вставкою Косова.

806 У тексті ІІ Кас. ред.: еже челов къ с еть, то и пожнеть; понеже остави мя глад-
наи жадна, и самъ въспріалъ есть сіе, сългавъ Богови и мою худость презр въ. Но обаче
учими есмы не въздаати зла за зло… (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 182).

807 Біблійна алюзія (Псал. 83:7) введена самим Косовим.
808 Косов опускає розлоге і збагачене біблійними алюзіями повчання ІІ Кас. ред.

(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 182-183) про марноту світу, замінюючи його акту-
альним для Ранньомодерного часу баченням земних спраждань праведників як спів -
участі у Відкупленні.

809 Косов опускає посилання ІІ Кас. ред. на давньоруський літопис (Абрамо вич Д. І.
Вказ. праця. – С. 183).

810 Косов вводить нагадування про те, що зцілення святого пророкував Христос, а
також вміщує риторичний заклик-повчання про волю Господа зцілювати святих і на-
силати на них хворобу. 

Зцілений
св. Пиме -
 ном 
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говорив молитися за ворогів своїх, просив Господа про відпущення гріхів
його і щоб опам’ятався він805. Тоді знову захворів той брат на лихоманку у
своїй окремій келії і не давали йому пити води (о дивовижний суд Божий!)
упродовж трьох днів, аж почав жебрати воду в ім’я Боже, щоб чимось охо-
лодитися. Інші брати, прийшовши до келії святого Пимена, повідомили
йому це, говорячи: “Брат твій, який прислуговував тобі, дуже хворіє”. Від-
повів святий: “Хто що сіє, те й пожне. Він був невдячний за першу ласку
Божу, яка його зцілила, через мене негідного. І тому це з ним трапилося806.
Однак підіть і скажіть йому, що його кличе старець його Пимен”. Братія,
прийшовши до цього хворого, сказала одразу: “Твій старець Пимен кличе
тебе до себе”. Одразу встав і прийшов до святого Пимена такий здоровий
як раніше. Повчав його святий, говорячи: “Чому ти такий лінивий і не
знаєш, милий брате, що однакову відплату отримають як хворий, так і той,
хто щиро прислуговує йому. Я дякую моєму Спасителю у тій Долині
плачу807, що ношу хрест його аби уникнути мук вічних”808. Навчений брат
потім охоче хворому прислуговував, дуже шкодуючи про невдячність свою.

Тоді, коли вже двадцять років на цьому ложі хвороби святий Пимен
страждав, наблизився час його розставання із тілом. І бачили три стовпи
над трапезною, які потім стали над церквою809, а святий старець, як і прорік
йому Спаситель при постриженні, отримав досконале здоров’я. О Боже, як
ти вчиняєш зі святими своїми? Зцілюєш, коли хочеш і вкидаєш у хворобу,
коли на те воля твоя810. Так зцілений святий пішов по всіх келіях, кожному
із братів низько кланяючись і просячи прощення образ, //  
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811 Lepianka (середньопол.). Алюзія до біблійного тексту (2 Кор. 5:8).
812 Цей монолог святого, в якому він висловлює впевненість у своєму Спасінні, є

вставкою Косова.
813 У тексті ІІ Кас. ред.: въставше, проводите мя (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –

С. 183).
814 Бачення смерті як переходу “до мого Христа” є авторською вставкою Косова.
815 У тексті ІІ Кас. ред.: взем одръ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 183).
816 Косов менш ригористичний ніж текст ІІ Кас. ред., за яким святий ніколи не був

у цій печері (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 183).
817 Тут Косов використовує поширений у західному монашестві термін рrofessya

(середньопол.).
818 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що брата відмовилися постригати

через його бідність (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 183).
819 Алюзія до біблійного тексту (Об. 2:23) додана до тексту Косовим.
820 Косов скорочує розлогу оповідь ІІ Кас. ред. і опускає розповідь про третього

брата, який проводив негідне монаха життя (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 184).
821 За текстом ІІ Кас. ред., святий розповідав, що за ним прийшли ангели, які його

постригали (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 184).
822 Косов опускає розповідь ІІ Кас. ред. про поховання святого і роздуми братії над

історією схимників (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 184) і вводить замість цього тра-
диційну прикінцеву молитву.

S. 136

Тексти

515

які могли бути [з боку його], говорячи: “Вже, брати милі, мене кличе до
себе Спаситель мій, вже говорить мені покинути виліплений дім811 тіла і на-
солоджуватися предвічною світлістю, де буду споглядати мого Спасителя
обличчям в обличчя812”. Що дивно – коли прийшов до деяких хворих братів,
просив і молив про прощення: “Наймиліші браття мої, прошу встаньте і
зробіть для мене останню послугу813. Бо вже надійшов час мені перенестися
від вас до Христа мого814”. Негайно встали ті брати і провели його, ніби ні-
коли й не хворіли. Потім пішов до церкви і прийняв Найсвятішу тайну Тіла
і Крові істинного Спасителя нашого. Взяв свою труну815 і поніс її до печери,
в якій мав бути похований, хоч у ній увесь час не був, бо хворів816. Там,
вклонившись святому Антонію, вказав на місце, де мав лежати. І сказав:
“На цьому місці ви поховали двох братів, одному дали рясу схими, тобто
досконалого постригу817, хоч він за життя її не прагнув, а тільки перед
смертю [її захотів]. А другого образили818, хоч за життя він щиро бажав
[прийняти схиму]. Так справедливий Бог, котрий знає серця і нутрощі819,
бачив щиру охоту і бажання того брата після смерті дав йому схиму, знявши
її з того, кому ви її дали820. Відкопали тих братів і знайшли все так як гово-
рив святий Пимен. А він, сказавши це, склав руки, приємно зітхнув і, легко
промовивши: “Прийми мене, о наречений мій, прийми мене Господи мій,
прийми мене втіхо моя”821, помер. І цьому Господу нехай буде честь і слава
з Отцем і Святим Духом на віки, а нам – відпущення нашої злоби завдяки
молитвам святого Пимена. Амінь822. // 
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823 Житіє скомпоноване на підставі 34 слова О преподобнhм Спиридонh Проскур-
ницh и о Алимпіи Иконницh.

824 Очевидно, Косов ототожнює Пимена Постника і Пимена Багатостраждального.
825 Це слово, очевидно, було просто пропущене Косовим. Воно залишилося немо-

міченим і в Errata. 
826 Ця дидактична передмова є авторською вставкою Косова.
827 Simplakiem від Simplarius (лат.) – “простий”.
828 Косов модернізовує інформацію ІІ Кас. ред., за якою неуцтво святого проявлялося

в невмінні говорити, а не читати (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 171).
829 Уточнення, що святий на момент навчання був уже дорослим, додане до тексту

ІІ Кас. ред. Косовим.
830 Це пояснення значення Псалтиря є авторською вставкою Косова.
831 Характеристики святого як постника і молитовника додані власне Косовим. 
832 У тексті ІІ Кас. ред.: или дрова сhкый, или тhсто мhся… (Абрамович Д. І. Вказ.

праця. – С. 172).
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Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  С П И Р И Д О Н А  

П Е Ч Е Р С Ь К О Г О,

К О Т Р И Й  П І К  П Р О С Ф О Р И823

Жив близько року Господнього 1139 за печерського ігумена Пимена824

З вичною для Всемогутнього Бога [справою]825 є робити з неуків глибоких
теологів, котрі б згодилися йому і своєю наукою працювали на славу

Його святого імені826. Той святий Спиридон був таким великим проста-
ком827, що жодної літери не знав828, бо був родом із села. А коли покликав
його Спаситель до почту слуг своїх, він щиро взявся до суворого монашого
життя і почав вчитися. Поспішив Господь Бог [на допомогу] вірному слузі
своєму дуже швидко і, хоч уже дорослим він був829, у науці просунувся і,
читаючи часто псалми Давидові, вивчив усі напам’ять, щоб завжди як свя-
тий Давид міг служити устами і голосом Всемогутньому Богу830. Старший
[монах] на ім’я Пимен, бачачи людину витривалу у пості і статечну у мо-
литвах831, не лінивого до праці, ще [раз] випробував його. Бо наказав йому
пекти потрібний для святої літургії хліб, тобто просфори. [Спиридон] охоче
виконав наказ свого ігумена і з тією охотою співав без перерви псалми Да-
видові. Навіть коли довелося йому рубати дрова, сіяти муку і надавати
форму тісту832, він раз промовляв, а раз співав увесь псалтир Давидовий.//
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833 Те, що пожежа була диявольською перешкодою, є авторською вставкою Косова.
834 Пояснення, що святий не мав води, є авторською вставкою Косова.
835 Пояснення, що таке монаша мантія, додане власне Косовим. 
836 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про свиту святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –

С. 172).
837 Rzadkiey (середньопол.).
838 Те, що Никодим наслідував св. Спиридона, додано Косовим.
839 Косов замінює підкреслення великої кількості монахів, що померли, у Печер-

ському монастирі і їхню прославу (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 172) на своє власне
повчання, в якому застосовує біблійну алюзію про Долину плачу (Псал. 83:7), твер-
дження, що Ісус Христос є бажаним кінцем земного життя, та традиційну молитву до
святих. 

841 Житіє скомпоноване на підставі 16 слова О блаженhм Евстратіи Постницh.
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Одного разу святий напалив піч для випікання просфор як потрібно, а тут
диявольська перешкода833 – велике полум’я випало з печі і зайнялася стеля.
Святий Спиридон, не маючи води834, заткнув палаючу піч своїм плащем,
який називається мантією835. І, о Всемогутній Боже, сам вогонь засоромився
плаща святого Спиридона і більше не виходив з печі і всупечер своїй при-
роді анітрохи не попсував цього плаща. Однак святий Спиридон злякався і
вибіг з будинку і покликав братію на допомогу, бо ще дах горів. А сам побіг
до колодязя по воду і у свою власяницю836, рукави в ній зав’язавши, набрав
води. Дивна річ – та вода анітрохи не витекла з тієї благої837 речі. І коли
дуже швидко приніс її, братія сильно здивувалася і прославляла Господа
Бога. І так загасили підпалений будинок.

Мав той святий Спиридон ще одного товариша – монаха на ім’я Нико-
дим, котрий його в усьому наслідував: в постах, молитвах і співанню псал-
мів Давидових838. І так вони у святості, проводячи життя своє в службі
Божій, щасливо підійшли через відхід з цієї Долини плачу до бажаного
кінця, котрим є Ісус Христос. Їхніми молитвами дай і нам, Спасителю наш,
побожно закінчити життя839.

Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  Є В С Т РАТ І Я

П Е Ч Е Р С Ь К О ГО ,  П О С Т Н И К А840

Цей святий Євстратій народився у Києві і, почувши про суворе життя
отців Печерських, //
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841 Всі ці характеристики монашого життя є авторськими вставками Косова.
842 Косов оминає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що частину майна святий залишив

родичам (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 106).
843 Przymowisk (середньопол.).
844 Те, що святого змушували покинути християнство, і образний вислів про його

“діамантове серце” додано до тексту Косовим.
845 Косов прибирає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що в’язні вмирали залежно від

їхньої фізичної сили і найміцніші жили до 10 днів (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 106-107).

846 Цей риторичний заклик, що звертає увагу читача на вчинок поганина, є авто-
рською вставкою Косова. 

847 Urągać (середньопол.).
848 Пригадування факту Розп’яття Христа старозавітними євреями є авторською

вставкою Косова. 
849 Natrząsali się (середньопол.).
850 Żydzisko (середньопол.). 
851 Косов підкреслює радісне прийняття святим мучеництва.
852 За текстом ІІ Кас. ред., євреї закликали святого насититися старозаконним хар-

чем: нынh насытися законныа пища, безумне, да живь будеши (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 107). 
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замилувавшись убогістю Христа, полюбивши чистоту, запалившись [охо-
тою] до посту841, віддав до рук убогих усе багатство своє842. Прийшов до
печери і прийняв монаше життя, наслідуючи суворість життя святих отців
Печерських.

Одного разу погани, які забирали в неволю багатьох християн, забрали
і того святого Євстратія та продали його одному єврею. Терпів святий
в’язень багато утисків843 від того нечестивця, а також – умовлянь покинути
святу християнську віру. Однак натрапив поганин не на скляне, а на діаман-
тове серце844. Бо святий не тільки сам був міцним у вірі християнській, але
й інших в’язнів частими проповідями зміцнював. Почали помирати від не-
стачі хліба і води в’язні в тому важкому ув’язненні845. І було їх стільки: пра-
цівників Печерського монастиря 30, а [людей] з Києва 20. Всі вони до єди-
ного за чотирнадцять днів повмирали і залишився тільки один монах
Євстратій, бо змолоду великим постом був загартований. Огидний єврей,
побачивши, що пропали його гроші і золото, яке він віддав поганам за в’яз-
нів, глянь, преславний народе християнський, що вчинив!846 Коли прийшов
Великдень, розпочав єврей ганьбити847 святого як із самого Спасителя його
предки848 познущалися849. А насамкінець прибив його до хреста. Монах, що
п’ятнадцять днів без їжі висів на тому хресті, радів850. Говорю: радів і дяку-
вав Господу Христу, що удостоїв його такої смерті, яку зволив сам терпіти
за гріхи наші851. І йому, вже ганебно прибитому, нещасний жид, розійшов-
шись, нагадував ці слова Мойсеєві: “Проклятий кожен, хто висить на де-
реві”. І не давав йому нічого їсти ті усі дні852. //
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853 Косов прибирає біблійну цитату (Лк. 23:39-43), яку ІІ Кас. ред. вкладає в уста
святому (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 107). 

854 Włocznią (середньопол.).
855 ІІ Кас. ред. називає святого Се добрый небеснаго нрада гражданинъ нареченны

и сего ради протостраторъ зоветься (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 107).
856 Підкреслення Божої помсти євреям і її пророкування св. Євстратієм є авторською

вставкою Косова. 
857 У протографі: епархом (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 107).
858 Слово “відрікся”, очевидно, пропущене Косовим, який подав незрозумілий текст:

ten potaiemnie Chrystusa się przed żydami zapierał… (середньопол.).
859 Те, що єврей насміхався з християнства, є авторською вставкою Косова.
860 ІІ Кас. ред. говорить тільки про купівлю християн у рабство (Абрамович Д. І.

Вказ. праця. – С. 108). 
861 ІІ Кас. ред. говорить тільки про відбирання маєтків у корсунських євреїв (Абра-

мович Д. І. Вказ. праця. – С. 108). 
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Але святий мученик так відповів євреєві: “Хіба Мойсей не говорив про Спа-
сителя мого: “Подивіться на ваше життя, що висить перед вашими очима”,
хіба не пророкував Давид про муку його, коли говорив: “Прибили мої руки
і ноги” і в іншому місці він про неї казав: “У той день, який сотворив Гос-
подь, будемо радіти і веселитися в Ньому”. Тому ти, єврею, і усі твої спів-
блюзнірці, чекайте від Господа Бога швидкої помсти за християн і кров
мою”853. Жид дуже розгнівався, що йому докоряє і терплячий страшні муки
святий мученик, схопив спис854 і проткнув святого так, що він мусив поки-
нути цей світ і віддати свою святу душу в милі руки Спасителя. Коли вже
замучений святий віддав святий дух Господу, бачили, як його душа на вог-
няній колісниці з вогняними кіньми, як в Іллі, неслася до приготованої від-
плати. І було чути голос по-грецьки [промовляючий]: “Це їде до Господа
свого вірний і добрий слуга та мученик Христовий”855. Потім безбожний
єврей взяв тіло святого і втопив його у морі. І коли ще жив святий мученик,
він пророкував йому й іншим помсту Божу і та не оминула їх856. Бо в Греції
один впливовий та багатий єврей був охрестився. Через це грецький цезар
огорнув його великою ласкою і зробив його старостою857. А той таємно
Христа відрікся858, закривався із євреями і насміхався із християнської
віри859, а євреям по всій землі сприяв, допомагаючи їм в усьому Грецькому
царстві купувати християн і торгувати ними як поганами860. Коли стало це
відомо цезарю, він наказав вигнати з держави усіх євреїв, відібрати їхні ма-
єтки861, а того шарлатана заслужено убити. //  
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862 За інформацією ІІ Кас. ред., це навернення було тотальним (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 108).

863 Традиційна прикінцева молитва є авторською вставкою Косова. 
864 Житіє скомпоноване на підставі 17 слова О смиреннhм и многотерпеливhм Ни-

конh черноризцh.
865 Przeyźrzał (середньопол.).
866 За текстом ІІ Кас. ред., пан їхав викупити безпосередньо Никона, який був знаною

людиною, однак той відмовився (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 108).
867 Епізод про узгодження ціни за викуп із полону доданий до тексту Косовим. 
868 Косов перефразовує пряму мову святого, забираючи з неї біблійну алюзію

(Іов 2:9-10) до книги Іова (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 108-109).
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А той єврей, котрий прибив святого на хресті, коли вигнали з Корсуня інших
євреїв і забрали їхні маєтки, був повішений згідно з пророцтвом святого Єв-
стратія.

Тіло святого Євстратія, що було вкинуте у море, багато чудес здійснило
і здійснює. Християни пильно шукали його в тому місці, однак знайти не
могли. Бо часто святі так чинять, що не хочуть слави від людей. Завдяки
тим чудесам багато євреїв862 навернулося до Христа, Котрому нехай буде
честь і слава з Отцем і Святим Духом на віки, а нам за молитвами святого
Євстратія – відпущення прогрішень863.

Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  Н И К О Н А ,

М О Н А Х А  П Е Ч Е Р С Ь К О Г О864

Ц ей святий Никон, уже будучи монахом, був спійманий половцями і об-
кутий важкими і великими кайданами. Сталося так, що приїхав один

пан з Києва, який визволив багатьох в’язнів і побачив865 святого Никона866.
А коли повернувся додому, повідомив родичам цього [Никона], котрі взяли
великі багатства і поїхали викупити його. І коли вже домовлялися про
ціну867, монах Христовий сказав: “Даремно витрачаєте таку велику суму”.
І додав: “Якби Бог хотів мати мене на свободі, то не віддав би мене до рук
тих безбожних людей. Я волію терпіти тут те, що допустив для мене Бог”868.

Пішли тоді [родичі], не викупивши його, а половчанин, розгніваний цим,
наказав мучити його різними способами: то у вогонь вкинути, то //  
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869 Косов опустив з переліку тортур перебування святого на спеці (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 108).

870 Косов не помічає, що йдеться про інше ім’я св. Євстратія (Патерик Києво-Пе-
черський... – С. 247, 249).

871 Oprawcow (середньопол.).
872 Косов опускає біблійну цитату (Лк. 23:21), у якій євреї беруть на себе кров

Христа (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 109) і підкреслює натомість, що саме половці
продали його брата.

873 Косов не розуміє, що в тексті ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 109)
йдеться про літургійний гімн “Хваліте Господа з Небес”.

874 За текстом ІІ Кас. ред., чудо сталося на момент початку співу канону (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 109). 

875 Oszpeconego (середньопол.). 
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ножами різати, то їсти не давати, то зимою на сніг кидати869. І все нагаду-
вали йому про викуп. А святий мученик терпляче зносив це, Спасителя
свого прославляв і говорив: “Ви віддали мого брата Герасима870 до таких
опікунів871, як євреї, щоб розп’яли його. Але побачите, що не уникнете віч-
них мук разом із Юдою за невинного монаха. Мене сам Бог визволить із
рук ваших. Бо з’явився мені мій брат Герасим, котрого віддали на розп’яття
євреям872, [і сказав], що завдяки молитвам святих Антонія і Феодосія та
інших печерських святих через три дні я маю бути у святому монастирі”.
Почувши це, половець ще сильніше закував його і приставив сторожу до
нього. Також наказав цей господар перерізати жили під колінами [святого],
думаючи що він хоче втекти.

Настав третій день, сидів закутий святий мученик і молився Всемогут-
ньому Богу. І ось о шостій годині зник і тільки чули голос половці, котрі
стерегли його: “Славіте Господа з Небес”873. І так невидимо був перенесений
до Печерської церкви Найсвятішої Богородиці, коли почали співати пісню
перед Божим тілом874. Збіглися брати, запитуючи як він потрапив сюди, і
побачили на ногах його кайдани і тіло прогниле від ран і частого бичування,
а його самого ще зв’язаного і знеславленого875, а до того ж – і жили надрі-
зані, з яких ще кров стікала. Спершу мовчав святий, однак не міг утаїти та-
кого чуда. Тоді святий монах, не шукаючи минущої слави, розповів братії
трохи з того, що з ним в ув’язненні трапилося. Ігумен, побачивши, що він
сильно поранений, наказав зняти з нього кайдани. Святий відмовлявся і не
давав. Тоді ігумен сказав: “Милий мій брате у Христі, якби Господь хотів
мати тебе у тій біді, не визволяв би тебе. Тому наказу нашому //  
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876 Косов опускає твердження ІІ Кас. ред. про те, що половець прийшов мира
ради (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 109). 

877 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що половець став монахом і був
похований у своєму притворі (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 109).

878 ІІ Кас. ред. говорить про те, що половець бажав смерті святому (Абра мович Д. І.
Вказ. праця. – С. 109-110). Косов промовчав про злі наміри половця.

879 Косов опустив розповідь про те, чому святого називали “Сухим” (Абрамович Д. І.
Вказ. праця. – С. 110-111).

880 Традиційна прикінцева молитва є авторською вставкою Косова.
881 Повість скомпонована на підставі 18 слова О святhм священномученицh Кукъши

и о Пиминh Постъницh.
882 Тлумачення дару вигнання злих духів як заслуги за піст і подвижництво є авто-

рською візією Косова. 
883 Ця алюзія до біблійного тексту (1 Цар. 18:41) додана власне Косовим. 
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не протився”. Зняли кайдани зі святого і використали їх для вівтаря.
Набагато пізніше прибув до Києва той половець, котрий мав святого в

ув’язненні876. І, прийшовши до Печерського монастиря, побачив святого Ни-
кона і розповів і розголосив уже докладніше ніж святий про святого муче-
ника ігумену та братії. Потім охрестився разом з усім домом своїм, покуту-
вав і вже не повернувся назад, а служив святому Никону в Печерському
монастирі877.

Багато й інших справ Господь Бог учинив через того святого, бо коли він
був в ув’язненні, то зцілював молитвою багатьох інших невільників, які хво-
ріли від голоду і біди. І робив так, що вони могли невидимо утікати.

Насамкінець половець, будучи вже покликаний на смертний трибунал,
наказав своїй дружині і дітям, щоб розіп’яли над ним образ святого Ни-
кона878, а святий мученик помолився Господу Богу і випросив для нього ще
життя, ніби знаючи, що він має покутувати.

І так святий мученик, проживши у терпеливості, попрощався з світом
цим і пішов на вічний спочинок879, котрого і нас, Христе, удостой досягти880.

П Р О  С В Я Т О Г О
К У К Ш У  І  П И М Е Н А

П О С Т Н И К А881

С вятий монах печерський на ім’я Кукша завдяки своєму суворому життю
в правилі святого Василія заслужив у Господа Бога882 ще за життя [дар]

дияволів виганяти. І як святий пророк Ілля883, //  
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884 Пояснення, що озеро було непотрібним, є авторською вставкою Косова.
885 Косов конкретизує, що святого убили саме в’ятичі, однак опускає деталь ІІ Кас. ред.,

що святому відрубали голову: и по многых муках усhченъ бысть (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 111). 

886 Дар екзорцизму і зцілення знову тлумачаться Косовим як заслуга святого.
887 Це закінчення оповіді, де йдеться про вічну радість святих (біблійна алюзія до

Кор. 2:9) і їхнє царювання разом із Богом є авторськими вставками Косова.
888 Житіє скомпоноване на підставі 12 слова О святhм Афанасіи Затворницh, иже

умеръ и пакы въ другій день оживе и пребысть лhтъ 12.
889 Косов опускає твердження ІІ Кас. ред. про те, що святий сильно хворів перед

смертю (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 111), і додає натомість розповідь про його
заслуги перед Богом. 

890 За текстом ІІ Кас. ред., тіло не було поховане через те, що померлий був бідним
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 111). 

891 Косов опустив твердження ІІ Кас. ред. про те, що ігумену дорікали у веселощах
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 111).
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так і він з неба дощ під час великої засухи викликав. А одного разу непот-
рібне884 озеро висушив. Дияволів багатьох виганяв словом і багато інших
великих чудес учинив. В’ятичі, коли їх вів до хрещення святого і багатьох
із них охрестив, довели його та одного його учня жорстокими муками до
смерті885.

У той час у монастирі Печерському жив святий монах Пимен, котрий
завдяки своїм великим постам і трудам мав від Бога такий дар, що міг хво-
рих зцілювати і пророкувати886. І за два роки йому була об’явлена смерть
його. І, стоячи у церкві, закричав: “Брат наш Кукша перед світанком є уби-
тий”. І сказавши це, заснув у Господі Бозі. І пішов до того святого мученика
Кукші на вічну радість, яку вухо не чуло, око не бачило і яка на думку лю-
дині не приходила. Там він з Господом царює на віки вічні887.

Ж И Т І Є  І  Ч УД Е С А
С ВЯ Т О ГО  АФА Н АС І Я

П Е Ч Е Р С Ь К О Г О888

Жив за часів святого ігумена Полікарпа

Ц ей святий монах на ім’я Афанасій був одним із братів, які проводили
святе і богоугодне життя. Він, багато послуживши у монашестві Гос-

поду Богу889, помер. Брати, прийшовши, обтерли його [водою] і замотали
як годиться за звичаєм замотувати померлого монаха. Лежав святий отець
цілих два дні не похований890. На третій день прийшов ігумен із братією,
щоб зробити йому останню послугу891. Аж тут – він сидить і плаче. Зляка-
лися усі і здивувалися. //  
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892 У тексті ІІ Кас. ред. просто: Спаситеся (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 111).
893 Роз’яснення, що печери є благодатним місцем завдяки молитвам Богоматері і

святих є авторською вставкою Косова.
894 Те, що святий проводив час у печері в пості та молитві є авторською вставкою

Косова.
895 За текстом ІІ Кас. ред. святий повчав про послух і покаяння та знову наголошував

на важливості поховання у печерах (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 112). 
896 Підкреслення, що святий зцілює силою Бога і що він перебуває разом із ним, є

авторськими вставками Косова. 
897 Мається на увазі св. Афанасій, хоч із формулювання Косова випливає, що йдеться

про житіє Вавили.
898 Те, що ігумен, який фігурує у житії, був ігуменом Полікарпом – автором патери-

кової оповіді, є авторською вставкою Косова. 
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Почали розпитувати його, як він повернувся до життя і що там бачив. А він
тільки [промовив]: “Чувайте над спасінням вашим”892. Потім, коли обезси-
лили проханнями, сказав: “Будьте слухняними ігуменові і кожного дня спо-
кутуйте. Просіть Спасителя і Найсвятішої Діви матері Його та святих Ан-
тонія і Феодосія Печерських, щоб закінчити тут життя своє і бути
похованими у печерах. Бо постійно Найсвятіша Діва і святі покровителі цих
печер Антоній і Феодосій за ним і місцем цим та його мешканцями гаряче
моляться893. А далі мене не розпитуйте”. Пішов до печери, замкнувся у ній
і дванадцять років не виходив. Там плакав, молився день і ніч та мало що
їв і пив894. Коли вже вигас термін життя святого Афанасія, він вийшов із пе-
чери і повчав братію, щоб були постійними в обітах своїх895. Потім мило
склав руки і відійшов до вічної радості. Після своєї смерті з’явився одному
святому брату на ім’я Вавіла, котрий важко хворів на ноги і промовив: “Пі-
дійди, мій брате, сам до мене. Я зцілю тебе силою Бога мого, до котрого я
відійшов”896. А оскільки той брат не міг ходити, попросив принести його
до гробу святого Афанасія. Коли принесли його, обійняв руками тіло свя-
того і одразу зцілився. І ніколи вже не боліли ноги його. Визнав це той хво-
рий перед ігуменом і всією братією та перед тим ігуменом Полікарпом, кот-
рий житіє цього [святого]897 описав898. // 

Поховання
в святих 
печерах є
спасенним.
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899 Житіє скомпоноване на підставі 20 слова О преподобнhмь Святоши, князи Чер-
ниговьском.

900 Так Косов помилково називає царевича Йоасафа.
901 Розлоге порівняння св. Миколи Святоші із індійським царевичем Йоасафом до-

дане власне Косовим. Тут “Патерикон” апелює до “Повісті про Варлаама і Йоасафата” –
добре знаного у могилянських колах твору Іоанна Дамаскіна, що було опубліковане у
Кутеїнах у 1637 р. (Глобенко М. “Тератургіма” Афанасія Кальнофойського в її зв’язках
із старокиївською літературою. Відбитка із збірника “Української літературної газети”. –
Мюнхен, 1956. – C. 9).
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Ж И Т І Є  
СВЯТОГО МИКОЛИ СВЯТОШІ,

К Н Я ЗЯ  Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Г О899

Жив близько року Господнього 1106

Церква святкує його у жовтні, 14 дня

Сподіваюсь дуже сильно, преславний народе роксоланський, що чи-
таючи житіє святого Йосафата900, царевича індійського, ти зануришся

у вир здивування. Бо святий царевич обрав собі замість великих багатств
убозтво, замість пурпуру – власяницю, замість розкішних страв – лісові ко-
рінці, замість великого почту слуг – дерева в пустелі, замість красивих му-
зичних мелодій – миле щебетання лісових птахів, замість розкішної постелі –
землю і траву під відкритим небом і, нарешті, замість батька, милої матері
і рідних – тиху пустелю. І знехтував такою багатою державою як Індія та
пішов стопами святого Варлаама901. Але не менше [подвижництво] ти
можеш побачити і тут, вдома, коли захочеш пильно і глибше поглянути на
житіє того великого у людей і у Бога Чернігівського князя Миколи Святоші.
Він мав діда князя Святослава, а батька Чернігівського князя Давида Свя-
тославича – мужа, що володів численними багатствами у Чернігівському
князівстві. Але знехтував марнотою світу і розпочав суворе життя, наслі-
дуючи святого Феодосія, нашого патріарха Печерського. І ти, християнине,
розумієш, // 

Стрийков-
ський 
кн. 5, 
с. 185 

називає
його 

Святошею.
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902 Косов використовує поширений у католицькій традиції термін apparaty (серед-
ньопол.). 

903 Це розлоге повчання з екстраполяцією на ситуацію першої половини XVII ст. є
авторською втавкою Косова. 

904 Косов оминає наведену у ІІ Кас. ред. дату постриження св. Миколи Святоші –
17 лютого 6614 (1106) р. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 113).

905 Те, що робота на кухні випливала із обіту послуху, є авторською вставкою Ко-
сова. 

906 Розгорнута картина поведінки святого є авторською вставкою Косова.
907 Kmiotek (середньопол.).
908 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що ця робота ледь не відвернула

князів від свого брата (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 113).
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чи неприятель душ не вкладав йому до серця ті свої хитрощі, якими звик
заманювати людей: “Що з цього тобі, княже. Ти можеш бути спасенним у
стані подружньому, так як і ми. А ще й будучи таким паном, чи не зафун-
дуєш монастирів, у яких тисячі монахів будуть просити Господа Бога про
спасіння твоє? Чи не набудуєш коштовних церков, чи не оздобиш їх гарно
і не забезпечиш начинням902 і маєтностями?”. Але любов Христова, коли
комусь у серце впаде, зуміє [зробити] так, що такі пастки і закиди його не
зупинять і не відвернуть від задуманого903.

Прийшов тоді святий князь до Печерського монастиря і прийняв черне-
чий одяг, і розпочав суворе життя904. За [обітом] доброго послуху905 наказали
йому одразу прислуговувати на кухні, що він зробив з великою охотою і ви-
конував кухонну роботу цілих три роки дуже уважно, будучи побожним і
молячись. Нікому ніколи не докоряв, усіх охоче слухав і докори охоче зно-
сив906. А оскільки кухня потребує багато дров (а особливо, коли є багато мо-
нахів), святий князь не соромився взяти до рук сокиру, але як найубогіший
селянин907 колов дрова для кухні і часом їх носив на плечах з Дніпрового
берега на гору. Довідалися про це його брати князі Ізяслав і Володимир908,
випросили в отця ігумена, щоб звільнив його від такої праці. Святий, однак
з плачем випросив, щоб ще рік міг попрацювати на цій важкій роботі для
монашої братії. Дозволили йому. Коли минув [рік], зробили його брамни-
ком. Там старанно працював три роки, відкриваючи місце святе і нікуди,
окрім святої церкви, не виходячи. Тоді ігумен, учинивши із братією належну
раду, дозволив йому і наказав мати //  
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909 Косов опустив інформацю ІІ Кас. ред. про послушання святого у трапезній 
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 114).

910 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що келія продовжує називатися
Святошиною (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 114). 

911 Ці деталі про опорядження саду є авторською вставкою Косова.
912 Косов дещо змінює традиційну формулу Ісусової молитви “Господи Ісусе

Христе, сину Божий, помилуй мене”.
913 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що в монастирі продовжували збе-

рігатися книги святого (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 114). 
914 За текстом ІІ Кас. ред., лікар супроводжував святого, коли він йшов постригатися

у монастир (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 114).
915 Nie stekał (середньопол.).
916 Косов суттєво трансформовує інформацію ІІ Кас. ред., де йдеться про смуток

бояр і їхнє розчарування в князеві (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 114).
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спокійну келію909, яку він для себе облаштував910, і садок гарний насадив,
дерева і трави корисні нащепив і насіяв911. Пишуть про того святого і 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”912. Не їв нічого іншого окрім тих страв, які в [уста-
новлений] час їла братія.

Князь багато [майна] надав святому монастирю і що мав із князівства,
то все розділив поміж паломниками і убогими913. Коли ще святий князь три-
мав добра свого князівства, один на дивовижу мудрий і славний медик
родом із Сирії на ім’я Петро часто приходив із Києва, щоб відвідати свого
пана і добродія914. Побачивши, що його пан, будучи таким великим монар-
хом, [працює] і брамником, і кухарем, і слугою, і більше – що перебуває у
добровільній убогості, пості і неспанні, не міг надивуватися і потім сказав:
“Мій пане і добродію, у Бозі любимий княже, тобі треба зважати на своє
здоров’я і на самого себе. Щоб потім не захворів і не марудився915 і на мо-
наше ярмо, котре ти взяв, не нарікав, бо не міг нести його. Знай, що Господь
Бог не хоче нічого, що понад наші сили: ані постів, ані іншого тілесного
терпіння, тільки прагне чистого і покірного серця. Ти лежав перед тим на
м’яких матрацах, а тепер на голій землі, їв вишукані страви, а зараз голий
хліб, вставав опівдні, а тепер опівночі. Самі брати твої Ізяслав і Володимир
дуже журяться, що ти дійшов до таких злиднів. Тому дивись, щоб колись
несподівано не втратив життя і не засмутив братів та усіх [інших]. Чи кращі
за тебе твої колишні дворяни, котрі гарні сидять по розкішних палацах916, //  
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917 Косов скорочує промову лікаря і робить її менш ригористичною, опускаючи, на-
приклад, погрозу суду над святим (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 114-115). 

918 Косов самостійно ідентифікував як звернення апостола Павла (Рим. 8:18) слова
ІІ Кас. ред. Не суть бо страсти нынhшняго времене точны будущеи славh, хотящни
явитися в еасъ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 115).

919 Mdleie (середньопол.).
920 Ця біблійна цитата (2 Кор. 12:9) є авторською вставкою Косова.
921 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про віднайдення Бога: Обнищах же – бога ради, да

того приобретящу (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 115). У Косова йдеться про від-
найдення духовного багатства.

922 Косов суттєво скоротив монолог святого, прибравши звідти інформацію, що свя-
тий покинув дружину і дітей, став рабом для інших чорноризців, звинувачував лікаря
у здирництві, наводив приклад інших князів тощо (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 115). 

923 Konfekty (середньопол.).
924 Косов опускає деталі ІІ Кас. ред. щодо проявів цієї хвороби: когда бhаше или

огненое жеженіе или теплота кручиннаа (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 115).
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а ти себе мордуєш у цьому гнійнику? Коли і хто із князів так робив? Чи твій
дід Святослав? Ні. Чи батько Давид? Ні. А чи хтось інший з панів? Ні, ти
сам запрігся у це ярмо, наслідуючи одного Варлаама, колишнього тутеш-
нього ігумена”917. І, будучи підмовлений братами Ізяславом і Володимиром,
говорив це часто святому князю, то в кухні, то на воротах, сидячи поруч із
ним і розмовляючи. Однак богобоязливий князь дав йому таку відплату:
“Не шкодуй мене, Петре, – говорить – не шкодуй. А краще привітай мене із
таким щастям, що я розпочав суворе життя. Бо щоб я тут добровільно не
витерпів, за те отримаю вічну винагороду згідно з апостолом святим918.
Страждання цього світу не рівняються із тією славою, яку приготував Бог
для тих, хто любить його. Коли тіло моє нидіє919 у гної, наді мною проходять
ті слова, котрі [лунали] над Іовом, що лежав у гною: “Сила моя у немочі
виповнилася”920. Дав мені Бог, Петре, багатство, яке я Йому віддав для того,
щоб Його921 я міг віднайти”922.

І коли святий князь захворював, медик Петро одразу готував трав’яні на-
стоянки923 та інші рецепти для цієї хвороби924. І коли вже мав лікувати ними
князя, князь враз одужував і лікувати себе не давав. І траплялося так кілька
разів. Сталося так, що і цей медик Петро занедужав. Послав до нього князь
Святоша [і сказав]: “Петре, якщо ти не вживатимеш своїх ліків, то швидко
одужаєш, а якщо вживатимеш їх, то з великої хвороби не вийдеш”. Медик,
думаючи, що він мудріший, не послухав поради князя. І як тільки свої ре-
цепти використав, ледь душу не спровадив на інший світ. Однак молитва
святого князя потім зцілила його. Сталося так, що і вдруге захворів той
медик. Знову послав до нього князь, говорячи: “Обіцяю тобі, Петре, що на
третій //  
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925 Pharmakom (середньопол.).
926 Розуміння монашества як несення Христового ярма є авторською вставкою Ко-

сова.
927 Шпитальництво як прояв милосердя до ближніх є авторською вставкою Косова.
928 Так Косов переклав біблійне і патерикове милоть (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –

С. 116).
929 Косов суттєво скоротив промову лікаря Петра, уміщену у ІІ Кас. ред., де залучена

ціла низка інших біблійних алюзій, а слова святого не сприймаються як пророцтво про
смерть.

930 Ojciec powszechny (середньопол.).
931 Косов скоротив і змінив уміщені у ІІ Кас. ред. слова святого, збагачені біблійними

алюзіями: Добро есть уповати на Господа, нежели надеhатися на человhка; вhсть
же Господь, како препитати всю тварь, могый заступати и спасати бhдныа. Брата
же моа не плачити мене, но плачита себh и чад своих. Врачеванiа же в животh не
трhбовах, мертвіи бо живота не имуть видhти, ни врачеви могуть въскресити (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 116-117).
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день ти одужаєш, тільки дай спокій тим лікам925”. Випробувавши під час
першої хвороби слова свого святого пана, послухав його і на третій день,
як було обіцяно, одужав. Князь тоді наказав прикликати його до себе і ска-
зав: “Раджу тобі допомогти мені, ставши монахом, і нести те ярмо мого
Спасителя, котре і я добровільно тягну926. Через три місяці доведеться мені
розпрощатися з цим світом і відійти до мого Спасителя та споглядання не-
вимовної краси Його обличчя”. А сказав це святий Микола, повідомляючи
йому про свою смерть. Коли почув це медик, упав до ніг святого, не шко-
дуючи багатьох сліз, і сказав: “Горе мені, горе, пане, добродію мій і дороге
життя моє. Ти маєш іти? Ти мене убогого залишаєш? Батьку усіх сиріт і
нужденних, хто буде опікуватися шпиталями927 і захищати скривджених,
хто буде утіхою для братів князів твоїх? Куди, куди ти тримаєш путь свою?
Лікарю мій, куди, пастирю милий, скажи мені прошу, якщо вже ти маєш по-
мерти! Я не говорив тобі, княже, що ти залишиш після себе плач великий.
А якщо вже я ліками своїми тебе не зцілю, нехай буде голова моя за голову
твою і душа моя за душу твою. Скажи, щоб помер я, а не ти. Бо куди я по-
дінуся без тебе? Чи сяду у цьому смітті, чи на цих воротах? Який спадок
отримаю від тебе, коли ти будеш похований у цьому полатаному плащі? По-
даруй мені молитву свою як колись Ілля [подарував] кожух928 Єлисею”929.
Князь підняв його і сказав: “Не засмучуйся, Петре. Бог опікується усіма як
Батько Вселенський930 і без мене. Ходи зі мною до печери931”. Коли прийшли
туди, святий князь викопав собі гріб і сказав медику: “Брате Петре, хто із
нас більше любить цей //  
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932 Розуміння смерті як вічного спокою належить самому Косову.
933 Радість і ангельський спів під час смерті святого – авторські вставки Косова. 
934 Те, що кияни одразу почали молитися до святого, є авторською вставкою Косова.
935 Exclamowali (середньопол.) – похідне від exclamare (лат.).
936 Цей пасаж про сум братії і риторичний вигук, в якому підкреслені три монаші

обіти, є авторською вставкою Косова.
937 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться також про кладкі его, на неи же кланяшеся (Абра-

мович Д. І. Вказ. праця. – С. 117).
938 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про три гривні золота (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –

С. 117).
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гріб?”. Відповів той: “Не знаю. Тільки хочу, щоб ти, добродію мій, пожив
довше для усіх. Нехай я першим ляжу в нього”. Сказав йому святий князь:
“Нехай буде так як ти сам хочеш, брате Петре”. І той, взявши рясу, одразу
розпочав вести монаше життя і безупинно ті три місяці удень і вночі плакав.
Бачачи це, князь утішав медика і говорив: “Чи хочеш піти зі мною, Петре?”
А той відповідав: “О княже, я хочу щоб ти себе замінив мною, а ти Господа
Бога моли за мене”. Потім [князь] каже йому: “Будь готовий, брате, довірся
ласці Божій, бо через три дні ти відійдеш”. Тоді той медик прийняв Най-
святіші Тайни, ліг на ложе, одягся, склав руки і відійшов до вічного спо-
кою932. А святий князь після смерті медика не виходив із монастиря протя-
гом тридцяти років, а потім відійшов до Спасителя з невимовною радістю
і ангельським співом933. Коли довідалися про це у Києві, усе місто зійшлося
на похорон, просячи святого князя про молитву до Бога934. І ти, [читачу],
розумієш, що коли довідалися його брати чи не шкодували його як князі
князя, як кровні кровного. Не згадую про монашу братію, яка (я знаю на-
певно), ховаючи такого слугу Христового, вигукувала935: “Відходиш від нас,
любителю чистоти, дзеркало добровільної убогості, прикладе послуху, від-
ходиш”936. Брат святого князя Ізяслав просив учтиво ігумена, щоб той по-
дарував йому підголовок, на який клав інколи голову святий і хрест, який
на собі носив937, на знак того, що святий Микола Святоша був братом його.
Ігумен, бачачи віру князя, не відмовив йому. А князь, взявши підголовок і
хрест, подарував монастирю багато золота938. // 
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939 Панами у сучасній Косову суспільній ієрархії називали широке коло шляхти,
найчастіше – осіб, близьких до своїх зверхників-сюзеренів (Яковенко Н. Українська
шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. – К., 2008. – С. 133-134).

940 За текстом ІІ Кас. ред., власяницю св. Миколи Святоші обтирали об гріб св. Фео -
досія (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 117).

941 У тексті ІІ Кас. ред. князь закричав просто Никола, Никола Святоша (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 117).

942 Акцентація того факту, що народ завжди закликав на допомогу слуг Божих (тобто
святих), є авторською вставкою Косова. 

943 Sprawi (середньопол.). 
944 Прикінцева настанова православним воїнам молитися до св. Миколи Святоші є

авторською вставкою Косова. Він опустив розлоге звернення до Полікарпа, уміщене
наприкінці цього житія (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 118-119).
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Сталося у той час, що князь Ізяслав захворів так важко, що від нього уже
відійшли усі лікарі. Дружина з дітьми вже сиділа і плакала, усі дворяни за-
ливалися слізьми, пани939 і усі піддані турбувалися. Втім, князь, трохи схи-
ливши голову, попросив води із печерської криниці і негайно онімів. Одразу
було послано по воду, якою омили гріб святого Феодосія940 і віддали її
князю. Ігумен, до того ж, дав власяницю святого князя Миколи, щоб на неї
Ізяслав ліг. Але (о суд Божий!) перш ніж посланець приїхав до воріт, князь
Ізяслав крикнув: “Вийдіть, вийдіть, доторкніться до святого Феодосія і
брата Миколи”. А як посланець увійшов у кімнату князь Ізяслав знову крик-
нув: “Миколо, Миколо Святоше, брате милий”941. Дали йому випити цієї
води і одягли його у власяницю. І одразу видужав князь. Прославляв Бога
увесь люд Його і вірних слуг Його завжди закликав на допомогу942. Пишуть
про те, що коли б Ізяслав не хворів, як тільки він одягав ту власяницю, то
одразу одужував. І більше, на кожну війну одягав ту власяницю і в такий
спосіб уникав ран завдяки молитвам брата свого святого князя Миколи. Од-
ного разу, важко згрішивши перед Господом Богом, князь Ізяслав, збираю-
чись на битву, не посмів одягти на себе власяницю і був убитий. Наказав,
однак, покласти себе у гробі в ній.

Просіть, воїни православні, коли доводиться вам стикатися із неприяте-
лем, на допомогу того князя. Він, як вірний воїн Христовий, вам молитвами
своїми добре допоможе943 і святими своїми молитвами випросить у Господа,
який володіє перемогами, щоб ви ніколи не зазнали поразки, від якої нехай
Господь вас обереже завдяки молитвам того святого князя. Амінь944. // 
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945 Житіє скомпоноване на підставі 21 слова О Еразмh черноризцh, иже истроши
имhніе свое кї святым иконамъ и тhх ради спасение обрhте.

946 Косов вставляє інформацію про те, що святий став заможним вже після постригу
завдяки своїм родичам, для того, щоб не компрометувати чернечий обіт добровільної
убогості. 

947 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що ці ікони і понині розміщуються
у монастирі над вівтарем (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 119). 

948 У тексті, очевидно, допущена помилка – odbieraiąc (середньопол.). 
949 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що хвороба святого тривала 8 днів

(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 119). 
950 За інформацією ІІ Кас. ред., братія докоряла святому не тільки у лінощах, а й

інших неконкретизованих гріхах (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 119).
951 Użyczył (середньопол.).
952 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що Богородиця з’явилася в ото-

ченні святих (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 119).
953 У тексті ІІ Кас. ред. обітниця Богородиці звучала наступним чином: и азъ тя

прославлю въ царствіи сына моего, убогыя бо всегда имате съ собою (Абрамо вич Д. І.
Вказ. праця. – С. 119).
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Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  Е РАЗ М А

П Е Ч Е Р С Ь К О Г О 945

Б ув у Печерському монастирі один монах на ім’я Еразм, котрий після по-
стригу у монашество отримав від родичів дуже багато скарбів946, однак

усі їх віддав на церковні потреби й ікони947 оправляючи948. А тоді, коли вже
нічого не мав, спокусив його неприятель душ, який вселив у нього думку:
“Оце бачиш, Еразме, як багато ти виклав для церкви Божої і не отримав
жодної платні”. Він, допустивши цю спокусу, почав жити ліниво, без моли-
тов, постів та інших монастирських чеснот. Але Всемогутній Бог, не ба-
жаючи смерті грішника, попустив йому важку хворобу, що він уже не бачив,
не говорив і ледве дихав949. Прийшли брати, побачили, що він ледь дихає і
сказали йому: “Біда тому брату, котрий так ліниво вів життя своє”950. Аж
тут Еразм вскочив, ніби ніколи і не хворів, сів на лаву, на якій лежав і сказав:
“Отці і братія, правду кажете, що я великий грішник і до того часу не спо-
кутував [гріхи свої]. Явилися мені, однак, щойно святий Антоній і Феодосій,
які сказали: “Ми просили за тебе Спасителя, щоб він позичив951 тобі час
для покути. Потім я побачив Найсвятішу Богородицю, що тримала на руці
Сина Свого952 і сказала мені наступне: “Еразме, оскільки ти оздобив мою
церкву іконами, я випрошу для тебе, що будеш у Царстві Сина Мого953.
Тільки піднявшись, покутуй і облачися у схиму, тобто досконалу рясу і
життя спокутуючих. //  
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954 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться про те, що красу Богородичного дому полюбив
сам Еразм (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 119).

955 Текст ІІ Кас. ред. містить перелік усіх надань святого і також закликає вірних на-
слідувати його приклад (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 121). Косов, однак, опустив
цю частину і додав власне повчання для протестантів і православних. 

956 Повість скомпонована на підставі 22 слова О Арефh черноризцh, ему же
татьми украденное имhніе въ милостиню въмhнися, и сего ради спасеся. 

957 Локалізація Полоцька на теренах Білої Русі є авторською вставкою Косова. 
958 Припущення про те, що майно могло залишатися у монаха за дозволом старшого

є авторською вставкою Косова.
959 Косов вводить у текст сучасну йому грошову одиницю талер, який у XVII ст. до-

рівнював приблизно трьом польським злотим.
960 Косов опускає деталь ІІ Кас. ред. про те, що Арефа ледь не заморив себе голодом

(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 121), очевидно – з метою ліквідації натяку на індиві-
дуальне харчування братії.

961 Ця біблійна алюзія (1 Тим. 6:10) введена до тексту самим Косовим.
962 Косов самостійно вводить до твору це біблійне окреслення (Діян. 9:15), попу-

лярне як у східній, так і в західній традиціях.
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А на третій день я візьму тебе до себе. Бо сподобалася мені дуже оздоба
моєї церкви”954. Сказавши це, Еразм перед усієї братією визнав гріхи свої,
а потім, прийнявши схиму, на третій день відійшов на вічний спочинок
згідно з обітницею Найсвятішої Діви. Учися, єретику, що ікони є приємні
Матері Божій. А ти, православний народе, не шкодуй коштів для звичної
прикраси церкви Господньої, щоб успадкувати у Небі ту що і святий Еразм
плату, котрої я тобі щиро бажаю955.

П О В І С Т Ь  
П Р О  П Е Ч Е Р С Ь К О ГО  М О Н А Х А

А Р Е Ф У956

Б ув у цьому Печерському монастирі один монах на ім’я Арефа, родом із
Білої Русі957, з міста Полоцька. Він мав у своїй келії багато багатства і

грошей, звідки не віддав усього або через дозвіл старшого958, або через те,
що сам був хтивий до грошей, які не віддав таємно до спільної скарбниці,
а тримав [у себе], не даючи жодного талера959 на милостиню. І був такий
скупий, що і на свої потреби не витрачав960, а гроші мав за Бога961, як сказав
святий апостол Павло, посудина обрана962. Сталося так, що однієї ночі прий-
шли злодії і викрали у нього все. Після цього він упав у таку меланхолію і
розпач, що ледь собі не вчинив зла, невинних людей оббріхував і мучив.
Інші брати убогі //  
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багато дорікали йому в цьому963, але він і братів ображав ущипливими і вред-
ними словами. За розпачем слідує хвороба964, бо невдовзі Арефа впав у сильну
неміч, у якій він ще більше святотатствував965. Але Всемогутній Бог, бажаючи
привести кожного до істини, послав йому таке видіння966 – прийшов до нього
гурт добрих і злих ангелів, які почали сильно торгуватися за шкіру його. Злі
духи згадували зажерливість, богохульство і немилосердя Арефи967, а потім
винесли невтішний вирок968і визнали його своїм. А добрі ангели сказали969:
“О забудькуватий чоловіче, якби ти прославив Господа Бога під час цієї втрати
[майна], во істину тебе б причислили до того почту разом із праведним Іовом.
Бо якщо хтось творить милостиню, творить велику справу перед величчю Все-
вишнього. Але забране ґвалтом і здирством є ще більш важливіше за милос-
тиню”970. “І коли це сказали мені добрі ангели, – сказав Арефа, – я побачив,
що підійшов до сучка971 і перебуваю на небезпечній глибині972. І почав ревно
плакати і сказав: “Всемогутній Боже, не говорю про ніяку кривду, твоє те все
було, що у мене забрано і своє Ти можеш віддати будь-кому іншому. Тільки
змилуйся і дай973 мені часу для покути974, пробач мої провини, я згрішив”. Дия-
воли умить зникли, а ангели мені потім говорили: “Арефо, не думай, що все
те пропало і не принесло ніякої користі душі твоїй”. Вони сказали, що користь
була більша, аніж якби я творив милостиню”975. Тоді, коли прийшов до себе
святий Арефа, довгий час перебував у великому пості, молитві та інших чес-
нотах, чекаючи на останній рубіж смерті976. А потім побожно відійшов до
свого Творця, котрого прославляти і любити повік не перестане977. // 

963 У тексті ІІ Кас. ред. брати молилися за Арефу і закликали його покласти тур-
боту про свій прожиток на Бога (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 121).

964 Твердження про те, що причиною хвороби можуть стати переживання, зусті-
чаємо і в інших руських ранньобарокових творах (Denisowicz H. Parergon cudów
świętych obraza przeczystej Bogarodzice w monastyru kupiatyckim. – Kijów, 1638. – S. 35).

965 Bluźnił (середньопол.). 
966 У тексті ІІ Кас. ред. ця подія подається як реальна, Косов транформовує її у ви-

діння (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 121-122).
967 За текстом ІІ Кас. ред., біси звинуватили Арефу у тому, що він не прославив Бога

(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 121).
968 Illacyą czynią nieucieszną (середньопол.). Представлення боротьби за душу Арефи як

судового процесу та вживання відповідної термінології є авторськими вставками Косова. 
969 У тексті ІІ Кас. ред. розмова злих і добрих духів подана не від третьої, а від пер-

шої особи (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 121-122).
970 ІІ Кас. ред. наголошує на необхідності подяки Богові за втрачене майно (Абра-

мович Д. І. Вказ. праця. – С. 121). У “Патериконі” це місце є не до кінця зрозуміле: або
Косов говорить про те, що здирство є ще гіршим від жадібності, або повчає, що ми-
лостиня не компенсує здирства. 

971 Do sęku (середньопол.).  
972 We złey toni iestem (середньопол.).
973 Дослівно: позич – użycz (cередньопол.).
974 Прохання про час для спокутування гріхів є авторською вставкою Косова.
975 Це прикінцеве пояснення моралі сюжету належить самому Косову.
976 Ostatniey liniey śmierci oczekiwaiąc (середньопол.). 
977 У тексті ІІ Кас. ред. йдеться не про покуту Арефи, а про те, що він прославляв

Бога за забране у нього майно (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 122).
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978 Повість скомпонована на підставі 23 слова О двою брату, о Титh попh и Евагріи
діаконh, имhвшим вражду мhжду собою.

979 Nie odpuszczanie winy (середньопол.). 
980 Nie rozeraną (середньопол.).
981 Косов опускає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що любов і приязнь між братами

викликала повсюдне здивування (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 122). 
982 Косов опустив порівння диявола із левом, застосоване у ІІ Кас. ред., і вводить

власне окреслення – stary niezgod ociec (середньопол.).
983 Wrzucił między nie taką kość (середньопол.). 
984 Порівняння неприязні із перебуванням під чорною хмарою є редакторською

вставкою Косова.
985 За інформацією ІІ Кас. ред., Тит служив літургію, а Євагрій причащався у гніві

(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 123). Косов вводить нове окреслення літургії як по-
єднання священослужителів.

986 У тексті ІІ Кас. ред. Тит говорив: прости мя, брате, Бога ради, яко гнhвахся на
тя (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 123).

987 Порівняння смерті з довгою і небезпечною дорогою є авторською вставкою Ко-
сова.
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ПОВІСТЬ ПРО ДВОХ
БРАТІВ – ПРЕСВІТЕРА ТИТА І 
диякона Евагрія, котрі гнівалися 

один на одного978

Як сильно шкодить людині гнів979 та затята нелюбов поміж друзями – це
кожен зможе побачити яскравіше аніж сонце опівдні [на прикладі] тих

двох братів по духу – Тита і Євагрія. Вони спершу домовилися між собою
про вічну980 приязнь і жили у ній вірно немало років981. [Але] диявол, старий
батько незгоди982, кинув поміж них розбрат983 так, що з такої великої приязні
розгорілася ще більша неприязнь – така, що вони навіть дивитися один на
одного не могли. Інші брати-монахи неодноразово їх мирили, але ті на ніякі
вмовляння не піддавалися. Навіть коли Євагрій за звичаєм хотів покадити
перед Титом у храмі, той утікав з [свого] місця від кадіння, а коли не втікав,
тоді Євагрій оминав його. І так довго жили під темно-чорною хмарою не-
приязні984 та служили святу літургію без поєднання985.

Одного разу Тит важко захворів і, побачивши, що він є близьким до
смерті, послав [посланця] до Євагрія з такими словами: “Прости мені,
брате, Бога ради, що згрішив я, і не гнівайся більше на мене”986. Але Євагрій
не пом’якшив [свого] серця і не дав йому й слова промовити, а [тільки] кляв
його. Старші брати, бачачи, що Тит уже на порозі, силою привели диякона
Євагрія, щоб пробачив свого брата Тита. І коли привели Євагрія, Тит упав
йому до ніг зі сльозами і сказав: “Прости мені, брате, і поблагослови, бо я
пускаюся в дуже далеку і небезпечну путь”987. А Євагрій, //  
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988 Косов трансформовує інформацію ІІ Кас. ред., резюмуючи, що отці Печерські
відтоді жили у великій любові і прибираючи висновок щодо посмертної долі Тита:
Аще ли же сій святых ради Антонія и Феодоія отрады не прииметь, лютh человhку
тому, сицевою страстію побhжену быти (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 122).

989 Житіє скомпоноване на підставі 13 слова О блаженнhмь Нифонтh, бывшу епис-
копу Новаграда, како въ святhм монастыри печерьскомь въ божественнhмь откро-
веніи видh святаго Фнодосія.

990 Lubo (cередньопол.).
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відвернувши обличчя своє, сказав: “Не прощу йому, милі браття, ані на
цьому світі, ані на іншому”. Вирвався із рук братії і одразу впав та несподі-
вано помер. А Тит вийшов із хвороби здоровим та більше не терпів болю.
Браття засмутилися через несподівану смерть Євагрія, котрий мав відкриті
очі, уста та руки розкинуті наче помер [уже] давно. І так його і поховали. І
запитали Тита: “Заради Бога, отче Тите, що трапилося?”. Відповів Тит:
“Бачив я ангелів, які відходили від мене і плакали над душею моєю. А дия-
воли раділи, що я не перестав гніватися. Тоді почав просити у брата про
прощення. А коли ви його привели до мене, побачив я розгніваного ангела
із полум’яним списом. І коли [Євагрій] не схотів пробачити мені гріх мій, а
тримався гніву, той ангел ударив його і він одразу упав та помер. А мені
[цей ангел] подав руку і підняв. І так одужав я”. Брати печерські, налякані
таким прикладом, жили у великій любові, а коли і траплялася часом між
кимось сварка і пробудження гніву, вони згадували оці слова: “Кожен, хто
гнівається на брата свого, заслуговує на осуд”. Амінь988.

Ж И Т І Є
С ВЯ Т О ГО  Н И Ф О Н ТА  

П Е Ч Е Р С Ь К О Г О989

Цей святий Нифонт, будучи монахом у Печерському монастирі і не лі-
нуючись виконувати багато подвигів монаших, був висвячений на єпис-

копа Новгородського. Але коли з радістю990 //  
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991 Illegitimo (лат.). Те, що митрополит Климент Смолятич був обраний незаконно,
підкреслено не випадково. С. Голубєв вважає, що завдяки згадці про незаконно обра-
ного Климента Смолятича Косов хотів провести паралель із суперником Петра Мо-
гили – Ісайєю Копинським (Голубев С. Киевский митрополит Петр Могила и его спод-
вижники. – К., 1898. – Т. 2. – С. 269).

992 Adherentоw (середньопол.).
993 Iedinomyślnych sequakow (середньопол.).
994 Підкреслення того факту, що Русь із часів охрещення була під юрисдикцією Цар-

городського патріараха, є авторською вставкою Косова.
995 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що патріарх прирівнював Нифонта

до святих: Патріархъ же Царяграда слыша яже о немъ, присла к нему посланіе, сице
блажа его о величествh разума его и крhпости и причитая его къ прежьним святым,
иже твердh о правослвіи ставших (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 97).

996 Стійкість св. Нифонта в протистоянні незаконно обраному митрополиту тлума-
читься І. Ісіченком як прагнення Косова підкреслити традиційний правовий статус Ки-
ївської митрополії та ставропігії Києво-Печерської лаври (Ісіченко Ю. А. Києво-Печер-
ський патерик у літературному процесі кінця XVI – початку XVIII ст. на Україні. – К.,
1990. – С. 154). Однак більш вірогідним є те, що Косову йшлося про засудження прак-
тики поставлення Київських митрополитів без волі Константинопольських патріархів. 
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перебував там, мав велику любов до Пресвятої Діви і до святих Антонія та
Феодосія Печерських. У той же час якийсь Климент був посаджений за
князя Ізяслава на митрополію Київську без волі патріарха Константино-
польського. Святий Нифонт, побачивши, що це суперечить святим канонам,
не хотів молитися за нього Господу Богу, а також бувати у Києві. У той час
Царгородський патріарх вислав до Русі свого митрополита Константина.
Побожний єпископ вирішив поїхати до Києва і чекав там на того митропо-
лита, котрий ще не приїхав, а Климентові як незаконному991 в жоден спосіб
не корився. Побачивши це, Климент примушував святого Нифонта служити
з ним літургію. А той відповів: “Оскільки ти не маєш сакри і благословення
від святого Вселенського патріарха Царгородського, я не можу служити і
поминати тебе у святій літургії не хочу”. Климент направив князя Ізяслава
й інших своїх прибічників992 і однодумців993, але ніхто тому [Нифонту] не
міг нічого поганого заподіяти. Бо той святий Нифонт, преславний народе
руський, захищався завдяки канонам святих отців, які віддали наші землі
Царгородському патріарху одразу після хрещення994. А Царгородський па-
тріарх, почувши про його стійкість, сильно прославляв його у листах за вір-
ність Православ’ю995. Прочитавши це, [Нифонт] ще більше зміцнів у намі-
рах своїх996. Окрім того, його дуже любив князь Святослав Ольгович, що
сидів у Новгороді.

Тоді, коли перебував у Печерському монастирі, маючи велику побожність
до святих Антонія і Феодосія Печерських, за три дні //  

Царгород-
ським па-
тріархом
Русь хрес-
тилася, від
нього і по
сьогодні
вона бере
сакру для
митропо-
литів
своїх.
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997 Тут Косов скоротив текст ІІ Кас. ред., не додаючи логічний місток між
описуваними подіями – святий, будучи у Києві, захворів (Абрамович Д. І. Вказ. праця. –
С. 98).

999 Косов на відміну від ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 98), підкрес-
лює, що описувані події є видінням, а не реальністю.

999 Повторне поклоніння Нифонта св. Феодосію є редакторською вставкою Косова. 
1000 ІІ Кас. ред. у цьому місці лаконічніша (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 98).

Косов розширює її оповідь, розповідаючи про розвиток хвороби святого.
1001 Косов опустив деталь, що святий помер на 8 день Пасхального тижня (Абрамо-

вич Д. І. Вказ. праця. – С. 98).
1002 Прикінцеве прославлення Бога є авторською вставкою Косова.
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перед своєю хворобою997 вийшов із утрені, на короткий час заснув і мав
таке видіння. Розказував: “Був приведений я до Печерської церкви на місце
князя Миколи Святоші. І коли там гаряче молився до Найсвятішої Діви, щоб
побачити святого Антонія та Феодосія, здалося мені998, що зібралося багато
братів. І один із них підійшов і сказав мені: “Хочеш побачити святого Фео-
досія?” Я відповів: “Якби дав Господь Бог утішитися його святим обличчям.
І він взяв мене, повів до вівтаря і там показав святого Феодосія, якого я з
великою радістю побачив, упав до ніг його і вклонився доземно. А святий
Феодосій встав, підняв мене і почав благословляти. А я знову упав на
землю999. Але святий наш патріарх знову підняв мене і благословив, почав
обіймати і цілувати. І сказав: “Добре, що прийшов ти, брате і сину Нифонте,
бо з цього часу не розлучишся із нами”. А в руках святий Феодосій тримав
сувій. І коли я попросив, святий отець показав мені його. Я розгорнув його
і прочитав на початку такі слова: “Ось я і діти мої, котрих дав мені Бог”. І
загорнувши цей сувій, отямився я і зрозумів, що послана мені від Бога ця
хвороба, яка мене вже почала поневолювати, а через три дні перемогла мене
і вкорінилася у тілі моєму”1000. І так святий Нифонт, прохворівши тринад-
цять днів, відійшов до Спасителя1001 і є покладений у печері святого Фео-
досія, з яким разом насолоджується наймилішим обличчям Божим, якому
нехай буде слава на віки1002. Амінь. // 
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1003 Повість скомпонована на підставі 15 слова О еже что ради имhти тщаніе и
любовъ къ святому Антонію и Феодосію, Печерскимъ отцемъ, що в ІІ Кас. ред. стоїть
першим після послання Симона (Глобенко М. “Paterikon”... – С. 43-44).

1004 Косов опускає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що цей монах був духовним сином
св. Онисифора: Бысть семублаженому Онисифору сынъ духовный (Абрамо вич Д. І.
Вказ. праця. – С. 104).

1005 Косов опускає інформацію ІІ Кас. ред. про те, що цей монах вів нечисте життя
в монастирі: постъник сый являася лжею и цhломудръ ся творя, в таинh же ядый и
піа и сквръно живый (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 104).

1006 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що св. Антоній розмовляв зі св. Они -
сифором грізно (Абрамович Д. І.Вказ. праця. – С. 104).

1007 За текстом ІІ Кас. ред. Онисифор молився словами: Господи, что ради съкрылъ
еси от мене дhла человhка сего? (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 105).
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ПРО СВЯТОГО ОНИСИФОРА,
котрий жив за Печерського ігумена Пимена

І ПРО БРАТА, ЯКИЙ ЇВ ПОТАЙКИ1003

Святий Симеон, єпископ Суздальський, прописує велику суворість життя
і наслідування чеснот святого Феодосія Печерського у тому святому

Онисифорі, священику того ж монастиря. І серед іншого він розповідає, що
[святий Онисифор] мав від Всевишнього такий дар, що бачив гріхи кожної
людини. За часів цього святого жив у Печерському монастирі один
монах1004, який удавав із себе великого постника, а [насправді] їв таємно у
келії1005 і про це ніхто не знав. А вороги смертельні несподівано погубили
того монаха, який навіть не хворів [до цього]. Брати за звичаєм пішли до
тіла його, але не могли підійти [до нього] через нестерпний сморід. Але,
незважаючи на це, затулили носи і після відправлення звичних поховальних
молитов понесли його до печери, яка одразу набралася сильного смороду
від того вонючого тіла. Святий Антоній не хотів цього терпіти і з’явився
святому Онисифору, говорячи1006: “Чому такого поганого монаха ти поклав
разом із добрими в печері?”. Святий Онисифор прийшов до себе після цього
видіння і гаряче молився Господу Богу, щоб той зволив об’явити йому, чому
той померлий брат терпів кару він Господа і Творця свого1007. І ось ангел,
прийшовши до нього, сказав: “Через те Всесильний Бог покарав того брата,
щоб схаменулися інші грішники і гріхи свої спокутували”. І сказавши це,
зник. А святий Онисифор розповів про те все, що сталося, Пименові, на той
час //
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1008 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що св. Антоній наказав викинкти
тіло монаха на поживу псам (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 105). 

1009 За текстом ІІ Кас. ред. св. Онисифор почув голос: Аще хощеши, помози ему (Аб-
рамович Д. І. Вказ. праця. – С. 105).

1010 Текст ІІ Кас. ред. говорить про те, що тіло брата хотіли викинути у воду і зазна-
чає, що це можна було зробити тільки змусивши когось підійти до смердючого місця
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 105).

1011 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що навіть грішники, поховані у
печері, будуть помилувані, а також випустив порівняння печерських святих з іншими
праведниками: Не суть бо хуждьшіи, иже съ мною зде в печерh отци, бывших прежде
закона и по законh угодивших Богу (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 105).

1012 За інформацією ІІ Кас. ред. ігумен Пимен мав звістку від Бога про те, що у пе-
черах поховано багато грішників (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 105).

1013 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що братія насолоджувалася при-
ємними пахощами від тіла, а також прибрав згадку про крик, який разом із смородом
був ознакою грішності брата (Абрамович Д. І. Вказ. праця.  – С. 106).

1014 Момент подяки братії та підкреслення молитовного заступництва отців Печер-
ських є авторськими вставками Косова. 

1015 Розповідь про Симона і розлоге повчання братії є авторськими вставками Ко-
сова.
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ігумену Печерському.
Наступної ночі знову постав перед святим Онисифором святий Антоній

з наріканнями і наказав, щоб винесли з печери того монаха1008. Однак святий
Онисифор помолився святому Антонію, щоб допоміг він тому [брату]
своїми святими молитвами1009. І тоді, коли вже ігумен задумав витягнути з
печери брата того і поховати його в непочесному місці1010, святий Антоній
з’явився обом [монахам], говорячи: “Я змилувався над цим братом і попро-
сив Господа Бога за нього як я і обіцяв усім вам, відходячи зі світу цього”1011.
І [Господь Бог] завдяки молитвам Найсвятішої Матері Своєї і моїх уже про-
бачив гріх йому1012. І маєте знак Божої благодаті – віднайдете вже тіло його
не смердючим, а гарно пахнучим”. І так сталося1013. Потім ігумен і братія зі
святим Онисифором щиро дякували Богу, Найсвятішій Діві та святим Ан-
тонію та Феодосію, печерським патріархам і своїм покровителям, котрі за-
вжди моляться про спасіння наше Богу у Трійці Єдиному1014. 

Історію цю написав святий Симеон, єпископ Суздальський, який лежить
неушкоджений і тепер у печері святого Антонія по праву руку для тих, хто
входить. І тут він навчає монашу братію, щоб пильно уникали і запобігали
поверховому марнославству і не були покірними овечками зовні, а хижими
вовками всередині, убогими на вулиці, а багачами в келії, постниками перед
людьми як той фарисей, а обжерливими в келії. Бо Справедливий Суддя
кожному, хто щось робить таємно (чи щось добре, чи схиляється до чогось
злого) буде давати нагороду явно перед судом своїм1015. // 
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1016 Історія скомпонована на підставі 38 слова О преставленіи преподобнаго отца
нашего Поликарпа, архимандрита Печерьскаго и Василіи попh.

1017 Косов оминає наведений у ІІ Кас. ред. день пам’яті свв. Бориса і Гліба – 24 липня
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 192).

1018 Косов опустив інформацію ІІ Кас. ред. про те, що Полікарпа поховали за його
заповітом (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 192).

1019 Косов опустив повчання ІІ Кас. ред. про те, що монахам жодної години не варто
перебувати без пастиря (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 192).

1020 Косов прибирає деталізацію ІІ Кас. ред., що подія мала місце у вівторок (Абра-
мович Д. І. Вказ. праця. – С. 192).

1021 ІІ Кас. ред. вказує на те, що Василій був з-поза Печерського монастиря: послем
къ Василію попу на Щковицю (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 192).

1022 ІІ Кас. ред. характеризує його як попа (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 192), а
отже – білого священика.

1023 За текстом ІІ Кас. ред. Василій промовив: Отци и братіа, азъ чернечьство въ
сердци токмо имhлъ есмь, игуменьства же ради что помыслите о моеи худости?
(Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 192).

1024 Прикінцева молитва, у якій підкреслюється троїчність Бога, додана до тексту
Косовим.
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ІСТОРІЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ 
ПЕЧЕРСЬКОГО 

АРХІМАНДРИТА ПОЛІКАРПА1016,

котрий жив близько року Господнього 1179

Святий Полікарп, що описав житія святих отців Печерських, був архі-
мандритом цього монастиря і помер у день святих мучеників Бориса і

Гліба, року 1182 після Різдва Господнього місяця липня1017, і був похований
з великою шаною та належними молитвами1018. Великою була суперечка
поміж братами, кого їм обрати за проводиря1019. Тоді, вдаривши за звичаєм
у дошку1020, пішли до церкви і помолилися Найсвятішій Діві, котра так на-
правила серця усіх, що єдиними устами обрали з-поміж себе1021 ігуменом
священика1022 Василія. І прийшла до нього уся братія, вклонилася йому та
промовила: “Ми усі, отче Василію, хочемо мати тебе за ігумена”. Священик
Василій здивувався, низько вклонився усій братії [і сказав]: “Отці, я мав
намір бути тільки монахом, а ігуменства не прагнув я ніколи, бо не здатний
до нього”1023. Вони, однак, привели його до монастиря у п’ятницю. Потім
приїхав митрополит Никифор, туровський єпископ Лаврентій, полоцький
єпископ Миколай і усі ігумени для висвячення того священика Василія. І
висвятив його митрополит Никифор своєю рукою. І так був він ігуменом
монастиря святого Феодосія на честь Бога у Трійці єдиного, Котрому честь
і слава на віки віків1024. Амінь. // 
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Ч УД О  В  П Е Ч Е Р С Ь К О М У
М О Н АС Т И Р І1025

З а печерського архімандрита Миколая1026, людини дуже побожної, коли
князь Руський Симеон Олелькович Роксоланською державою добре і

по-християнському керував разом зі своїм рідним братом Миколаєм1027, в ті
часи в печері святого патріарха нашого Антонія пильним директором1028 був
священик Діонісій Щепа1029. І за його часів, коли настав Великдень Воскре-
сіння нашого Спасителя, тоді [Діонісій], за своїм священицьким покликан-
ням1030, відслужив побожно утреню1031 і в потрібний час пішов до печер по-
кадити тіла святих угодників Божих. А коли відправив у різних отворах
святих, у котрих вони мешкали, а тепер отримали спочинок у нетлінних
тілах своїх, тоді пішов до Трапезної, яка латинською мовою називається Re-
fectorium, де деякі брати інколи1032 постами ослаблені тіла свої зміцнювали
хлібом і водою. І як вимагало це тріумфальне свято1033 Воскресіння Христа –
переможця над смертю, сказав уголос: “Святі отці і братія, сьогодні Господь
Христос воскрес, розтоптавши жало смертельне”1034. І уся печера неначе
від якогось грому затряслася від голосу, що виходив від святих тіл і рознісся
повсюди: “Воістину воскрес Господь Христос, отче Діонісію”1035. І дивую-
чись цьому, православний читачу, прославляй Господа, котрий такими ве-
ликими чудесами презнатний руський народ до Спасіння кличе, і покло-
няйся йому на віки вічні. Амінь1036. // 

1025 Історія скомпонована на підставі продовження 38 слова О преставленіи препо-
добнаго отца нашего Поликарпа, архимандрита Печерьскаго, и Василіи попh.

1026 ІІ Кас. ред. подає точну дату, коли мала місце ця подія – 6971 (1463) і при дату-
ванні ставить на перше місце світських володарів, а вже потім архімандрита (Абрамо-
вич Д. І. Вказ. праця. – С. 193).

1027 У тексті ІІ Кас. ред. брат князя названий Михаїлом (Абрамович Д. І. Вказ.
праця. – С. 193). 

1028 Direktorem (середньопол.).
1029 У тексті ІІ Кас. ред. зазначено Печеру же тогда держалъ нhкто Деонисіе, на-

рицаемъ Щепа (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 193). За допомогою згадки про спе-
ціальний уряд директора печер і підкреслення того, що Діонісій був священиком, Косов
прагне дистанціювати читача від підозри в тому, що печерами керувала світська особа.

1030 Presbiterskiey vocaciey swey (середньопол.).
1031 Інформація про те, що Діонісій відслужив утреню за священицьким покликан-

ням, є авторською вставкою Косова.
1032 Podczas (середньопол.) – під час, у свій час, інколи (?).
1033 Fest (середньопол.) від латинського festum – свято. 
1034 Двічі підкреслене розуміння Христового Воскресіння як тріумфу над смерттю

є авторською вставкою Косова.
1035 За текстом ІІ Кас. ред. отці відповіли лаконічніше: въ истинну въскресе Хрис-

тосъ (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 193).
1036 Повчальне прикінцеве слово, у якому підкреслюється Боже провидіння над ру-

ським народом, є авторською вставкою Косова. 
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1037 На позначення слова миро Косов тут і далі вживатиме oleiek (середньопол.).
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НАГАДУВАННЯ 
ЛАСКАВОМУ ЧИТАЧУ

ПРО ГОЛОВИ ПЕЧЕРСЬКИХ СВЯТИХ, 

З ЯКИХ СТІКАЄ СВЯТЕ МИРО1037

С тільки житій святих отців Печерських подано в сьогоднішньому Пате-
рику для втіхи і душевної користі твоєї, православний читачу, скільки

можна було взяти у руських хроністів. Однак заздрісна старовина засвітила
нам більше імен, ніж є на цьому земному небосхилі яскраво палаючих зірок,
але, звівши їх на небо тисячами, сховала у печерних монументах, видала
нам більше кісток святих, занурених у вир невідомості. Це добре видно на
прикладі нинішніх мироточивих глав. Чиї вони – щодо цього є сумніви, але
по-християнськи віримо, що вони належать Божим угодникам через те, що
завдяки цим кісткам діється багато чудес. І всі ті, хто свої скалічені члени
тільки тієї святою маззю з вірою і належною шаною намазують і натирають
(як говорить святий Дамаскін в шістнадцятому розділі четвертої книги про
православну віру), усі рани їм загоюються. З того слідує, що [ці глави] є
святі, що вони нічим не покриті і без шкіри, за кілька сотень років висохлі,
але завдяки витіканню цього святого мира так допомагають народові хрис-
тиянському, хворобами обтяженому, і зміцнюють його. Як колись витекла
вода з ослячої сухої і голої щелепи і напоїла //  
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1038 Апеляція до біблійного тексту (Суд. 15:19), де, щоправда, не сказано, що вода
витекла саме з ослячої щелепи. Аргумент, очевидно, запозичений з твору Іоанна Да-
маскіна (Sancti Ioannis Damasceni opera... – Р. 168).

1039 Так називали деякі автори Іудейську пустелю. Зокрема зустрічаємо цей топонім
у творах Іоанна Дамаскіна (Sancti Ioannis Damasceni opera... – Р. 344)

1040 Апеляція до біблійного тексту (Вих. 17:6). Косов, однак, у глоссі помилко вказує
на 18 главу книги Виходу. Аргумент, очевидно, запозичений з твору Іоанна Дамаскіна
(Sancti Ioannis Damasceni opera... – Р. 168).

1041 Апеляція до біблійного тексту (2 Цар. 13:21). Аргумент, очевидно, запозичений
з коментарів Лефевра Д’Етапля до твору Іоанна Дамаскіна (Sancti Ioannis Damasceni
opera... – Р. 168).

1042 Марина Пашковська (Paszkucka) згадана у чудесах “Тератургими” 1638 р. як
шляхтянка-католичка із Вінниці, що зцілилася завдяки миру від києво-печерських
мощей у 1629 р. (Kalnofoyski A. Teraturgima lubo cuda, ktore byly tak w samym... Monas-
tyru... Kiiowskim. – Kijów, 1638. – S. 226-228).

1043 Олександр Мозеля (Mozella) згаданий у “Тератургимі” 1638 р. як православний
шляхтич, котрий у сумнівах роздивлявся мироточиві глави і побачив краплю мира, що
стікає у його присутності. Мозеля взяв з собою миро і лікувався ним від багатьох недуг
(Kalnofoyski A. Teraturgima... – S. 149-151).

4 Цар. 231041

Вих. 181040

Суд. 151038
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Самсона з Назарету, так та сама вода в глухій пустелі Баттарітідській1039

з’явилася з голого каменю і твердої скелі та нaпоїла ізраїльтян. Читаємо і
далі в книгах того Старого Завіту, як кістки пророка Єлисея оживили не-
щодавно похованого померлого. Що, православний читачу, тоді думати про
наші голови святих, як не те, що вони святі. Адже витіканням того святого
мира вони зцілили багатьох. Документом [на підтвердження цього є] пані
Марина Пашковська1042, яскравим доказом – Його милість пан Олександр
Мозеля1043, котрий взяв миро з тих святих голів і супроти різних хвороб його
з вірою вдало застосовував, і на перший погляд невиліковні природним шля-
хом болі викорінив. Про цих двох [людей], якщо дозволить Господь Бог, я
обширніше напишу, коли вийдуть чудеса святих отців Печерських. А окрім
того, нехай скаже мені той, хто більше заглиблюється [у це питання], як
може бути, що з сухих кісток може випливати якась рідина? Во істину ще
не було такого на нашому світі чувано, бо вологість і сухість між собою не
можуть узгоджуватися. А отже, це воістину відбувається супроти природ-
ного порядку, що з сухих кісток точиться волога ця свята мазь. З цього, оче-
видно, випливає те, що ті святі (як би це не розуміли і які б не знаходили
закиди) не природним способом, а особливим і чудесним утворюють це
миро. Так виходить, що і ці святі, і ті, чиї кістки це були, купаються у ми-
лості Божій. Православний читачу, ти шануй і почитай їх належним чином,
використовуй їх як святі ліки для своїх хвороб. Бо як і завдяки іншим ре-
ліквіям цих святих Божих (що дуже часто спостерігаємо в святій печері)
виганяються гидкі мешканці частини //   
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1044 Глава De sanctorum et reliquiarum honore нумерується як 16 тільки в ранніх ла-
тиномовних  виданнях праць Іоанна Дамаскіна, зокрема у виданні, підготовленому гу-
маністом Лефевром Д’Етаплем (Sancti Ioannis Damasceni opera multo quam unquаm ante
haе auctiora, magnaque ex parte nunc de integro conversa. – Parisiis, 1512).
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пекельної, відганяються хвороби і болі, хворі зцілюються, сліпі прозріва-
ють, виразки очищуються, спокуси розбиваються і нарешті – завдяки їх по-
середництву будь-який добрий дар від Отця світла сходить на тих, хто з
вірою твердою просить (святий Дамаскін, книга 4 Православної віри глава
161044). Так і через ці голови святих Божих, які залишилися, наблизишся
вдало до цієї жертви Господу і Спасу. А гідно пройшовши плин свого життя,
разом з тими святими станеш спадкоємцем царства, яке не підлегле ніяким
змінам. З чим люб’язно тебе я вітаю. // 
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1045 Твір скомпонований на підставі “Оборони Унії” уніатського автора Кревзи з
залученням цілої низки інших історичних наративів.
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ХРОНОЛОГІЯ
ПРО ПРАВОСЛАВНИХ 

РУСЬКИХ МИТРОПОЛИТІВ1045, 
НАВЕДЕНА ПОЧИНАЮЧИ З ОХРЕЩЕННЯ РУСІ

аж до теперішнього 

Яснопревелебнійшого у Бозі 

ЙОГО МИЛОСТІ 

ОТЦЯ ПЕТРА МОГИЛИ,
АРХІЄПИСКОПА 
І МИТРОПОЛИТА
КИЇВСЬКОГО, ГАЛИЦЬКОГО 

І ВСІЄЇ РУСІ, 

ЕКЗАРХА СВЯТОГО КОНСТАНТИНОПОЛЬСЬКОГО 

ТРОНУ, ПЕЧЕРСЬКОГО

архімандрита. // 
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1046 Зображення хреста, капелюха і пастирського посоха уміщуються в короні герба
Петра Могили.

1047 Новина – родовий шляхетський герб із зображенням ручки від казана та пере-
вернутого меча. Містився у лівому нижньому кутку щита герба Петра Могили.

1048 Єліта – родовий шляхетський герб із зображенням трьох списів схрещених у
формі зірки. Містився у лівому верхньому кутку щита герба Петра Могили. 

1049 Зображення двох перехрещених шабель міститься у середній верхній частині
щита Петра Могили. Дві перехрещені шаблі є традиційними для гербів прикордонних
міст Речі Посполитої. 

1050 Остоя – шляхетський герб із зображенням двох напівмісяців і меча, спрямова-
ного вістрям униз. Цей геральдичний символ (зі списом замість меча) зображений у
середньому нижньому полі герба Петра Могили.

1051 Pałzuią (середньопол.).
1052 Невідомо, яких саме неприятелів мав на увазі Косов. Ми достеменно знаємо

про участь Петра Могили в Хотинській битві і, можливо, в битві під Цецорою (Голу-
бев С. Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. – К., 1883. – Т. 1. – С. 52-
54). 

1053 У правому нижньому кутку щита герба Петра Могили зображений крук з коро-
ною та гілкою у дзьобі. 

S. 168

Тексти

579

НА ГЕРБ ЯСНОПРЕВЕЛЕБНІШОГО 

ЙОГО МИЛОСТІ ОТЦЯ 

ПЕТРА МОГИЛИ, АРХІ ЄПИСКОПА 

І МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО і т.д.

Х рест, капелюх і посох на гору пробились1046

Над Новиною1047 Єліти1048 міцно взяли силу.
Шаблі1049 не залишились, списи і остої1050

не затримались1051 з війни – бачу, Марсе, твою зброю.
Уже їх митрополит Петро собі поклонив,

коли тріумф над трьома неприятелями1052 отримав.
Гляньте, так і є – ось корону й оливу

крук перемоги1053 несе йому [ці] знаки особливі. // 
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1054 На думку С. Голубєва, підкреслення незаконності обрання Климентія Смолятича
у творі Косова слугує проведенню паралелей між цим незаконно обраним митрополи-
том та противником Петра Могили на митрополичій кафедрі – Ісайєю Копинським (Го-
лубев С. Указ. соч. – Т. 2. – С. 291-292). На думку М. Глобенка, з допомогою цього епі-
зоду Косов мав на меті підкреслити свою переконливу прихильність до влади
Константинопольських патріархів (Глобенко М. “Paterikon”... – С. 38).

1055 Komput (середньопол.).
1056 Патріарха Сергія тогочасна полемічна традиція вважала винуватцем остаточного

розламу Церкви. Саме тому Захарій Копистенський у своїй “Палінодії” називає його
патроном першого Київського митрополита Михаїла (Копыстенский З. Палинодия //
Русская историческая библиотека. – Т. IV. Пам’ятники полемической литературы в За-
падной Руси. Книга первая. – СПб., 1878. – Стб. 1008).

1057 Те, що сучасником хрещення князя Володимира був патріарх Миколай Хрисо-
верг стверджував уніатський автор Кревза (Kreuza L. Obrona iedności cerkiewnej. – Wilno,
1617. – S. 56).

1058 Косов використовує популярний у католицькій традиції термін Diecesia (лат.).
1059 Про хрещення митрополитом Михаїлом киян і поставлення ним єпископів зга-

дує в своїй Хронології і уніатський автор Кревза (Kreuza L. Op. cit. – S. 56). 
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Х Р О Н ОЛ О Г І Я
П РА В О С Л А В Н И Х  

РУ С Ь К И Х
М И Т Р О П ОЛ И Т І В

Вважаємо слушним, православний читачу, розповісти тобі про Руських
митрополитів тому, що святий Нифонт Печерський, житіє якого ти

читав незадовго перед цим, не хотів слухати митрополита Руського Кли-
ментія, бо той не мав сакри від святої столиці Константинопольської1054.
Щоб знав ти, що Русь після відродження з води і духа від цієї святої столиці,
а не від якоїсь іншої чужої брала сакру для митрополитів своїх аж до сьо-
годнішнього дня. І в пом’яниках наших руських таким є їхній сонм1055.

І

Коли охрестився руський монарх Володимир Святославович від Кон-
стантинопольського патріарха Сергія1056 (або як інші кажуть – від Ми-

колая Хрисоверга1057), тоді він взяв від нього першого митрополита на ім’я
Михаїл. Той одразу приїхав до Києва, освятив святим хрестом народ ру-
ський, навчив [його] віри православної і поставив єпископів різним єпар-
хіям1058 на Русі1059. За ці //  
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1060 На 1000 рік, як час поставлення першого митрополита Русі, вказує і уніатський
автор Кревза (Kreuza L. Op. cit. – S. 56). Натомість Густинський літопис говорить про 992 р.
(Густынская летопись... – С. 46). Копистенський приймає версію Кревзи (Копыстенский З.
Палинодия... – Стб. 1007-1008).

1061 На 1020 р. як рік поставлення митрополита Леонтія вказує і уніатський автор Кревза
(Kreuza L. Op. cit. – S. 56). 

1062 Про цей факт згадує й уніатський автор Кревза (Kreuza L. Op. cit. – S. 56).
1063 Кревза також згадує про смерть князівського подружжя за часів цього митрополита

(Kreuza L. Op. cit. – S. 56). Косов, однак, розширює його інформацію за рахунок згадки про
поховання Володимира і Анни в Десятинній церкві. 

1064 Кревза також згадує про цей факт, підкреслюючи тільки, що це рішення митрополит
прийняв за спільної згоди (Kreuza L. Op. cit. – S. 56).

1065 1038 р., як рік поставлення Теопемпта фігурує і в уніатського автора Кревзи
(Kreuza L. Op. cit. – S. 56). Густинський літопис згадує Теопемпта під 1039 р. у зв’язку з
освяченням Святої Софії (Густынская летопись... – С. 53). На 1039 р. вказує і Копистен-
ський (Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1008).

1066 Косов опустив інформацію Кревзи про те, що Софія була побудована князем Ярос-
лавом і згадку про розрив між Римом і Константинополем за часів цього митрополита
(Kreuza L. Op. cit. – S. 56).

1067 У другій главі п’ятого розділу хроніки Стрийковського є згадка тільки про побудову
Софійського собору, інформація про Введенську церкву відсутня (Stryjkowski M. Kronika
polska... – S. 173-175).

1068 Про 1051 р., як час поставлення митрополита згадує і уніатський автор Кревза
(Kreuza L. Op. cit. – S. 56) та Захарій Копистенський (Копыстенский З. Палинодия... –
Стб. 1009). Густинський літопис, натомість, згадує про цього митрополита і його постав-
лення патріархом Михаїлом Керуларієм під 1050 р. (Густынская летопись... – С. 54).

1069 Мається на увазі Нестор Літописець.
1070 Стрийковський і справді називає Іларіона греком, посилаючись при цьому на Ру-

ський літопис (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 177). 
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труди і його побожне життя [заслужив він те, що] лежить і зараз нетлінний тілом
у печері святого Антонія Печерського, про що свідчить табличка здавна пові-
шена над ним. Але взятий він був Володимиром із Царгорода року тисячного1060.

ІІ

Після Михаїла став митрополитом на Русі Леонтій, року 10201061. За цього
митрополита, після смерті Володимира, його син Святополк наказав

вбити двох невинних братів своїх рідних Бориса і Гліба1062. Цей митрополит
поховав у церкві Богородиці Десятинної в мармуровому гробі Володимира
Святославича і дружину його Анну, царівну грецьку1063. Постановив він
також, щоб столиця митрополії була не де інде, а тільки у Києві1064.

ІІІ

Після смерті Леонтія став митрополитом Теопемпт близько 10381065. Він
освятив коштовну цю церкву Святої Софії в Києві1066 і другу церкву на

Золотих Воротах, збудовану Ярославом Володимировичем на честь Благо-
віщення Найсвятішої Діви, про що згадує Стрийковський1067.

IV

Року 10511068 після нього став четвертим митрополитом Іларіон. Його автор
нашого Синопсису1069, якщо вірити Стрийковському, називає греком1070.

Але насправді він був з руського народу, жив на Берестові, кохався у побож-
ності і ще перед святим Антонієм Печерським викопав печеру на два сажні
для молитов, про що ми згадували вище. // 

Стрий -
ковський. 

Кн. 5.

Стрий -
ковський. 

Кн. 5.
Гл. 2. 
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1071 Тут Косов безпосередньо апелює до аргументу Кревзи про те, що для Руських
митрополитів не було здавна обов’язковим благословення Константинополя, особливо –
після його розриву із Римом (Kreuza L. Op. cit. – S. 56).

1072 Wyssotę (середньопол.).
1073 Розповідь про цей похід міститься як у хроніці Стрийковського, який не згадує

гетьмана Вишату (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 177-178). Натомість про нього го-
ворить Густинський літопис (Густынская оетопись... – С. 53-54). Копистенський, пояс-
нюючи висвячення митрополита Іларіона без згоди патріарха, говорить про іншу при-
чину війни між Руссю і Візантією – конфлікт купців (Копыстенский З. Палинодия... –
Стб. 1109).

1074 Za tymi zawierzuchami (середньопол.).
1075 Про це пише й уніатський автор Кревза (Kreuza L. Op. cit. – S. 56).
1076 Про це пише й уніатський автор Кревза (Kreuza L. Op. cit. – S. 56).
1077 Стрийковський і справді повідомляє про смерть Ярослава вже після інформації

про поставлення нового митрополита Георгія (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 179).
1078 1068 р., як час поставлення митрополита, фігурує і в уніатського автора Кревзи

(Kreuza L. Op. cit. – S. 56). Натомість Густинський літопис (Густынская летопись... –
С. 59) і “Палінодія” (Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1010) датують цю подію
1072 р.

1079 Іпатіївський літопис датує цю подію 1072 р. (Ипатьевская летопись // ПСРЛ. –
Т. 2. – СПб., 1908. – Стб. 172), а Густинський – 1070 р. (Густынская летопись... – С. 59).
Стрийковський також згадує про перенесення митрополитом Георгієм мощей Бориса
і Гліба, але під 6508 (1068) р. (Stryjkowski M. Kronikapolska... – S. 179).
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Поставлений був митрополитом у церкві Святої Софії єпископами ру-
ськими. І справді, не читаємо, щоб хтось слав до Константинополя по сакру
для цього митрополита1071. Але це сталося через те, що Ярослав, син Воло-
димира Святославича, монарх Київський, відрядив свого сина на ім’я Во-
лодимир і гетьмана Вишату1072 з військом до Константинополя, нагадуючи
грецьким цісарям про Корсунь у Тавриці. І мали вони за нього битву велику,
що греки навіть полонили гетьмана Вишату, а Володимир, син Ярослава,
ледь утік1073. І так через ці незгоди1074 Ярослав без відома Константинополь-
ського патріарха дозволив єпископам ставити на митрополії цього Іларіона.
Освятив цей митрополит церкву святого Георгія1075, котра була напроти Свя-
тої Софії. Руський монарх Ярослав помер при ньому1076, або, як Стрийков-
ський пише, при митрополиті Георгію, який був після нього1077.

V

П’ятим митрополитом був Георгій, року 10681078. Згадує про нього
Стрийковський. Він проголосив святими двох братів Бориса і Гліба –

тих святих мучеників, синів Володимирових. І переніс їх зі старої церкви
до нової, яку збудував був у Вишгороді Ізяслав, син Ярослава1079. Наш ру-
ський хроніст святий Нестор розповідає, що цей митрополит легковажно
ставився до цих святих, але коли сини Ярославові Ізяслав, Святослав і Все-
волод з немалим почтом духовенства несли їхні реліквії і були в той час при
митрополитові Георгію переяславський єпископ Петро, юріївський Михаїл,
печерський ігумен святий Феодосій, ігумен [монастиря] святого Михаїла //  

Кн.5, 
гл. 3.

Кн.5, 
гл. 3.
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Золотоверхого, ігумен [монастиря] святого Спаса (тобто Преображення Гос-
поднього), Миколай, переяславський ігумен1080 та інші, тоді, прийшовши до
тієї нової церкви, відкрили гроби їхні і почули дуже приємний запах. Мит-
рополит упав на землю, просячи прощення за свою хибну думку і цілуючи
їхні святі реліквії. І більше не мав тієї хибної ідеї1081. За його часів була
[також] змурована церква Печерська1082.

VI

Шостим митрополитом був Іоанн, року 10801083. Цей митрополит, маючи
із собою білгородського єпископа Луку, ростовського єпископа Ісайю,

чернігівського єпископа Іоанна, освятив церкву Печерську за тогочасного
князя всієї Русі Всеволода1084. Святий Нестор розповідає, що він був вели-
кий доброчинець, лагідний до кожного – як до багатого, так і до бідного,
опікувався убогими вдовами і сиротами та й в науці був не гірший1085.

VII

Сьомий митрополит того імені – Іоанн, був із Греції. Святий Нестор го-
ворить, що він був простим і невченим, євнухом, котрого коли люди ба-

чили, то зразу говорили, що він мертвий. І менше ніж за рік він помер1086.
Про нього згадує Стрийковський (2 книга, 4 глава)1087.

VIII

Восьмим митрополитом 1092 року став Єфрем1088. За нього відбулося пе-
ренесення тіла святого Миколая з Міри до італійського Барі1089. І ос-

кільки великі чудеса [цей святий] творив у Києві, [митрополит] постановив
святкувати 9 травня день перенесення його. Для того [зробив це]1090, //  

1080 Косов допустився помилки і називає його Beregesławski (середньопол.).
1081 Ні у Кревзи, ні в ІІ Кас. ред., ні в Густинському літописі розповіді про чудесне

увірування митрополита Георгія ми не знаходимо. Можливо, Косов користувався Іпа-
тіївським літописом (Ипатьевская летопись... – Стб. 172). Цей епізод підкреслює також
Афанасій Кальнофойський в одному із чудес своєї “Тератургими” (Kalnofoyski A. Te 
raturgima... – S. 104).

1082 Цей факт підкреслює і уніатський автор Кревза (Kreuza L. Op. cit. – S. 56).
1083 На 1080 р. як рік поставлення цього митрополита вказує уніатський автор Кревза

(Kreuza L. Op. cit. – S. 57) і Густинський літопис (Густынская летопись... – С. 61). За-
харій Копистенський говорить про 6597 (1089) р. (Копыстенский З. Палинодия... –
Стб. 1011).

1084 Косов розширює коротку замітку Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 57) інформацією
ІІ Кас. ред. (Абрамович Д. І. Вказ. праця. – С. 14).

1085 Інформація про митрополита Іоанна у Кревзи дуже лаконічна (Kreuza L. Op. cit. –
S. 63). Таку характеристику митрополиту подає Густинський літопис (Густынская ле-
топись... – С. 62).

1086 Інформація про цього митрополита у Кревзи дуже лаконічна (Kreuza L. Op. cit. –
S. 63). Копистенський про нього взагалі не згадує (Копыстенский З. Палинодия... –
Стб. 1011). Фактично тут Косов повторює інформацію Густинського літопису, опустивши
твердження про те, що митрополита не любила паства (Густынская летопись... – С. 62).

1087 Стрийковський насправді згадує про приїзд із Греції до Києва митрополита Іоан -
на, однак не в 2, а у 5 книзі своєї хроніки (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 185).

1088 На 1092 р. як час поставлення митрополита Єфрема вказує і Кревза (Kreuza L.
Op. cit. – S. 57) і Густинський літопис (Густынская летопись... – С. 63). Захарій Копис-
тенський говорить про 6604 (1096) р. (Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1011).

1089 Baru włoskiego (середньопол.).
1090 Tym intentem (середньопол.) – вираз, звичний у судових процесах, від латин-

ського intentio. 
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що хоч [святий Миколай] тілом перенісся з одного місце на інше, але щоб
не покинув народ руський у благодаті молитов перед ликом Божим. Греки
це свято не святкують і тепер, бо воно не встановлене собором, а прийняте
руським народом тільки з любові і гарячої шани до святого Миколая1091.

IX

Дев’ятим митрополитом став у 1102 році Миколай, грек родом, що був у
послуху до Константинопольського патріарха1092.

Х

Десятий митрополит на ім’я Никифор з року Господнього 11041093. Згадує
про нього Стрийковський (книга 5, глава 4) і говорить, що він прийшов

із Царгорода1094.
ХІ

Одинадцятий митрополит на ім’я Никита був з 1126 року. Походив із Гре-
ції1095. Згадує про нього Стрийковський (там само, книга 5, глава 4)1096.

XII

Дванадцятим митрополитом був Михаїл, року 1127. Родом із Греції, слух-
няний Константинопольському патріарху. Людина побожна. Йому ца-

рьок ногайських татар кожного року давав певну данину1097.
ХІІІ

Тринадцятим митрополитом був Климент або Клеменс, року 11461098. Про
нього є згадка, що святий Печерський Нифонт його слухати не хотів.

Жив за часів Руського князя Ізяслава як пише // 

1091 Фактично, подана Косовим інформація є прямим контраргументом Кревзі, який
тлумачить факт встановлення свята перенесення мощей св. Миколая проявом непослуху
Руського митрополита Константинопольському патріархові і доказом його лояльності до
Папи Урбана ІІ (Kreuza L. Op. cit. – S. 57). 

1092 1102 р. як дата поставлення цього митрополита та інформація про те, що він пе-
ребував у послусі до патріарха, містяться в творі Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 57) та
в Густинському літописі (Густынская летопись... – С. 71). Копистенський вказує на
інший рік поставлення цього митрополита – 6614 (1106) р. (Копыстенский З. Палино-
дия... – Стб. 1012).

1093 Кревза помилково вказує на 1014 р. і характеризує цього митрополита також як
“простака” (Kreuza L. Op. cit. – S. 57). Густинський літопис датує час поставлення мит-
рополита 1104 р. (Густынская летопись... – С. 71).  

1094 Тут Косов дослівно повторює інформацію Стрийковського: Przyszedł z Czarig-
roda metropolit Nikifor (Stryjkowski M. Kronika polska... – S. 185).

1095 “Патерикон” повторює інформацію Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 57) і Густинського
літопису (Густынская летопись... – С. 77) про 1126 р., однак опускає інформацію уніат-
ського автора, що він перебував у послусі Константинополю. Копистенський вказує тільки
на час смерті митрополита – 6634 (1126) р. (Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1013).

1096 Стрийковський повідомляє: Przyszedł z Czarigroda metropolit Nakata (Stryjkow-
ski M. Kronika polska... – S. 186).

1097 Косов фактично повторює інформацію Кревзи, опускаючи той факт, що цей митро-
полит був невченим (Kreuza L. Op. cit. – S. 57). Густинський літопис датує поставлення мит-
рополита 1131 р., а смерть його попередника – 1127 (Густынская летопись... – С. 77). 

1098 1146 р. як час поставлення митрополита згадує і Кревза, який ставить наголос
своєї полеміки на тому, що Климент був висвячений без згоди Константинопольського
патріарха (Kreuza L. Op. cit. – S. 57). Густинський літопис датує цю подію 1147 р. (Гус-
тынская летопись... – С. 82).
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святий Нестор про це: “Руський князь Ізяслав того Климента зі Смолятича,
який був монахом і людиною вченою, поставив1099 на митрополита, однак
деяких єпископів1100 при цьому він мусив переконувати. Був у них такий
собор єпископів. Чернігівський єпископ Онуфрій сказав на тому синоді: “Чи
можна нам, єпископам, посвятити і поставити митрополита головою святого
Климента, котру візьмемо для посвячення (бо греки здійснюють рукопокла-
дання1101 головою1102 святого Іоанна)”. Супротивилися цьому інші єпископи:
Феодор, єпископ Білгородський, Єфимій, єпископ Переяславський, Даміан,
єпископ Юріївський, Феодор, єпископ Володимирський, печерський монах
святий Нифонт, єпископ Новгородський, Еммануїл, єпископ Смоленський,
які сказали: “Не можна і не слушно святити митрополита без волі патріарха,
класти на нього голову святого Климента Папи і святити на митрополію
його, догоджаючи тільки потребі”1103. Однак святий Нифонт Печерський ні-
коли не сприймав його як митрополита. А тоді Константинопольський па-
тріарх прислав митрополита Костянтина, котрий приїхав до Києва і силою
патріаршою скинув того митрополита Климента і всіх, кого той поставив1104.

XIV

Року 1160 став митрополитом Костянтин, який був слухняним патріарху1105.

XV

Став тисяча сто сімдесятого року митрополитом Феодор. Він був греком
і жив у послуху патріарху1106. // 

1099 Dirigował (середньопол.).
1100 Episcopow (середньопол.) calculus (лат.).
1101 Ordinatią (середньопол.).
1102 В Іпатіївському літописі йдеться про десницю апостола Іоанна (Ипатьевская ле-

топись... – Стб. 341).
1103 За інформацією Іпатіївського літопису, єпископи-прибічники ставлення митро-

полита Климента апелювали передусім до наявності в їхньому розпорядженні достойної
реліквії та врешті переконали своїх супротивників (Ипатьевская летопись... – Стб. 341).

1104 Ні в Густинському літописі, ні у хроніці Стрийковського такої деталізації цього
епізоду немає. Густинський літопис просто пояснює причину поставлення митропо-
лита без згоди патріархів та стверджує неприйняття ієрарха на Русі (Густынская лето-
пись... – С. 82). Йосип Тризна у відповідному місці запозичує інформацію з Іпатіїв-
ського літопису (Кучкин В. А. Фрагменты Ипатьевский летописи в Киево-Печерском
патерике Иосифа Тризны // ТОДРЛ. – М., 1969. – Т. 24. – С. 197). Однак “Патерикон”
у порівнянні з Іпатіївським літописом (Ипатьевская летопись... – Стб. 340-341) містить
чисельні трансформації та неточності у передачі інформації. 

1105 Тут Косов суперечить викладу подій Кревзи, вводячи до списку митрополитів опо-
зиційного Клименту Костянтина. У Кревзи чотирнадцятим митрополитом, поставленим
1160 р. є Феодор (Kreuza L. Op. cit. – S. 58). Про поставлення митрополита Костянтина зга-
дує Іпатіївський літопис (Ипатьевская летопись... – Стб. 483-485). На користь того, що
Косов користувався саме цим джерелом свідчить приписка на полях Хлєбніковського
списку Powaga Patriarchy Constantinopolskiego, N.B. Sylwester Kossow. Patriarcha ma moc
zazn…cze Metropolita (Ипатьевская летопись... – С. Х). Про митрополита Костянтина згадує
також Копистенський (Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1014), а Густинський літопис
навіть говорить про “житіє митрополита Костянтина” (Густынская летопись... – С. 82).

1106 Тут Косов дублює інформацію Кревзи, який називає Феодора чотирнадцятим
митрополитом, поставленим 1160 р. (Kreuza L. Op. cit. – S. 58).
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XVI

Ш істнадцятим митрополитом року 1176 став Іоанн1107. Був родом із Гре-
ції. Людина освічена в науках як світських, так і духовних1108.

XVII

Н икифор митрополит року 1185, слухняний Константинопольському па-
тріарху1109. Згадує про нього Стрийковський (книга 5, глава4)1110.

XVIIІ

Вісімнадцятий митрополит після Никифора мав, за нашими пом’яни-
ками, ім’я Матвій1111, а за Стрийковським – Никита1112. Був слухняний

патріарху Константинопольському1113.

ХІХ

Д ев’ятнадцятим митрополитом став року 1225 Кирил, русин родом. Був
людиною побожною і вченою1114.

ХХ

Д вадцятим митрополитом став року 1230 також Кирил. Добре управляв
справами церковними1115.

1107 У Кревзи митрополит Іоанн є п’ятнадцятим ієрархом, поставленим 1170 р.
(Kreuza L. Op. cit. – S. 58). Косов подає його шістнадцятим, а початок його митропо-
литства відносить до 1176 р. – часу поставлення шіснадцятого за переліком Кревзи
митрополита Костянтина.

1108 Косов не згадує про наведену Кревзою інформацію щодо небажання князя Рос-
тислава прийняти цього митрополита, а також про аргументи на користь послуху цього
митрополита Папі (Kreuza L. Op. cit. – S. 58). Натомість він додає характеристику мит-
рополита як освіченої людини.

1109 Тут хронологія митрополитів Косова і Кревзи знову уніфікується. У Кревзи мит-
рополит Никифор також є сімнадцятим ієрархом, поставленим 1185 р. Дивно, однак,
що Косов опускає інформацію про митрополита Костянтина Кирила (шістнадцятий у
Кревзи), чия вірність Константинополю признавалася навіть його опонентом-уніатом
(Kreuza L. Op. cit. – S. 58).

1110 Очевидно, що Косов повторно приводить інформацію Стрийковського, який зга-
дує про митрополита Никифора за часів Володимира Мономаха (Stryjkowski M. Kronika
polska... – S. 186). При цьому він не помічає, що вже говорив про цього митрополита
під десятим номером.

1111 Таку інформацію ми знаходимо у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 58).
1112 Тут Косов припускається тієї самої помилки. Інформацію Стрийковського про

митрополита Никиту, який прийшов на місце Никифора (Stryjkowski M. Kronika po-
lska... – S. 186), він уже приводив під одинадцятим номером.

1113 Косов ігнорує інформацію Кревзи, який повідомляє, що в цей час Константи-
нополем заволоділи “латинники” (Kreuza L. Op. cit. – S. 58).

1114 Таку інформацію знаходимо у Кревзи, який і тут наводить аргументи на користь
непослуху Руських митрополитів патріарху (Kreuza L. Op. cit. – S. 58).

1115 Таку інформацію знаходимо у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 58) та в Густин-
ському літописі: Бh искусенъ в писании и святительствh (Густынская летопись... –
С. 116).
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1116 Таку інформацію знаходимо у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 58).
1117 Такі дані знаходимо у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 58).
1118 Мається на увазі Іоанн ХІ Векк ( Константинопольський патріарх в 1275–

1282 рр.). У Кревзи він названий Joan Wek подається як слухняний Папі (Kreuza L. Op.
cit. – S. 58), Bekus його називає Скарга (Skarga P. O jedności Kościoła Bożego // Русская
историческая библиотека. – СПб., 1882. – Т. 7. – S. 413-415).

1119 Косов ігнорує інформацію опонентів про прихильність Іоанна Векка до Папи і
просто констатує послух Руського митрополита Константинопольському патріарху.

1120 Таку інформацію подає Кревза, який підкреслює також прихильність до Риму
як митрополита, так і патріарха (Kreuza L. Op. cit. – S. 59).
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ХХІ

Двадцять першим митрополитом був Йосиф, грек із Нікеї. Був посланий
від Царгородського патріарха року 12371116.

ХХІІ

Двадцять другим митрополитом став 1250 року Кирил1117, родом русин.
Був надісланий патріархом Бекасом1118, якого і слухав1119.

ХХІІІ

Двадцять третім митрополитом був Максим, грек родом. Його 1283 року
надіслав до Києва патріарх Бекас1120.//
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1121 Decembr. (лат.).
1122 Ратська чоловіча обитель на Курщині за легендою була заснована саме святите-

лем Петром (майбутнім митрополитом).
1123 Таку інформацію знаходимо і у Кревзи, який, щоправда, уточнює, що цей мит-

рополит вважається святим тільки у Москві, і подає інформацію про тогочасну ситуа-
цію у Константинополі (Kreuza L. Op. cit. – S. 58-59. 

1124 NabożeństwoRuskie (середньопол.).
1125 Ця фактична інформація запозичена у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 59). 
1126 Інформація про вітебські церкви є авторською вставкою Косова. 
1127 Інформація про охрещення синів князя Ольгерда є авторською вставкою Косова.
1128 Ця фактична інформація запозичена у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 59), окрім

деталі про те, що первісна церква Святої Трійці була дерев’яною.
1129 У тексті помилково подано: XVI. 
1130 Косов опускає вказаний у Кревзи 1364 р. як час поставлення цього митрополита

(Kreuza L. Op. cit. – S. 59). 
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ХXIV

Двадцять четвертим митрополитом став Петро року 1307. Його реліквії
лежать у Москві і святкує його Церква місяця грудня1121 21 дня. Був пер-

шим ігуменом нашим Ратським1122. Читай житіє його, яке описують наші
слов’янські соборники на день його свята1123.

XXV

Року 1328 митрополитом став Феогност. Був слухняний патріархам. За
цього митрополита перенесено побожність руську1124 до Вільна через

те, що Литовський князь Ольгерд взяв за першу дружину княжну Юліану,
дочку Тверського князя, котрі обоє належали до релігії грецької. Через них
і сам Ольгерд прийняв віру грецьку1125 і у Вітебську побудував дві церкви
коштовні – одну на нижньому замку на честь Благовіщення Найсвятішої
Діви, а другу за ручаєм – Зіслання Святого Духа1126. І охрестив у грецьку
віру всіх своїх синів – шість, котрих мав із Юліаною, і шість від Марії, дру-
гої [дружини]1127. Там же багато знаті з Литви охрестилися хрестом святим.
А троє дворян Великого князівства стали мучениками, що їх за віру хрис-
тиянську повісили на дубі на тому місці, де зараз у Вільні церква Святої
Трійці. Їх там поховали побожно християни і збудували згадану церкву із
дерева1128.

XXVI1129

Митрополитом був Алексій, русин родом, людина побожна1130. Він,
зв’язавшись із патріархом Філофеєм, згаданих мучеників литовських

зарахував до святих. І постановили святкувати їх [пам’ять] місяця квітня
14 дня. Читай про їх мучеництво в соборниках //  
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і прологах 13 дня січня. Реліквії цього святого митрополита лежать у Моск -
ві. А житіє його 12 дня лютого є описаним у наших соборниках1131.

XXVII

Митрополитом став Кипріан року 1378. Він написав житіє святого Петра,
митрополита Київського. Перебував на столиці тридцять років1132.

XXVIIІ

Після нього1133 став митрополитом Фотій, людина дуже ласа1134. Він сильно
зашкодив майну Святої Софії Київської. Противлячись цьому, руські єпис-

копи у 14131135 році з’їхалися разом із Вітольдом Александром до Новогрудка
Литовського і виступили проти Фотія. І обрали з-поміж себе Григорія Цам-
блака, вислали його до патріарха, просячи для нього митрополичу сакру1136.

ХХІХ

Той Григорій Цамблак став митрополитом року 1413. Був людиною вченою,
запровадив свято святої Параскеви Тирновської1137 і житіє її описав1138.

ХХХ

Митрополитом став Ісидор, болгарин, року 1437. Він їздив на Флорен-
тійський собор і хотів був поєднати у вірі руський народ із Римською

церк вою. Але коли повернувся із синоду і хотів запровадити це та мовляв
руський народ, Русь вигнала його1139.

XXХІ

Митрополитом став року 1442 Григорій грек, але за нашими більш правди-
вими збірниками1140 – Іона, котрого обрала Русь на місце Ісидора1141. // 

1131 Косов у цілому повторює інформацію Кревзи, опускаючи, однак, твердження,
що патріарх Філофей перебував у єдності з Римом, розповідь про купівлю митропо-
литства для Кипріана і перебування на столі одразу кількох митрополитів (Алексія,
Пимена і Кипріана) (Kreuza L. Op. cit. – S. 59-60). 

1132 Косов повторює фактичну інформацію Кревзи, прибираючи, однак, інформацію
проте, що Кипріан був неосвіченим і про його протиборство зі ставлеником Москов-
ського князя митрополитом Пименом (Kreuza L. Op. cit. – S. 60).

1133 Косов опустив поданий у Кревзи рік поставлення митрополита Фотія – 1407
(Kreuza L. Op. cit. – S. 60).

1134 Przyłakomszy (cередньопол.).
1135 Кревза датує Новогрудський синод 1415 р. (Kreuza L. Op. cit. – S. 60).
1136 Фактична інформація і далі подана за Кревзою, однак, Косов опускає обурення ру-

ських єпископів з приводу негідної поведінки Константинопольського патріарха та по-
ставлення на митрополію Григорія без волі на це патріарха (Kreuza L. Op. cit. – S. 60-61).

1137 Косов опустив помилку: Tarnowskiey (середньопол.).
1138 Косов подав цю фактичну інформацію услід за Кревзою, опустивши інформацію

про унійні плани цього митрополита і його непослух патріарху (Kreuza L. Op. cit. – S. 61).
1139 Інформація Кревзи про цього патріарха і Флорентійський собор набагато роз-

логіша і детальніша. Кревза, зокрема, згадує, що митрополита Ісидора не прийняли у
Москві, і тоді він був змушений утікати до Києва. Косов просто констатує невдачу його
планів (Kreuza L. Op. cit. – S. 61-62).

1140 Computistow (середньопол.). 
1141 Тут Косов не тільки скорочує, а й свідомо чи несвідомо ставиться до інформації

Кревзи дуже неуважно. Адже уніатський автор детально пояснює ситуацію – Іонна був
митрополитом Московської Русі і перебував із Григорієм у виразному протистоянні
(Kreuza L. Op. cit. – S. 62-63). Вочевидь під цими “збірниками” мається на увазі “Па-
лінодія” Захарія Копистенського, який вважав Іону “істинним митрополитом Київ-
ським” (Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1046).
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1142 Косов повторює основні дані Кревзи, опускаючи інформацію про послання
митрополита Мисаїла до Папи Сикста IV, в якому група київських ієрархів відкидає факт іс-
нування догматичних різниць між Католицтвом і Православ’ям (Kreuza L. Op. cit. – S. 63).
Автентичність цього послання викликала заперечення з боку православних ще на початку
XVII ст., а згодом стала проблемою наукової дискусії.

1143 Косов повторює скупу фактичну інформацію  Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 63-64).
1144 Косов реструктуризовує інформацію Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 64), виносячи на

перший план прив’язку до часу правління Казимира Ягелончика.
1145 Косов повторює основну фактичну інформацію Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 64). 
1146 Косов опускає інформацію Кревзи про те, що митрополит Макарій підписався під

посланням до Папи Сикста IV і твердження, що Київські митрополити вже не брали бла-
гословення у Константинопольських патріархів (Kreuza L. Op. cit. – S. 64). 

1147 Ця інформація знову дублює відомості Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 64).
1148 Ця інформація знову дублює відомості Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 64).
1149 Оригінал послання патріарха Нифонта ІІ тривалий час зберігався в архіві Святотро-

їцького Віленського монастиря. Документ неодноразово цитувався дослідниками, які да-
тували його 1489, 1494 чи 1495 рр. (Monumenta Ucrainae Historica / Зібрав митрополит Ан-
дрей Шептицький. – Vol. 1: 1075–1623. – Romae, 1964. – Р. 5). 

1150 “Але твоя милість буде мати немалі перешкоди і буде змушена виправдовуватися,
якщо скаже, що без волі Константинопольського патріарха нічого не може сама чинити”.
Наведений текст збігається з іншими латиномовними перекладами документа (Monumenta
Ucrainae Historica... – Р. 7).

1151 Косов не зовсім точно перекладає наведений латинський текст, a вставлений ним
присвійний займенник “свій” є ще одним засобом підкреслити залежність Київських мит-
рополитів від Константинопольських патріархів. 

1152 Якщо за теорією Кревзи патріарх висловив згоду на прийняття Флорентійської унії
(Kreuza L. Op. cit. – S. 64-65), то у Косова він застерігає Київського митрополита перед
труднощами, які постануть у випадку відкинення Унії.
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ХХХІІ

Митрополитом став Мисаїл року 1474. Зі Смоленської єпископії був підне-
сений на митрополитсво, на якій жив чотири роки1142. 

ХХХІІІ

Митрополитом став Симеон року 14771143.
XXXIV

За короля Казимира Ягайловича1144 року 1482 став митрополитом Іона Глезна.
За нього ж той король Казимир зі світом розпрощався1145.

XXXV

Митрополит на ім’я Макарій був 1490 року. Він був першим архімандритом
Віленським у [монастирі] Святої Трійці1146. А коли їхав до Києва на мит-

рополію, в селі Стриголовах над рікою Прип’яттю був зарубаний татарами. Тіло
його зараз лежить нетлінне в мармуровому гробі в церкві Святої Софії1147.

XXXVI

Митрополитом став Іосиф Солтан року 1497. А був перед цим смоленським
єпископом1148. Він написав до Царгородського патріарха Нифонта, коли

римляни докучали йому про Унію Флорентійську. А у відповіді від патріарха
було, між іншим, таке1149: Sed tuа Charitas non paruum praetextum et excusationem
habebit, si dicat absque sententia Constantinopolitani Patriarchae se nihil posse
agere1150. Тобто: “Але твоя милість буде мати немалі перешкоди і [буде змушена
проявити] красномовство, якщо скаже, що без думки свого1151 Константино-
польського патріарха нічого не може зробити”1152.
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Митрополитом став Іона – перший1153 архімандрит Мінський, людина
дуже побожна1154. Він став митрополитом за посередництвом По-

льської королеви Олени московитки 1516 року. Був у послуху Константи-
нопольському патріарху Пахомію1155.

XXXVIІІ

Митрополитом став Йосиф, котрий був узятий на митрополію з Полоць-
кого владицтва року 1526. Був цілком слухняний патріарху1156.

ХХХІХ

Митрополитом став Макарій року 1538. Був першим придворним єпис-
копом у Польської королеви Олени. Отримав митрополичу столицю

після смерті згаданого митрополита Йосифа. Був слухняний Константино-
польському патріарху. Мав поганий зір1157.

XL

Митрополитом став Сильвестр Белькевич року 1556. Був першим скар-
бником Великого князя Литовського і архімандритом монастиря Святої

Трійці у Вільно. А після смерті Макарія король Сигізмунд Август дав йому
митрополію, виславши, однак, спершу свого придворного до патріарха Йо-
сафата1158. А коли той привіз сакру, королівським універсалом до всього ду-
ховенства руського був визначений час висвячення цього митрополита. Є
кілька оригіналів [цього документа] у Віленському монастирі Святого Духа
з датою11591557 рік1160.

XLI

Митрополитом став Іона, єпископ Туровський і Пінський, року 1567 або
скоріш [156]81161. Про нього пани литовські писали до Константино-

польського патріарха //  

1153 Уточнення, що митрополит є саме першим мінським ігуменом, доповнив до 
інформації Кревзи сам Косов.

1154 Косов у цілому повторює інформацію Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 65), опус-
каючи тільки факт, що митрополит був людиною простою.

1155 Косов розширює інформацію Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 65) і уточнює, що
Олена була Польською королевою і походила з Москви.

1156 Тут повторена фактична інформація Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 65).
1157 Косов знову підкреслює, що княгиня Олена була Польською королевою, уникає

твердження, що митрополит походив з Москви і був зовсім сліпим (Kreuza L. Op. cit. –
S. 65).

1158 Косов у цілому повторює інформацію Кревзи, в якого цей митрополит названий
Wielkiewicz (Kreuza L. Op. cit. – S. 65). Однак він прибирає характеристику митрополита
як людини малограмотної і такої, що прийняла Віленську архімандрію, будучи людиною
світською. Окрім того, Косов підкреслює, що перед наданням Белькевичу митрополії
король відрядив посланця до патріарха Йосафата, про що не згадує Кревза.

1159 De data (лат.).
1160 Косов підкреслює існування цього універсалу, про якого немає згадки у Кревзи.
1161 Тут Косов дещо розширив скупу інформацію Кревзи, який згадує Іону Прота-

севича під 1568 р. (Kreuza L. Op. cit. – S. 65). Зокрема “Патерикон” уточнює, що Іона
був турово-пінським єпископом.
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1162 Косов вводить інформацію про ще один документ, який був невідомий його 
попередникам – лист литовських панів до Константинопольського патріарха з прохан-
ням висвятити нового митрополита.

1163 Косов повторює ту саму інформацію, яка міститься у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. –
S. 65).

1164 Така сама інформація міститься у Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 65).
1165 Косов підкреслює цей момент, про який зовсім не згадує Кревза.
1166 Косов повторює тут скупу інформацію Кревзи (Kreuza L. Op. cit. – S. 65), до-

даючи, однак, що Михаїл Рагоза був також обраний з благословення Константинополя.
1167 Косов тут виразно постулює, що законними Київськими митрополитами є

тільки ті, які обрані з благословення Константинополя. Всупереч історичним реаліям
він підкреслює, що митрополита Іова Борецького було обрано з дозволу короля Си-
гізмунда ІІІ.

1168 Іоанн Милостивий (кінець VI ст. –619) – Александрійський патріарх (609–619),
святий.
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Митрофана, щоб висвятити його на митрополію. Оригінал того листа і зараз
міститься в церковній скарбниці у Віленській церкві Святого Духа1162.

XLIІ

Митрополитом став Ілля Куча року 15771163.

XLIІІ

Митрополитом став Онисифор Дівочка року 15781164. Його Царгород-
ський патріарх Єремія у церкві Святої Пречистої [Богородиці] у Вільно

скинув з митрополитства і поставив Рагозу1165.
XLIV

Митрополитом став Михаїл Рагоза року 1588. Він, взявши сакру від Кон-
стантинопольського патріарха, віддав послух Папі Римському Кли-

менту VIII, вступив в Унію з Pимською Церквою1166. І не було на Русі слух-
няного Константинопольському патріарху митрополита аж до 1621 року,
коли святий отець патріарх Єрусалимський Феофан приїхав і за згодою свя-
тої пам’яті короля Сигізмунда ІІІ висвятив на митрополита мужа високов-
ченого і побожного – Іова Борецького1167.

XLV

Став Київським митрополитом превелебний у Бозі отець Іов Борецький
року 1621 – людина дуже побожна і далекоглядна, покірна і милосердна

над убогими. У милостині [нікого] не оббирав і не рахував, що має сам. Був
названий другим Іоанном Милостивим1168, милосердним до убогих. Був
щедрим, у вільних науках добре обізнаний, у досконалому знанні грецької,
латинської і слов’янської мов мало хто міг з ним зрівнятися. Любив школи,
сам у них викладав і учнів в усіх потребах щедро забезпечував. Він, будучи
по суті святим отцем, резидіював при церкві Святого Михаїла Золотовер-
хого, // 
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1169 Наведений тут благочестивий образ цього ієрарха цілковито належить перу Ко-
сова. Чесноти цього митрополита, які дозволяють порівнювати його зі святим Іоанном
Милостивим, та вказівка на його місце поховання зазначені вочевидь невипадкого.
Ймовірно, в могилянському колі задумувалася канонізація Іова Борецького.

1170 Ісайя Трофимович Козловський – вихованець Краківської  академії, професор
філософії, в 1631–1638 рр. ректор Київської колегії, з 1633 р. – ігумен Пустинно-Ми-
колаївського монастиря (Герич Ю. Екзегезис Сильвестра Косова (1635). – Йорктон
(Саск.), 1961. – С. 57).

1171 Коад’ютор – усталена в католицькій традиції ієрархічна посада помічника єпис-
копа (митрополита). 

1172 Athenaeum (лат.).
1173 Текст про Петра Могилу був написаний самим Косовим. Тут він зачепив най-

більш актуальні для нього та його оточення проблеми: легітимність київських шкіл,
повернення митрополичої кафедри та відновлення Десятинної церкви.
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реставрував її, вже майже зруйновану. В тій церкві після смерті було похо-
ване тіло його1169.

XLVI

Митрополитом, обраним згідно з усім народом руським, після нього став
1632 року нинішній Яснопревелебний в Бозі, Його милість отець Петро

Могила, воєводич молдавських земель, екзарх константинопольський, ар-
хімандрит Печерський. Він за дозволом Найсвітлішого короля Польського
Владислава IV посилав по сакру до Царгородського патріарха Кирила Лу-
каріса і отримав її святобливо за посередництвом велебного отця Єлисея
Трофимія1170, доктора теології і тогочасного ректора Київських шкіл. Був
висвячений на митрополію у Львові, в церкві Братській Патріаршої став-
ропігії, закладеній [во ім’я] Найсвятішої Діви. Він відібрав для резиденції
своєї митрополії церкву Святої Софії в Києві, яка майже не дощенту була
спустошена, подерта і обшарпана. І по цей день, зазнаючи великих витрат,
ледве не з руїн її викопує і світу вже частково прикрашену показує. До неї
і Видубицький монастир святого Михаїла з маєтками є приєднаний для ут-
римання коад’ютора1171 Київської митрополії. Він церкву Десятинну Най-
святішої Діви, яка є при брамі Київській, тепер наказав відкопати з земляних
глибин і виставити її, віднайдену, на світло дня. Він і Афіни1172 руські або
школи, що здавна у Києві були засновані, привілеєм непереможного короля
Польського Владислава IV зміцнив, ствердив та достойною бібліотекою
прикрасив. Дай йому, Боже, з висот довгих років [життя]. Амінь1173. // 
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1174 Adhortacia (середньопол.) від латинського Adhortatio. 
1175 Admonicia (середньопол.) від латинського Admonitio.
1176 У тексті допущена плутанина: Agapet ś. za trzy dni iż żyć miał trzy miesiace po-

wiada ormianinowi (середньопол.), що дослівно перекладається “Агапіт святий за три
дні сказав вірменинові, що має жити три місяці”.

609

Р Е Є С Т Р
Н А Й В А Ж Л И В І Ш И Х  Р Е Ч Е Й, 

ЯКІ МІСТЯТЬСЯ 
В ЖИТІЯХ ЦИХ СВЯТИХ ОТЦІВ ПЕЧЕРСЬКИХ

Сама цифра означає сторінку, на якій ти, читачу, знайдеш те, 
із чим вона знаходиться, а 0 – що ті речі біля яких [цей] знак 

міститься знайдеш на тій самій сторінці

А

Адам, коли в усьому дослухався до дружини, був вигнаний із раю 112
Промова1174 святого Антонія Печерського до братії 60
Друге нагадування1175 святого Феодосія братії 34
Агапіт святий зцілював важкі хвороби корінцями, які споживав 96
Агапіт святий ховається від князя, якого зцілив, щоб уникнути

марнославства 99
Агапіт святий бере подарунки, надіслані від князя 0
Агапіт святий порозкидав подарунки біля келії, їх зібрав княжий

придворний і віддав ігумену Іоанну 100
Агапіт святий сказав вірменинові, що житиме не три дні, 

а три місяці1176 101
Агапіт святий, будучи хворим, позбувається недуги і зцілює

привезеного хворого 0
Агапіт святий запрошує лікаря вірменина на зілля 0
Агапіт святий сварить вірменина і за що 0
// 
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1177 Intent (середньопол.).

Тексти

611

Агапіт святий помер через три місяці, як і говорив 101
Агапіт святий після смерті нагадує вірменину про обіцянку

стати монахом 0
Алексій – двадцять шостий митрополит Руський 176
Аліпій святий навчається малярського ремесла 89
Аліпій святий постригається у монахи 90
Аліпія святого прагнення1177 прикрашати церкви Божі іконами 0
Аліпія святого ігумен висвячує на священика 91
Аліпій святий не знає про золото і домовленості про ікони, які

проводили брати із киянином. І як чудесним чином сила Божа 
намалювала ікони, а ті брати були присоромлені 92

Аліпій святий, погодився намалювати ікону Найсвятішої Діви,
але захворів. Та ангел Господній гарно її зробив 94

Аліпій святий помирає, бачачи при собі ангела Божого 95
Альта ріка, на якій сини Ярослава програли половцям 62
Антоній святий родом із Любеча 17
Антоній святий приймає чернечий одяг на Святій горі Афон 0
Антоній святий був прикладом у житті як старшим, так і молодим

монахам 0
Антонія святого ігумен відправляє зі Святої гори на Русь 18
Антоній святий прийшов до Києва за Володимира 0
Антоній святий знову повертається до Києва зі Святої гори 19
Антоній святий мешкає в Іларіоновій печері на Берестові 0
Антоній святий посилає [гінця] до князя Ізяслава, просячи про гору

Берестово 20
Антоній святий хоче іти до іншої держави через гнів Ізяслава 76
Антонія святого життя хоче наслідувати Агапіт 96
Антоній святий молиться за печерських монахів 161
// 

Р Е Є С Т Р
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1178 Речення у Косова не закінчене.
1179 У тексті помилково – “Феодосій”.
1180 У тексті помилково – “Феодосія”.

Тексти

613

Ангелів промова до святого Арефи і яка 155
Ангели що назвали знаком смерті святому Пименові 134
Ангел проклятий постійно молився за Никиту 84
Арефа святий мав велике багатство і як його скупість [проявлялася]1178 154
Арефу обікрали злодії, після чого він захворів 0
Арефа у хворобі багато нарікав і що у ній він побачив 155
Арефи святого плач і покута і що він далі сказав 0
Афанасій святий, монах печерський, жив довго і померлий лежав 

два дні і чому? 144
Афанасія святого іде ховати ігумен, але він ожив, сів і заплакав 0
Афанасій святий яку промову сказав братії 145
Афанасій святий після смерті зцілює брата Вавилу і як 0

В

Василій, будучи зцілений, кається у своєму гріху 53
Василій, підскарбій князя Григорія Володимировича, зцілився 0
Василій, син великого пана, хоче постригтися у монахи 72
Василій, йому святий Антоній1179 переповідає монаші тягарі 0
Василій про муки батька свого не дбає 73
Василія святого постригає в монашество святий Никон 0
Василій святий, сидячи у батька в одній власяниці, молиться, 

щоб колишня дружина не звабила його 74
Василія батько відпускає до монастиря 0
Василій, пізніше названий Варлаамом, був поставлений на ігуменство0
Василій просить нести його до Печерського монастиря 75
Василія святого промова до святого Феодора і яка 123
Василій святий із кількома братами знову приходить до 

святого Федора1180 і навіщо 126
Василій святий радить святому Феодору як йому боротися з дияволом 0
// 

Р Е Є С Т Р
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1181 Perswaduie (середньопол.).
1182 Apparenciey (середньопол.).

Тексти

615

Василія святого силою витягнули з печери і привели до князя 
Мстислава 130

Василій святий відповідає князеві Мстиславу і яким чином 0
Василій святий п’ятнадцять років не виходив із печери 0
Василій святий відповідає придворним, говорячи: 

“І вас диявол обманув” 0
Василій святий пророчить князеві Мстиславу смерть від тієї ж стріли 131
Василія і Федора святих Господь Бог забирає із темниці до своєї слави 0
Василія святого печерського ігумена хто висвятив 160
Благословення зараз і після смерті просить Симеон у святого Феодосія 64
Благословення святих як багато може 121
Бог потребує чистого і сокрушеного серця 148
Болдині гори возлюбив святий Антоній у Чернігові 80
Болеслав взяв багатьох руських панів у неволю 111
Болеслав радить1181 святому Мойсею Угрину одружитися 116
Борис і Гліб, сини Володимира і рідні брати Ярослава 22
Бориса святого убивць імена 23
Братія монаша почала збиратися до святого Антонія 19
Варлаама робить ігуменом святий Антоній 23
Брат один за наказом святого Феодосія, повернувшись до монастиря, 

віддав усе, що заробив у миру 30
Брати святого Феодосія несуть до печери в той час, коли дощ людей 

розігнав, щоб не було світської показності1182 49
Брат один таємно узяв хліб у святого Прохора, однак через гіркоту 

не міг його їсти 118
Брати хочуть помирити Тита та Євагрія, але не можуть. 

І що з цього вийшло 156
Брати не могли підійти до монаха, що смердів після смерті і чому 160
// 

Р Е Є С Т Р
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1183 Тут сторінка не проставлена.

Тексти

617

C

Цілує кожного з братів по одинці святий Феодосій 48
Сувій, який тримав святий Феодосій, що мав у собі – 

розповів святий Нифонт 159
Відправляти святу літургію без поєднання з братом – великий гріх 156
Церкву Печерську святий Феодосій віддав в опіку князю Святославу 47
Церкву святого Михаїла Видубицького збудував Всеволод, 

дядько Ярополка1183

Церкву святого Михаїла Архангела Злотоверхого звів син Ярослава 
Михаїл Святополк 57

Церкву Печерську добудував святий ігумен Стефан 88
Церкву святу Печерську побачив у повітрі один із придворних [князя] 

Ярослава 36
Хрещатик гора у Києві чому так названа 16
Хвалить брамника князь за його послух 32
Хліб уже порізаний за непослухом святий Феодосій наказав кинути 

у воду 41
Хліб святого Прохора украдений коли хто їв, то був йому гіркий 118
Хворий приїжджає до святого Агапіта, котрий його зціляє травами 97
Кирил – дев’ятнадцятий митрополит Руський 175
Кирил – двадцятий митрополит Руський 0
Кирил – двадцять другий митрополит Руський 0
Терня завдяки молитвам святого Антонія спалив вогонь, що упав 

із неба на тому місці, де тепер церква Печерська 61
Теслі дякують Господу Богу, що дияволи перенесли дерева 

знизу нагору 128
// 

Р Е Є С Т Р
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1184 Natręt (середньопол.).
1185 Очевидно, Косов пропустив це дієслово: Damiana ś. Modlitwa s Theodozego sta-

nowienie się przed nim (середньопол.). 

Тексти

619

Теслі просять святого Феодосія про оплату за порадою 
диявольською 0

Теслі позивають святого Федора перед [судом] ігумена 0
Тіло святого Миколи Святоші було на гної як і Іова Справедливого 149
Тілом від нас відійшов святий Феодосій, а не духом 48
Климент нав’язався1184 на митрополію Київську, а святий Нифонт його 

не слухав 158
Климент – тринадцятий митрополит Руський 173
Костянтин – чотирнадцятий митрополит Руський 174
Костянтин – митрополит від патріарха, прийшов до Києва 0
Кипріан – двадцять шостий митрополит Руський 177
Чудо в святих печерах Київських за Діонісія Щепи, управителя печер 163
Чудо велике про святого Феодосія побачив один муж 45
Чудо велике під час освячення церкви 68
Чудесне дворазове збереження ікон у руїні та у вогні 94
Чудеса відбуваються завдяки миру голів печерських святих 164
Чотирнадцятого дня серпня вісімнадцятого року після смерті 

святого Феодосія брати переносять тіло святого до мурованої 
церкви Пречистої [Богородиці] (щоправда, не без дивних чудес, 
котрі ставалися у різних місцях) 50

D

Даміан святий нічого не їв окрім хліба і води 68
Даміан святий, коли молився над хворими і помазував їх святою 

олією, вони одужували 0
Даміана святого молитва [викликала]1185 появу перед ним святого 

Феодосія 69
Даміан святий, помираючи, прощається із братією 0
//
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1186 Diswaduie (середньопол.).

Тексти

621

Дощ випрошував, пожежі в містах молитвою гасив святий Никита 85
Дошку кам’яну Господь Бог дає для вівтаря Печерської церкви 67
Диявол у подобі чорного пса перешкоджає поклонам святого Феодосія 34
Дияволи в печері здійснюють шум, ніби на конях і возах їздять 29
Диявольська світлість придумана 79
Відмовляє1186 ігумен Никиту затворитися одному 83
Диявол ошукав святого Никиту 0
Диявол говорить до Никити зверхньо 0
Диявол боїться печери і говорить, скільки є братів у монастирі і 

яку велику сміливість [у молитві] мають печерські святі перед 
Господом Богом після смерті своєї 86

Диявол говорить по-єврейськи, по-грецьки і по-латині 87
Диявол утікає з тіла, коли його заносять до монастиря 0
Диявол як кричить на святого Григорія 103
Диявол спрямовує злодіїв на святого Григорія 0
Диявольський штурм проти святого Мойсея 111
Диявол дуже заздрить святому Феодосію 123
Диявол перетворюється на святого Василія і приходить до 

святого Феодора 0
Диявольська яка мова до святого Феодора 0
Диявол в образі святого Василія наказує святому Феодору просити 
Господа Бога про скарби 124
Диявол запитує святого Феодора про скарби ніби сам святий Василій 0
Диявол Письмом Святим говорить зі святим Феодором ніби 

з товаришем 0
Диявол радить святому Феодорові йти зі скарбом із печери в чужі

країни і для чого 125
Диявол радить святому Феодорові в особі святого Василія, 

щоб той швидко робив те, що наказує йому 0
// 
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1187 Przekłada (середньопол.).

Тексти

623

Диявол наказує святому Феодору неодмінно йти геть уночі 126
Диявол заклятий за одну ніч перемолов на муку п’ять возів жита 127
Диявол обіцяє більше не чинити прикростей святому Феодорові 0
Диявол забув обіцянку і дерево, принесене працею на гору, 

вночі скинув униз 0
Дияволи за одну ніч принесли від Дніпра на гору усе дерево 128
Диявол перетворюється у святого Василія, приходить до радника 

князя Мстислава і розповідає про знайдений скарб. А [радник] 
цей веде його до князя 0

Диявол перед князем Мстиславом розповідає про скарб 0
Диявол перетворюється в святого Василія і приходить до пана 

радного князя Мстислава, щоб той віддав на муки святого Феодора 129
Диявол, що чинить1187 святому князю Миколі Святоші 147
Диявол, що чинить святому Еразму 153
Добрий задум святого Феодора 124
Достаток великий у монастирі за пророцтвом святого Феодосія 49
Другу печеру святий Антоній собі копає 19
Другий раз святий Феодосій обковує себе кайданами 26
Дванадцять синів Володимира охрестив митрополит Михаїл, 

а також увесь люд 15
Десятинною церва Пречистої Діви над Києвом чому називається 16
Диво велике – як зі святого Никити виходить мудрість диявольська 85 

Е

Єфрем – восьмий митрополит Руський і що при ньому відбулося 172
// 
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Тексти

625

Єпископи чудодійним чином збираються для освячення церкви 
Печерської, яке мало бути [здійснене] 14 серпня ними та 
митрополитом Іоанном 67

Єпископа Юріївського хворого настановив вночі монах, щоб їхав
на освячення Печерської церкви 0

Євнух князя Ізяслава стає монахом 75
Євангелій святих і всього Нового Завіту святий Никита зовсім не знає 84
Єпископом Новгородським стає святий Никита після того, 

як був ошуканий [дияволом] 0
Євстратій святий прийшов з Києва до печери, роздавши усе [майно], 

і постриг прийняв 139
Євстратія забрали погани і віддали єврею 0
Євстратій святий проповіддю підкріплює в’язнів, котрі усі померли 

за чотирнадцять днів 0
Євстратія святого єврей прибиває до хреста 0
Євстратія святого бік єврей пробиває списом 140
Євстратія святого померлого душу ангели супроводжують на небо 

з вогняними кіньми і вогняною колісницею, а також, який лунав 
[при цьому] голос 0

Еразм святий майно роздав на ікони і для вбогих 153
Еразм встає, ніби ніколи і не хворів, і що говорить 0
Еразмові святому що говорить Найсвятіша Діва 0
Еразм, прийнявши схиму, на третій день помер 154

F

Брамник не впустив до брами князя Ізяслава 32
Федір – п’ятнадцятий Руський митрополит 174
Феогност – двадцять п’ятий Руський митрополит 176
Фотій – двадцять восьмий Руський митрополит 177

G

Григорій – п’ятий Руський митрополит і що відбулося за його [часів] 171
Голови мироточиві святі в печерах 164
// 
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1188 Wygadzali (середньопол.).

Тексти

627

Гнів князя Ізяслава на святого Никона 76
Той, хто гнівається на брата свого, підлягає суду 157
Голуб вилетів з уст Найсвятішої Діви і що було далі 90
Григорій святий прийшов до святого Феодосія 102
Григорій святий завдяки святому життю виганяв дияволів 

і як вони на нього кричали 103
Григорій святий запитує у злодіїв як довго вони стояли 105
Григорій святий ось що говорить злодіям 0
Григорія святого троє людей спокушає і як 0
Григорій святий плаче над згубою людини, запитує, на яку смерть 

він засуджений. На це злодії відповіли: “На повішання”, а він сказав: 
“Во істину завтра висітиме він” 106

Григорія святого злодії в печері забарикадували, а того, хто мав висіти, 
посадили на яблуню, на котрій він повісився 0

Григорій святий говорить злодіям про того, хто повісився 0
Григорій святий наказує злодіям їсти хліб з поту чола [свого] 107
Григорій святий миє посуд у Дніпрі, де його втопили слуги 

князя Ростислава. Його повчальна промова і пророцтво 107
Григорія святого братія шукала і знайшла тільки в келії, мокрого 

і з каменем на шиї 108
Григорій святий в печері похований 0
Григорій святий молитвою злодіїв приспав 103
Григорій святий віддає частину книг городничому і визволяє злодіїв 104
Григорій – двадцять п’ятий митрополит Руський 177

H

Галичани і перемишляни сіллю цілилися1188 у киян 118
Герасима святого половці віддали на розп’яття євреям 142
Єлисея пророка кісток коли доторкнувся померлий, ожив 1
Іларіон викопав печеру собі 18
// 
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Тексти

629

Іларіон висвячений на митрополита Руського 19
Іларіон брат розповідає святому Феодосію про те як штурмують його 

[дияволи] 35
Гімни над померлим святим Феодосієм співає братія 49
Єремія святий монах був такий старий, що пам’ятав охрещення Русі 71
Єремія святий знав чужі думки і пророкував 0
Григорій – тридцять перший митрополит Руський 177

І

Їжа святого Миколи Святоші, князя Чернігівського, 
монаха печерського 148

Як Русі, на той час ще невірній, подобалася грецька літургія 14
Як торгувалися добрі і злі ангели про Арефу і що [при цьому] вони 

говорили 155
Іоанн – шостий митрополит Руський і що діялося при ньому 172
Іоанн – сьомий митрополит Руський 0
Іоанн, придворний князівський, надсилає до монастиря три вози речей 38
Іоанн і Сергій дуже любили один одного 87
Іоанна Хрестителя каплиця як була збудована у монастирі 

Печерському 89
Іоанн ігумен печерський говорить зі святим Агапітом і наказує йому 

їхати до хворого князя Володимира 98
Іоанн святий Багатостраждальний тридцять років живе у печері 

монахом 109
Іоаннові святому дияволи ставлять перед очима плоть жіночу 0
Іоанн святий обкувався залізом, терзаючи тіло своє 0
Іоанн святий у ямі до плечей засипає себе землею у Піст Великий 0 
// 
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1189 Так Косов помилково називає індійського царевича Йоасафа.

Тексти

631

Іоаннові святому диявол знизу підпалює ноги 110
Іоаннові святому з’являється диявол у постаті вогняного змія 

і пожирає його 0
Іоанна святого Лествичника наука про збирання майна 122
Ярослав князь любить Берестово 18
Ярослав князь, син Володимира 22
Ярослав князь побудував вежу, для якої спорудив Золоті ворота 

і заклав на ній церкву Благовіщення Найсвятішої Діви 0
Ярослав мав п’ять синів і як звали їх 0
Ярослав лежить в столичній митрополичій церкві Святої Софії 0
Ярослав з варягами під Київ підійшов і скинув Святополка 111
Ярополк любить монахів 55
Ярополк племінник повстає супроти Всеволода 0
Ігумен наказує другому братові взяти хліб, щоб довідатись 

про суть речей 118
Ігумен наказує розв’язати і відкувати святого Никона і як 142
Ігумен каже святому Миколі Святоші мати спокійну келію 148
Ігумена просить у святого Феодосія братія до монастиря 

святого Димитрія 20
Ігуменом після смерті святого Полікарпа печерська братія обрала 

святого Василія і як 162
Ілля – сорок другий митрополит Руський 180
Імена дванадцяти синів Володимира 15
Іоанн – шістнадцятий митрополит Руський 175
Йосія цар ідолів скидає 1
Йосафат1189 царевич індійський 146
Йосиф – двадцять перший митрополит Руський 175
Іона – тридцять четвертий митрополит Руський 178
Йосиф – тридцять шостий митрополит Руський 0
Іонна – тридцять сьомий митрополит Руський 179
// 
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1190 Косов, очевидно, допустився помилки, адже за текстом житія, святий ніколи не
лягав.

Тексти

633

Йосиф – тридцять восьмий митрополит Руський 0
Іона – сорок перший митрополит Руський 179
Іов Борецький – сорок п’ятий митрополит Руський 180
Ісидор – тридцятий митрополит Руський 177
Ісак святий після Варлаама святого приймає ігуменство 75
Ісак святий монах печерський родом із Торопця 78
Ісак святий просить про постриг 0
Ісак грубу шкіру, пошиту як мішок, одягає на себе 78
Ісак закривається в дуже тісній келії 0
Ісак святий, лежачи1190 в печері, ніколи не спав 79
Ісакові говорять дияволи світлі: “Ісаку, Христос іде до тебе” 0
Ісак святий обманутий замість Христа поклонився дияволу 0
Ісакові диявол наказує танцювати перед ним 0
Ісак святий нічого не може відповісти святому Антонію 80
Ісака святого хворого святий Феодосій забирає до монастиря 0
Ісака святого під ребрами черв’яки обсідають 0
Ісак святий як після цього танцю два роки відпочивав 0
Ісак обережнішим [став], прийшовши до себе після спокус 0
Ісак добровільно дурний заради Христа 81
Ісак у сувору зиму босоніж стояв у церкві і ноги його примерзали 

до каміння 0
Ісакові кухар заради сміху наказав принести ворона, що сидів на плоті, 

а той його приніс 0
Ісак робить людям прикрощі, наслідуючи шаленого 0
Ісак гасить ногами велике полум’я 0
Ісакові печеру дияволи розкопати хочуть 82
Ісакові святому являлися дияволи в постаті жаб, ведмедів, мишей, 

щурів 0
Ізяслав князь часто відвідував святого Антонія в печері 19
Ізяслав князь наказав везти святого Феодосія візнику, а той у дорозі 

просить [святого] везти його 37 
// 
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1191 Zrzucony (середньопол.).

Тексти

635

Ізяслав смакує монастирські страви 37
Ізяслав подобався киянам справедливістю своєю 55
Ізяслав лежить у церкві Найсвятішої Діви Десятинній 0
Ізяслав князь запитує святого Никона про постриження його євнуха 0
Ізяслав князь просить у брата свого Миколи Святоші про підголовок

та хрестик і для чого 151
Ізяслав князь сильно захворів і як був чудесно зцілений водою з 

монастиря Печерського і власяницею свого родича Миколи Святоші 0
Ізяслав коли хворів і одягав на себе цю власяницю. Завжди одужував 0
Ізяслав князь завжди на війні у цій власяниці вигравав 0
Ізяслав князь як убитий був 0

К

Київські печери, за святим Амвросієм, є матір’ю багатьох святих 4
Київ небо 10
Коли русини до Константинополя їздили дізнаватися про віру 

і за яких цісарів 14
Київ увесь з церквами вигорів, але ікони залишилися цілими 93
Кості святого Єлесея оживили померлого доторком 165
Конон ховає скриню срібла свого знайомого киянина 50
Конон за словами святого Феодосія знаходить зникле срібло 0
Умову ставлять перед Володимиром грецькі цісарі, аби він охрестився. 

І тоді віддати йому за дружину свою сестру не відмовилися 15
Хто із простих людей не шанує реліквій святих, той нехай буде 

екскомунікований, а хто з кліриків – нехай буде позбавлений сану1191 2
Хто перший у Києві скинув ідолів і Русь охрестив 0 
// 
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Тексти

637

“Кров брата твого Авеля кричить до мене”   – вживає ці слова 
святий Феодосій, пишучи до князів, котрі вигнали побожного 
князя Ізяслава, брата свого 42

Хрест святий є поміччю супроти чортів 74
Кукша монах печерський виганяв дияволів словом 143
Кукша святий з неба дощ викликав і висушив озеро 144
Кукшу святого убили в’ятичі 0

L

Ласко [разом] з іншими убив святого Бориса 23
Літ п’ять просидів в оковах святий Мойсей 112
Лаврентію святому не дозволили закритися в келії святі отці 86
Лаврентій святий закривається сам у монастирі святого Димитрія 0
Лаврентій святий дуже великого диявола не може вигнати і відправляє 

його до печери 0
Леонтій – другий митрополит Руський. За нього святі Борис і Гліб вбиті. 

Він поховав Володимира з дружиною і де 170
Лист святого Прохора до князя Святополка 121
Лобода, гірка по природі, після благословення святого Прохора 

стає солодкою 118
Людей натовп чує дивну музику 46
Людей мудрих передбачив святому монастирю святий Феодосій 48

М

Макарій – тридцять п’ятий митрополит Руський 178
Макарій – тридцять дев’ятий митрополит Руський 179
Марина померла згідно з пророцтвом святого на вісімнадцятий рік 

після перенесення [його] святого тіла 52
Матір зняла окови зі святого Феодосія 25 
// 

Р Е Є С Т Р



638



1192 Targowali (середньопол.).
1193 Sądy (середньопол.).

Тексти

639

Матір наздогнала святого Феодосія, коли він ішов до Єрусалиму, 
і побила [його] 25

Мати забороняє святому Феодосію пекти просфори 26
Мати святого плаче над святим Феодосієм, який висох від посту 27
Мати святого Феодосія завдяки молитвам святого Антонія приймає 

постриг і де 28
Муки нестачу сповіщає брат, але за словом святого, коли прийшов 

до житниці, знайшов її багато 40
Іконописці їдуть з Царгорода розписувати Печерську церкву 65
Іконописці хочуть бачити святих Антонія і Феодосія, 

котрі їх наймали1192 розписувати церкву 66
Матвій святий, монах печерський, мав від Господа Бога дар 

розповідати майбутнє 70
Матвій святий бачить як диявол на молитві братній кидає на них 

реп’яхи і до кого вони пристали, той одразу виходив із церкви 0
Матвій святий бачить диявола, що їде на свині 0
Матвій – вісімнадцятий митрополит Руський 175
Максим – двадцять третій митрополит Руський 0
Медик що говорить до святого князя Миколи Святоші 148
Медик Петро готував (як тільки князь святий Микола хворів) одразу 

ліки, але глянь на дивну волю1193 Божу, той їх не вживав, 
але ставав здоровим 149

Медик захворів і що тоді наказав йому робити князь 0
Медик не послухав князя святого Миколу і яке зло він отримав за це 0
Медик вдруге захворів і як уже слухав святого князя 150
Медик, плачучи, упав до ніг князя святого Миколи 0
Медика Петра промова до святого князя 0
Медик стає монахом і як побожно жиє 151
Медик як помирає 0 
// 
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Тексти

641

Михаїл – перший митрополит Руський і що сталося за нього 169
Михаїл – дванадцятий митрополит Руський і хто давав данину йому 173
Михаїл Рагоза – сорок четвертий митрополит Руський. Він перший 

вступив у Унію з римлянами і як 180
Милість поміж братами святий Феодосій поширює 43
Меду не вистачило для князя Ізяслава, але за наказом 
святого Феодосія, хоч бочки були перевернуті, знайшлася одна ціла 40
Микола Святоша, святий князь, лишає майно і приймає постриг 146
Микола Святоша три роки прислуговує на кухні і як 147
Микола Святоша дрова на кухню рубає сам 0
Микола Святоша – брамник три роки 0
Миколу Святошу, святого князя, ніхто ніколи не бачив без діла 148
Миколу Святошу відвідує його колишній медик 0
Ми  кола Святоша як відповідає на промову свого медика 149
Микола Святоша до монашества схиляє медика 151
Микола Святоша коли помер, ангели співали, і про похорон його 0
Миколай – дев’ятий митрополит Руський 173
Мисаїл – тридцять другий митрополит Руський 178
Молитвою святого Феодосія ставало вдосталь того, чого бракувало 38
Молиться уся братія, щоб було вказано місце для церкви Печерської 60
Молитву написану дає святий Феодосій Симону 64
Молитва святого Феодосія у лихоманці 47
Молитва святого Феодосія після наставляння і поцілунку кожного 

брата по одинці, коли він уже мав помирати 48 
// 
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1194 Косов помилково вказав 99 сторінку, що було виправлено у Errata. 

Тексти

643

Для монаха великою справою є фізична праця 911194

Монастир святого Димитрія засновує князь Ізяслав 20
Мова святого Феодосія до того, хто завідував житницею 39
Мойсей святий після поразки над Альтою пішов до сестри 

святого Бориса Предслави 110
Мойсея святого закувати і взяти під варту наказав король Болеслав 111 
Мойсей святий просить Господа Бога про те, щоб стати монахом 0 
Мойсей святий розмовляє з польською панею і про що 112 
Мойсей святий не хоче, щоб польська пані викупала його з неволі 0 
Мойсея святого викупила полька за тисячу злотих 113 
З викупленим Мойсеєм святим як поводилася полька 0 
Мойсей святий як другий Йосиф від усього [неправедного] утікає 0
Мойсея святого на гарного коня садовить полька 115
Мойсеєві святому [полька] показує маєтки і наказує слугам 

і підданим кланятися йому 0
Мойсеєві святому [полька] смерть і муки обіцяє 0
Мойсеєві святому монах-священик з гори Афон дає ризу 0
Мойсея святого б’ють киями 0
Мойсей святий, коли була вбита пані його, іде до Києва і живе 

в печері святого Антонія 116
Мойсей святий повчає як запобігти тілесному гріху 0
Мулярі із Царгорода прийшли до святих Антонія і Феодосія 58
Мулярів розповідь про золото, яке їм дали, щоб вони з Царгорода

пішли і побудували в Києві над печерами церкву Пречистої Діви 59
N

Над тілом святого Гліба ангели співали і свічки горіли 23
На Печерську церкву промінь перейшов із Берестова 45
На лихоманку дуже сильно захворів святий Феодосій 46 // 
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1195 Rekusuie (середньопол.).

Тексти

645

Повчання святого братії перед смертю 46
Навідує хворого святого Феодосія князь Святослав 0
На якому фундаменті церква свята Печерська [стоїть] 60
У повітрі схожу церкву показує Богородиця 0
Найпершим після спорудження Печерської церкви був там

покладений померлий Шимон 65
Повчання злодіям 107
Найсвятішій Діві і печерським святим приписує своє зцілення 

біснуватий 87
Нестор у вісімнадцять років вступає до монастиря святого Феодосія 71
Нестор святий житія печерських святих описує 0
Невдячного Господь Бог сильно карає 135
Никифор – десятий Руський митрополит 173
Никифор – сімнадцятий Руський митрополит 175
Никита – одинадцятий Руський митрополит 173
Никита хоче затворитися в особливому місці 83
Никита молодий дияволові наче ангелові вклонився 0
Никита ошуканий пророкує 84
Никита знає напам’ять Старий Завіт, а Новий – ні 0
Нифонт святий, монах печерський, поставлений єпископом 

Новгородським 157
Нифонт святий не хоче співслужити з митрополитом Климентом 158
Нифонт святий хоче бачити святого Феодосія 159
Никон святий одягає святого Феодосія в рясу 27
Никон святий іде геть через незгоди поміж князями 44
Никон святий ігумен приймає іконописців 65
Никон святий святого Феодосія має за батька і навзаєм 77
Никон святий. Будучи монахом, був полонений половцями 141
Никона святого родичі хочуть викупити, але він сам відмовляється1195 0
Никон святий терпить сильні муки 0
Никон святий як був забраний від половчанина до монастиря 142
Никон святий зцілює багатьох хворих 143
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1196 Niosących (середньопол.).
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Никон святий випрошує здоров’я половчанину 0
Непрощення провин – великий гріх 136
Никодим святий в усьому наслідує святого Спиридона 138

О

Обіт князівського дворянина Климентія 36
Ікона Найсвятішої Діви промовляє до Климентія 37
Образ святого Феодосія випередив процесію1196 на нинішньому 

місці [церкви] Найсвятішої Діви 60
Намісну ікону дає цариця іконописцям до Києва 46
Образ Спасителя говорить до Симона 63
Образ Найсвятішої Діви сам виклався мозаїкою 80
Ікону Найсвятішої Діви Володимир надіслав до Ростова 93
Отця святого Феодосія ніхто ніколи не бачив сумним 39
Батько, приїхавши, сина свого святого Варлаама в монашестві, 

а у світі Василія забрав із печери 73
Ким була освячена свята Печерська церква 57
Олег і Ярополк – брати Володимира 21
Оливи не вистачало на свято Найсвятішої Діви і що трапилося тоді 41
Миро святих голів печерських як допомагає народу християнському 164
Про музику придворну слова святого Феодосія 44
Онисифор святий наслідує чесноти святого Феодосія 160
Онисифор святий мав дар Божий, завдяки якому бачив людські гріхи 0
Онисифорові святому з’являється Антоній і картає його 0
Онисифор – сорок третій митрополит Руський 180
Обкування гробу святого Феодосія 52
Економ возить змелене жито, аж тут приїхало ще п’ять возів 127
Іконописці говорять святому Антонія про смерть [його] 59
Розплата за крадіжку Василія 53 
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1197 Тут Косов допустив помилку: praktikuie (середньопол.).
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Особливу благодать обіцяє випросити Найсвятіша Діва для 
Печерської церкви 60

Про шкіру святого Арефи торгуються дияволи 155
Медик вірменин говорить хворому дворянину князя Всеволода, 

щоб він писав заповіт 97
Вірменин хоче викликати огиду до святого Агапіта і як 0
Вірменин лікар відвідує хворого святого Агапіта 110
Вірменин насміхається з ліків святого Агапіта 0
Вірменин пророкує1197 святому Агапіту смерть на третій день і обіцяє, 

якщо той не помре, тоді він прийме монашество 0
Вірменин розповідає святому Агапіту про свій піст 

і про вірменську віру 101
Вірменин після смерті святого Агапіта приходить до монастиря, 

зрікається своєї плюгавої віри і хоче стати монахом 102
Р

Паралічем скаліченого зцілює святий Агапіт 91
Пані польська пише до короля Болеслава про святого Мойсея 115
Пані польська убита після смерті Болеслава 116
Пояс для вимірів Печерської церкви дає будівничим Найсвятіша Діва 60
Павла святого у пустелі Господь Бог живить 113
Турбота Господня про своїх 40
П’ятиразове охрещення Русі 11, 12, 13
Полікарп святий помирає 162
Пимен святий був хворий змолоду, тому і зберігав чистоту 132
Пимен просить батьків, щоб дозволили йому стати монахом 0
Пимен святий просить про хворобу і чому 0
Пимена святого ангели одягають у рясу 0
Пименові святому ангели дають свічки і для чого 133
Пименом святим почали гидувати і ті, хто служив йому 134
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Пимен святий не нарікає у хворобі 134
Пимен святий зцілює хворого брата, щоб він служив йому, 

але той втікає від нього 0
Пимен святий, прохворівши двадцять років, помирає і які були 

[при цьому] знаки на небі 135
Пимен за два роки був повідомлений про смерть 144
Петро – двадцять четвертий митрополит Руський 176
Петро Могила – сорок шостий теперішній митрополит Руський 

і що гідне похвали при ньому вже трапилося 189
Побожний муж один із Києва дає багато золота на ікони 92
Під Трипіллям Ростислав з усіма [воїнами] потонув 108
Покора князя 43
Покутують злодії за гріх свій 104
Помста не оминула євреїв за розп’яття святого Євстратія 140
Поразку і смерть пророкує синам Ярослава святий Антоній 62
Після поцілунку братів що робив святий Феодосій – побачив один 

брат крізь шпарину 48
Підтвердження нетлінності тіл святих печерських 5, 6, 7, 8, 9
Процесія зі старого до нового монастиря 46
Прохор святий сильно взявся до суворого життя 117
Прохор святий змилосердився над голодними людьми і просить 

Господа Бога про урожай лободи 118
Прохор святий збирає попіл і, прочитавши молитву, перетворює 

його на сіль 119
Прохор святий, захворівши, відправляє до князя Святополка лист 

і який 121
Забране насиллям над добром є милостинею 155
Через святого Феодосія зцілюється софійський клірик 50
Пускається до Єрусалима святий Феодосій 25 
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1198 Ця ремарка є вочевидь не закінченою.
1199 Solarze (середньопол.).
1200 Simplakiem (середньопол.).
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R

Рада воїнів про вбивство печерських монахів 36
Реліквії святих церква Господа Христа1198 1
Реліквії святих є джерелом багатьох ласк 0
Реліквій святих гідність 2, 3, 4
Реліквії святих дає будівничим до Києва Найсвятіша Діва 60
Реліквії святих відігнали дияволів і [що було] далі 166
Роман, князь Руський, убитий половцями 56
Роса вкриває і показує місце для майбутньої церкви Печерської 61
Русь хрестить митрополит Михаїл, посланий в руські землі 

патріархом Сергієм 9
S

Сергій, патріарх Царгородський, дає Володимиру першого 
митрополита Михаїла 15

Сергій поцілувати яку ікону Пречистої не може і чому 88
Слава про святого лікаря Агапіта по всій Русі 96
Слова помираючого святого Феодосія 48
Слова святого Феодосія до святого Нифонта 159
Слузі Георгія, сина Шимона, чому коні виздихали 52
Софії Святої церкву князь Ярослав побудував 22
Схима є одягом досконалого монаха 136
Симеон – тридцять третій митрополит Руський 178
Сильвестр – сороковий митрополит Руський 179
Скарб святому Феодорові диявол показує 24
Солі вдосталь у монастирі і по всій Русі 119
Продавці солі1199 тримають зло на святого Пимена 0
Сплячому святому Феодорові диявол у вигляді ангела з’являється 124
Спиридон святий був великим простаком1200 137
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Спиридон святий псалтир пророка Давида вивчав напам’ять 137
Спиридонові святому наказує ігумен пекти просфори 

і що при цьому той робить 0
Спиридонові святому загорілася пекарня і як чудом погасла 138
Стрийковський говорить, що варягами називали шведів 23
Стефана на ігуменство святий Феодосій благословив 57  
Святополк убиває своїх братів святих Бориса і Гліба 18
Святослав князь бачив вогняний стовп від землі до неба коли 

помер святий Феодосій 49
Святослав нічого не вчинив після повчання святого Феодосія щодо 

його брата Ізяслава 43
Святий Стефан ігумен встановив, щоб щодня відправлялась у 

Печерській церкві літургія свята 58
Святослав копає фундамент для церкви Пречистої Діви Печерської 61
Святослав вночі посилає з Чернігова по святого Антонія 80
Святополк з королем польським Болеславом виганяють 

із Києва Ярослава 111
Святополк немилостивий 110
Святополкові сіль, котру відібрав у святих, перетворилася на попіл 0
Святополк дивується солі із попелу та хлібові з лободи 120
Святополк шкодує через вчинок свій 0
Святополк через що став побожним 0
Святополк святого Прохора, або святий Прохор Святополка 

(хто раніше буде визволений з тілесної неволі) своїми руками 
поховати мав 0

Святополк, залишивши в обозі воїнів, прийшов поховати 
святого Прохора 121
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Святополку князю відпускає гріхи святий Прохор 0
Святополк несе на власних плечах тіло святе до печери для поховання 0
Святополк перемагає щасливо агарян 0
Святополк завжди приїжджав до Печерського монастиря вклонитися 

іконі Найсвятішої Діви (це був святий звичай тих часів), коли 
збирався куди-небудь 122

Святих Печерських усі імена знати неможливо 164
Сухі кістки точать як піт святе миро у печерах 165
Шимон силою Божественною визволений від неприятеля і їде 

здоровий до Києва 62
Шимон розповідає святому Антонію про хрест і пояс 63
Шимон над Альтою і над морем бачить церкву Печерську 0
Шпиталь будує для убогих святий Феодосій 31

Т

Феодосій святий родом із Василькова 24
Феодосій святий, ще навчаючись вдома, гидує дитячими ігрищами 0
Феодосій святий прийшов до святого Антонія в печери 19
Феодосій святий у тринадцять років думав про монашество 29
Феодосій святий часто пече просфори для частого [здійснення] 

жертви Богу Отцю від Сина Його 25
Феодосій святий, ще не будучи монахом, залізом обковує пояс 0
Феодосію святому васильківський пан гарний одяг дає 26
Феодосій святий просить святого Антонія, щоб він постриг його 

у монашество 27
Феодосій святий на печерське ігуменство поставлений 28
Феодосію святому Христос Господь дає силу заклинання дияволів 29
// 
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1201 Sarabaitow – очевидно, від назви іспанського танцю Sarabanda. Щоправда, на
поданій с. 30 немає ніякої інформації про танцюристів, мабуть, малася на увазі або
с. 80, де йдеться про зцілення св. Ісака, що був змушений дияволами до танцю, або
с. 44, де розповідається про музику на князівському дворі. 

1202 Номер сторінки тут не вказаний.
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Феодосій святий, закрившись у пекарні, заклинає пекарних чортів 0
Феодосій святий часто відвідував келії, де якщо щось знаходив 

у брата поза Уставом, то палив це 0
Феодосія святого повчання до сарабандистів1201 30
Феодосій святий наказує відпустити злодіїв, приведених 

для повішання 31
Феодосій святий ходить до євреїв і повчає їх, щоб вони хрестилися 0
Феодосій святий, будучи старшим, виконує будь-які послушання 

із братією 32
Феодосій святий сам рубає дрова на кухню 33
Феодосія святого відповідь князю Ізяславу про смак 

монастирських страв 38
Феодосій святий наказує віддати усе вино пресвітерові на службу Божу, 

нічого не залишивши собі 39
Феодосій святий не йди на бенкет до тих, хто вигнав князя Ізяслава 

і чому 42
Феодосій святий дуже сильно любив князя Ізяслава як людину 

побожну 43
Феодосій святий одразу після запустів за звичаєм входив до печери 

і там молився аж до Вербної неділі 0
Феодосій святий, другий патріарх монахів на Русі, попрощався 
зі світом цим року Господнього 1074 місяця травня третього дня1202

Феодосій святий молиться і після смерті за усіх, хто відвідує 
монастир Печерський 64

Феодор святий, монах печерський, свої маєтки кидає під ноги 
Господа Христа 122
Феодору святому дивні думки диявол вселяє 123
Феодор святий має доброго товариша – святого Василія 0
Феодор святий обіцяє слухати слів, котрі йому говорить диявол 

під виглядом святого Василія 124
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Феодор святий просить Господа Бога про багатство 0
Феодор святий боїться сорому – вийти з печери 125
Феодора святого товариш святий Василій приїжджає 

з братніх почуттів 0
Феодор святий просить Господа Бога разом зі святим Василієм, 

щоб забрав від нього знання про те місце, де він закопав скарб 0
Феодор святий меле пшеницю в жорнах 0
Феодор святий читає заклинальну молитву проти диявола, 

що меле [пшеницю] 0
Феодор святий через старість покидає печеру 127
Феодор святий заклинає чортів і наказує їм винести дерево 

з Дніпрових берегів нагору знов 0
Феодор святий говорить правду князю Мстиславу про скарб 129
Феодорові святому вогонь не причиняє шкоди 130
Теопемпт – третій митрополит Руський і що при ньому відбулося 170
Тит і Євагрій заключили між собою дружбу 156
Тит, захворівши, просить пробачення у Євагрія, котрий ухиляється 

від примирення 0
Тит просить благословення у приведеного насилу Євагрія і що потім 

[було] 157
Тит зцілюється від хвороби і розповідає про добрих і злих ангелів 0
Тмутараканське місце вславилося життям святого Никона 77
Пояснює будівничим бачених [ними] осіб святий Антоній 66
Трьох речей навчає святий Антоній ігумен на Святій Горі 17
Тридцять було монахів у монастирі Печерському, котрі одним словом 

виганяли дияволів 87
V

Убогим віддає свій одяг святий Феодосій 26 
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1203 Rekuperował (середньопол.).

Тексти
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З’являється святий Феодосій після смерті одному із придворних 
Святослава і що говорить 49

Показує святий Феодосій срібло, заховане монахом Миколаєм 50
Показує у Влахернах цариця будівничим святих Антонія і Феодосія 
і що говорить [при цьому] 59
Вмираючого святого Феодосія повчання до братії 47
Вмираючи, святий Феодосій не забуває місця Печерського, 

але про нього Господа Бога просить 48
Зцілює святий Агапіт засудженого на смерть від отрути, котру дав 

цьому засудженому медик вірменин 98
W

Варяги викопали печеру собі 129
Варяги через це називаються так 23
Вдова просить про допомогу святого, не знаючи, що це він 45
Бачив святий Феодосій перед смертю усе те, що мало відбутися 

на цьому святому місці після смерті його 48
Село, посвячене Найсвятішій Діві 54
Володимир висилає послів до грецьких царів Василія і Костянтина, 

просячи, щоб йому сестру їхню дали за дружину 15
Володимир просить царів про єпископа, який би охрестив його 0
Володимир осліп і як знову повернув1203 зір 0
Володимир – правнук Рюрика 21
Володимир за один похід десять земель опанував 0
Волосся святого Пимена ангели кладуть на гріб святого Феодосія 133
Володимир Всеволодович бачив як з неба впав вогонь і випалив 

терня там, де мала бути церква Пречистої 66
Володимир дивується іконам, силою Господньою намальованим 93
// 

Р Е Є С Т Р
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1204 Косов тут допустив помилку – ś. Theodor (середньопол.).

Тексти

665

Володимир травами святого Агапіта зцілений 99
Володимир їде до Києва дякувати за зцілення 0
Володимир слухає святого Агапіта і все роздає убогим 100
Війну князі розпочинають за благословенням 62
У хліву дияволи чинять бешкет, але їх виганяє молитвою 

святий Феодосій 42
У печерах святих лежати після смерті є корисно для Спасіння 

монахові і чому 145
Всеволод опанував Київ 56
У Заволоччі Гліб святий убитий 84
Вигнання обіцяють святому Феодосію князі, перемігши Ізяслава 43
За винятком обличчя і рук ніколи не мив усього тіла 

святий Феодосій1204 33
X

Князів Ясновельможних дому на Четвертні Святополків-
Четвертинських звідки лінія 57

Князь Ізяслав з синочком своїм часто ходить до святого Феодосія 28
Князь Святослав бажає розмовляти зі святим отцем Феодосієм 43
Князь Георгій за зцілення Василія складає подяку Господу Богу

і святому Феодосію 54
Князь Володимир Всеволодович будує в Ростові церкву подібну 

за розміром до Печерської 66
Князів і панів хворих багато приходить до святого Агапіта і виходять 

вони від святого здоровими 97
Князь Володимир Всеволодович захворів, а лікар вірменин зцілити 

його не може 98
Князь Мстислав з великою сторожею їде по святого Феодора і чому 129
// 

Р Е Є С Т Р
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1205 Не зрозуміло, якого саме місця стосується ця глосa. На зазначеній с. 47 немає
ніякої інформації щодо полум’я. Очевидно, тут йдеться про три вогняні стовпи, які ба-
чили кияни після перенесення тіла святого (с. 50), а під двома церквами маються на
увазі Церква земна і Небесна.

Тексти
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Князь наказав святого Феодора закувати і три дні не давати йому їсти 
і пити 0

Князь Мстислав невірний наказує мучити святого Феодора 
аж до крові 130

Князь Мстислав наказує повісити святого Феодора в диму 0
Князь Мстислав, напившись і розгнівавшись, прострілює 

святого Василія стрілою із лука 131
Князь Мстислав убитий під Володимиром тією ж стрілою, 

якою святого прострелив 0
Князь Микола Святоша копає собі з лікарем гріб у печері 150

Z

Захворів сильно брат, що був зцілений святим Пименом, і не було кому 
подати води йому 135

Захарій просить Сергія про віддане на зберігання срібло і золото, 
а той відкараскується від цього 88

Захарій каже йому присягнути, що не брав [скарбу] перед іконою 
Найсвятішої Діви Печерської 0

Зарахування чеснот святого Антонія 20
Шкодує про гріх свій святий Феодор 126
Монахів правила святого Василія через святого Мойсея виганяє із 

Польщі Болеслав 116
Монах один їсть таємно, а вдає постника 160
Спаситель світу Ісус Христос що говорить до святого Антонія 61
Зібрання багатьох єпископів, архімандритів, ігуменів і монахів 

для перенесення тіла святого Феодосія 51
За вдовою перед суддею заступається [святий Феодосій] 45
З’єднання полум’я, що торкалося обох церков1205 47
Заснув святий Феодор, працюючи, аж ось шум у печері. 

Жорна самі крутяться і мелють 126
Злодії опівночі прийшли обікрасти святу церкву, в // 

Р Е Є С Т Р
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Тексти
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якій ангели, що співали замість братів, перешкодили крадіжці 35
Злодії шкодують про злобу свою і як 36
Злодії дискутують про висоту маєтку 45
Злодіїв, котрі хотіли викрасти книги святого Григорія, садовить 

замковий городничий 103
Злодії інші крадуть фрукти у святого Григорія 104
Злодії з вкраденими фруктами два дні стоять у саду 0
Злодіїв волання і про що воно 0
Злодії, покинувши огидну справу свою, в винограднику 

і в садах монастирських працюють 105
Золота на три роки дає будівничим Найсвятіша Діва, щоб вони 

церкву Печерську поставили 59
Дружина князя Ізяслава вагомим доказом від гніву відвертає [князя] 

і була вона полькою 76
Дружиною не гидуй 114
З ланцюгів братія печерська робить те, що потрібно для вівтаря 143
Євреї з держави грецької вигнані і як загинув той, 

хто святого розіп’яв 141
Жили під колінами обрізає святому Никонові половець 142

// 
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І С Т О Р И К И, З  Я К И Х  

Н А В Е Д Е Н І  Я К  Ж И Т І Я

СВЯТИХ ОТЦІВ ПЕЧЕРСЬКИХ,
Т А К  І  Х Р О Н О Л О Г І Я  М И Т Р О П О Л И Т І В

[аж] до теперішнього 

Ясновельможного Його милості отця митрополита

І

Святий Симеон, єпископ Суздальський

ІІ

Святий Полікарп, ігумен Печерський

ІІІ

Святий Нестор, монах печерський

IV

Зонара, історик грецький

V

Стрийковський

VI

Ваповський

VII

Бєльський 

VIII

Кромер
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Глоси 
“Патерикону” 

Біблійний текст  Текст “Патерикону”
(в нашому перекладі з ла-
тини і польської) 

Джерело запозичення біблійного
тексту (в нашому перекладі з ла-
тини)  

4 Reg. 23 4 (2) Цар.23:16-18 

І обернувся Йосія, та й побачив гроби,
що були там на горі. І послав він, і по-
забирав кості з гробів, і попалив на жер-
тівнику, і опоганив його, за словом Гос-
поднім, яке кликав був Божий чоловік,
що прорікав оці речі. І сказав цар: Що
це за надгробок, що я бачу? А люди того
міста сказали йому: Це надгробок Бо-
жого чоловіка, що прийшов з Юдеї й
прорік оці речі, які зробив ти на жертів-
нику в Бет-Елі. А він сказав: Дайте йому
спокій, нехай ніхто не рухає костей
його. І зберегли його кості, кості того
пророка, що прийшов був із Самарії.

Бо якщо поглянеш в Святе
Письмо Старого Завіту,
знайдеш там, що цар Іоа-
сія, коли скидав ідолів і,
викопуючи багато кісток з
гробу, палив [їх] на вів-
тарі, вчинив таку почесть
кісткам самаритянського
пророка, що заборонив
переносити з тієї гори, де
[вони] лежали.

Bellarmino, Roberto Francesco

Romolo. Disputationum De

Controversiis Christianae Fidei

Tomus Primus (1588). P. 929.

Також 4 Цар. 23. Коли Іоасія
храми ідолів скидав і всяку ідіо-
латрію руйнував, то поцінував
знищені реліквії святих. Коли кіс-
тки інших мерців викопував і пе-
ретворював їх на попіл, кісти ж
святого пророка там само знай-
дені наказав залишити. 

Deut. C.ult. Второзак. 34: 5-6 І впокоївся там Мой-
сей, Господній раб, у моавському краї
на приказ Господа. І похований він у
долині в моавському краї навпроти Бет-
Пеору, і ніхто не знає гробу його аж до
цього дня.

Більше того, знайдеш там,
що сам Господь Бог дав
нам приклад шанування
святих реліквій його слуг.
Бо [він] сам їх благоволив
шанувати, коли їм похо-
рони влаштував (що чи-
таємо про тіло Мойсея

Bellarmino, Roberto Francesco

Romolo. Disputationum De

Controversiis Christianae Fidei

Tomus Primus (1588). P. 929.

Також Второзак. Глава остання.
Сам Бог (як Єронім Вігілантію су-
перечить) тіло Мойсея вшанував,
бо його власними руками поховав.

ДОДАТКИ
Таблиця 1

Біблійні тексти у “Патериконі” Сильвестра Косова
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4 Reg. 13 4 (2) Цар. 13:21

І сталося, як ховали одного чоловіка, то
погребальники побачили ті орди, та й
кинули того чоловіка до Єлисеєвого
гробу. А коли впав і доторкнувся той чо-
ловік до Єлисеєвих костей, то воскрес,
і встав на ноги свої… 

Знаємо про кістки пророка
Єлисея, з допомогою яких
Всевишній здійснив таке
чудо, що як тільки дотор-
кнувся до них померлий чо-
ловік, був повернений до
попереднього життя.

Bellarmino, Roberto Francesco

Romolo. Disputationum De

Controversiis Christianae Fidei

Tomus Primus (1588). P. 929.

Також 4 Цар. 13. Кістки Єлисея
коли доторкнулися якого помер-
лого чоловіка, щасливо повер-
нули його до життя.

Psal. 115 Псал. 115:6 

Дорога в очах Господа смерть богобій-
них Його! 

Біблійна цитата вкладена в
уста св. Амвросія (див. 
Таб. 2). 

Canisius, Petrus. Authoritates Sa-

crae Scripturae Et Sanctorum Pa-

trum. Venetiis, 1571. Р. 120

(див. Таб. 2).

Psal. 138 Псал. 138:17 Біблійна цитата вкладена в
уста св. Амвросія (див. 
Таб. 2). 

Canisius, Petrus. Authoritates Sa-

crae Scripturae Et Sanctorum Pa-

trum. Venetiis, 1571. Р. 120

(див. Таб. 2). 

Psal. 33 Псал. 33:21 Біблійна цитата вкладена в
уста св. Амвросія (див. 
Таб. 2).

Canisius, Petrus. Authoritates Sa-

crae Scripturae Et Sanctorum Pa-

trum. Venetiis, 1571. Р. 120

(див. Таб. 2). 

Iud. 15 Суд. 15:19

І пробив Бог джерело, що в Лехі, і ви-
йшла з нього вода, і він напився, і вер-
нувся його дух, і він ожив. Тому назвав
він ім’я йому: Ен-Гаккоре, що в Лехі, і
так воно зветься аж до цього дня. 

Як колись витекла вода з ос-
лячої сухої і голої щелепи і
напоїла Самсона з Наза-
рету...

Sancti Ioannis Damasceni opera

multo quam unquqm antehac

auctiora, magnaque ex parte nunc

de integro conversa. Parisiis,

1512. Р. 168

Так як колись вода хлинула… з ос-
вячої щелепи для спраглого Сам-
сона…
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Exod. 18 Вихід. 17:6

Ось Я стану перед лицем твоїм
там, на скелі в Хориві, а ти вда-
риш у скелю, і вийде із неї вода,
і буде пити народ! І зробив Мой-
сей так на очах старших Ізраїле-
вих. 

…та сама вода в глухій пус-
телі Баттарітідській з’яви-
лася з голого каменю і твер-
дої скелі та напоїла
ізраїльтян. 

Sancti Ioannis Damasceni opera multo

quam unquqm antehac auctiora, mag-

naque ex parte nunc de integro conversa.

Parisiis, 1512. Р. 168 Так як колись вода
хлинула з скулястого і твердого каменю у
пустелі за волею Божею…

4 Reg. 13 4 (2) Цар. 13:21

І сталося, як ховали одного чо-
ловіка, то погребальники по-
бачили ті орди, та й кинули
того чоловіка до Єлисеєвого
гробу. А коли впав і доторк-
нувся той чоловік до Єлисеєвих
костей, то воскрес, і встав на
ноги свої… 

Читаємо і далі в книгах того
ж Старого Завіту як кістки
пророка Єлисея оживили не-
щодавно похованого помер-
лого.

Sancti Ioannis Damasceni opera multo

quam unquqm antehac auctiora, mag-

naque ex parte nunc de integro conversa.

Parisiis, 1512. Р. 169 v. (Cpmmentarius)

Як кістки пророка Єлисея повернули дар
життя тілу, покладеному у його гробі, про
що згадує 13 глава Четвертої [книги]
Царів… 

Psal. 23 Псал. 23:7

Піднесіте верхи свої, брами, і
будьте відчинені, входи відвічні,
і ввійде Цар слави!

Тоді тричі з процесією обій-
шовши, коли почали співати:
“Візьміть, князі, врата ваші”.
Нікого не було в церкві, хто б
відповів: “Хто ж то Цар
Слави”. 

Друга Касіянівська редакція Києво-

Печерського патерика

Обійшли церкву тричі й почали співати:
“Възмеє врата князи ваши”. І не було ні-
кого в церкві, хто відспівав би: “Кто сей
єсть царь славы”.

Luc. 12. Лк. 12:33-34

Продавайте достатки свої та ми-
лостиню подавайте. Робіть ка-
литки собі не старіючі, неви-
черпний скарб той у небі, куди. 

І роздумував у серці своєму
над цими словами Спаси-
теля: “Продайте, що маєте і
роздай те на милостиню. Ро-
біть калит ки собі такі, які не 

Друга Касіянівська редакція Києво-

Печерського патерика

Говорить бо Господь: “Не зберігайте
собі скарбів на землі, де злодії підкопу-
ють і крадуть; зберігайте собі скарби на 



675

не закрадається злодій, і міль де
не точить.

старіють, скарб невичер-
пний у небі, куди не набли-
жається злодій і де міль [їх]
не псує. Бо де скарб ваш, там
буде й серце ваше”. 

Небесах, де ні тля не нищить, ні злодії
[не] крадуть. Де бо майно ваше, там і
серня ваші”.

Gen. 3. Бут. 3:19

У поті свойого лиця ти їстимеш
хліб, аж поки не вернешся в
землю, бо з неї ти взятий. Бо ти
порох, і до пороху вернешся. 

…ти є порох і в порох повер-
нешся. 

Біблійні цитати і алюзії, додані Косовим
самостійно.
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Таблиця 2

Постанови Соборів і святоотцівські цитати у “Патериконі”

Глоси 
“Патери-

кону”

Текст цитати “Патерикону” Джерело і текст оригінальної цитати 

Conc. 7. Act 3. 

Servator noster Christus fontes Salutares Reli -
quias nobis reliquit, multis modis beneficia
fundentes. Martyrum enim ossa virtutas mul-
tos operantur, atque id per Christum, qui in
ipsis habitat.

Summa conciliorum et pontificum a Petro usque ad

Pium IV collecta per F. Barth. Carranzam. Lugduni,

1570. P. 310.

Servator noster Christus fontes salutares, Sanctorum
reliquias nobis reliquit, multis modis beneficia fundentes,
martyrum enim ossa virtutes multeas operantur, atquè; id
per Christum, qui in ipsis habitat.

Basil. In Psal
115. 

Quando Judaice quis moriebatur abominabi-
lia erant morticinia: cum pro Christo mors
contingit, preciosae sunt reliquiae Sanctorum
ejus. Antea dicebatur sacerdotibus: non con-
taminabitur ex aliquo mortuo, nunc autem
qui contingit ossa Martyris quandam sancti-
ficationis, societatem assumit ex gratia cor-
pori insidente. 

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo. Disputationum

De Controversiis Christianae Fidei Tomus Primus (1588).

P. 930.

Quando, inquit, Iudaicè quis moriebatur, abominabilia erant
morticinia : cùm pro Christo mors contingit, preciosae sunt
reliquiae Sanctorum eius. Antea dicebatur Sacerdotibus &
Deo dicatis ; Non contaminabitur ex aliquo mortuo : nunc
autem qui contingit ossa Martyris, quandam sanctificationis
societatem assumit, ex gratia corpori insidente. 
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Gregor. Nazian.
Orat 1. In Ju-
liam. Non victimas pro Christo caesas reve-

ritus es etc. quorum (іd est sanctorum)
vel sola corpora idem possunt, quod et
animae sanctae, sive manibus contrec-
tentur, sive honorentur.

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, Saint, Disputationum

De Controversiis Christianae Fidei Tomus Primus (1588). P. 930.

Non victimas, inquit, pro Christo caesas reveritus es? (& aliquot in-
terpositis) quorum vel sola corpora idem possunt, quod animae
sanctae, sive manibus contrectentur, sive honorentur, quorum vel
solae sanguinis guttae, atque exigua passionis signa idem possunt,
quod corpora. Haec non colis, sed contemnis & aspernaris, qui
Herculis rogum, ex calamitate iniuriisque mulieribus illatis excita-
tum, admiraris. 

Gregor Nissen.
Orat. In Theod.
Mart. Ipsas attingere reliquias, si quando ali-

qua ejusmodi prospera fortuna contin-
gat, ut id facere liceat, quam id sit mul-
tum desiderandum et optandum.

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, Saint, Disputationum

De Controversiis Christianae Fidei Tomus Primus (1588). P. 930.

Ubi his, inquit, oculos oblectavit, cupit deinceps ipsi conditorio ap-
propinquare, sanctificationem ac benedictionem, contrectationem
eius esse credens: quòd si quis etiam pulverem, quo conditorium,
ubi Martyris corpus quiescit, obsitum est, auferre permittat, pro mu-
nere pulvis accipitur, actanquam res magni precii condenda terra
colligitur; nam ipsas attingere reliquias, si quando aliqua eiusmodi
prospera fortuna contingat, ut id facere liceat, quam id sit multum
desiderandum, & optandum, ac summarum precum donum, sciunt
experti, & eius desiderii compotes facti. 

Chrys. De Ju-
ventio et
Maximo. Ideo sepius eos invisamus, tumulos

adoremus, magnaque fide reliquias
eorum contingamus, ut inde benedic-
tionem aliquam assequamur.

Bellarmino, Roberto Francesco Romolo, Saint, Disputationum

De Controversiis Christianae Fidei Tomus Primus (1588). P. 930.

Idcirco saepius eos invisamus, tumulos adoremus, magnaque fide
reliquias eorum contingamus, ut inde benedictionem aliquam asse-
quamur. 
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D. Ambros. Ser.
93. De Sanctis
Nazario et
Celso .

Quod si dicas mihi quid honoras in
carne jam resoluta atq[ue] consumpta,
de qua iam Deo nulla cura est. Et ubi est
illud charissimi, quod ipsa veritas loqui-
ter per Prophetam “Preciosa in
conspectu Domini mors sanctorum
ejus”. Et iterum: “Mihi autem valde ho-
norificati sunt amici tui, Deus”. Hono-
rare debemus servos Dei, quanto magis
amicos Dei. De quibus alio loco dicitur:
“Dominus, inquit, custodit ossa eorum
et unum ex his non conteretur”. Honoro
ergo in carne Martyris, exceptas pro
Christi nomine cicatrices, honoro viven-
tis memoriam perennitate virtutis, ho-
noro per confessionem Domini sacratos
cineres, honoro in cineribus semina ae-
ternitates”. 

Canisius, Petrus. Authoritates Sacrae Scripturae Et Sanctorum

Patrum. Venetiis, 1571. Р. 120

Quòd si dicas mihi, quid honoras in carne iam resoluta atque
consumpta, de qua nulla iam Deo cura est? Et ubì est illud, charis-
simi, quod ipsa veritas loquitur per prophetam? Preciosa est, inquit,
in conspectu Domini mors sanctorum eius. Et iterùm, Mihi autem
valdè honorificandi sunt amici tui Deus. Honorare debemus servos
DEI, quanto magìs amicos Dei? De quibus alio loco dicitur: Do-
minus, inquit, custodit omnia ossa eorum, & unum ex his non
conteretur. Honoro ergò in carne martyris exceptas pro CHRISTI
nomine cicatrices, honoro viventis memoriam perennitate virtutis,
honoro per confessionem Domini sacratos cineres, honoro in ci-
neribus semina aeternitatis.

Ambrosio. 

Exultant felices singularum Urbium po-
puli, si unius saltem Martyris Reliquiis
muniantur. Ecce nos populos Martyrum
possidemus. Gaudeat terra nostra nutrix
caelestium militum et tantorum parens
saecunda virtutum. 

Canisius, Petrus. Authoritates Sacrae Scripturae Et Sanctorum

Patrum. Сар. 3. Venetiis, 1571. Р. 119.

Exultant felices singularum urbium populi, si unius saltem martyris
reliquiis muniantur. Eccè nos populos martyrum possidemus. Gau-
deat terra nostra matrix caelestium militum, & tantarum parens
foecunda virtutum. 
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Таблиця 3
Відображення культу отців Печерських 

у наративах першої половини XVII ст.

Імена святих отців 
Печерських 

“Анфоло-
гіон”

1619 p. 

Житія у
“Патери-

коні”
1635 p. 

Мощі,
згадані у
“Тера-

тургимі”
1638 р. 

“Канон”
1643 p.

1. Єремія Прозорливий + + + + 

2. Матвій Прозорливий + + + + 

3. Даміан Пресвітер + + + + 

4. Микола Святоша + + + + 

5. Спиридон Просфорник + + + 

6. Никодим Просфорник + - - - 

7. Никон Сухий + + + + 

8. Марк Печерник + - + + 

9. Прохор Лебідник + + + + 

10. Євстратій 
Преподобномученик 

+ + + + 

11. Нифонт Новгородський + + - + 

12. Ісакій Затворник + + + + 

13. Феодосій Печерський + + + + 

14. Григорій Чудотворець + + + + 

15. Агапіт Лікар + + + + 

16. Діонісій Суздальський + - - + 

17.  Антоній Печерський + + + + 

18. Іоанн Багатостраждальний + + + + 

19. Мойсей Угрин + + + + 

20. Пимен Багатостраждальний + + + + 

21. Федір Мовчазний + + + + 

22. Василій Преподобномученик + + + + 
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28. Варлаам ігумен Печерський - + + +

29. Арефа Затворник - + + - 

30. Еразм Печерський - + + - 

31. Афанасій Затворник - + + + 

32. Никон Великий - + + - 

33. Лаврентій Затворник - + + - 

34. Іоанн Кукша - + + + 

35. Єфрем Каженик - + + + 

36. Нестор Літописець - - + + 

37. Єронім - - + - 

38. Сильвестр - - + - 

39. Меладій Чудотворець - - + - 

40. Іоанн Постник - - + - 

41. Ісайя Працьовитий - - + - 

42. Феофан Постник - - + - 

43. Феофіл Чудотворець - - + + 

44. Євстафій Золотар - - + - 

45. Ілля (Чобіток) - - + - 

46. Михаїл митрополит - - + - 

47. Симон Суздальський - - + + 

48. Нектарій послушник - - + - 

49. Анастасій диякон - - + - 

50. Онуфрій старець - - + - 

23. Аліпій Іконописець + + + + 

24. Никита Новгородський + + + + 

25. Стефан ігумен Печерський - + - - 

26. Онисифор Сповідник - + + - 

27. Тит Пресвітер - + + - 
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62. Макарій диякон в Дальніх 
печерах 

- - + -

63. Аквілла в Дальніх печерах - - + - 

64. Зенон у Дальніх печерах - - + - 

65. Федір у Дальніх печерах - - + - 

66. Ісидор у Дальніх печерах - - + - 

67. Касіан у Дальніх печерах - - + - 

68. Петро в Дальніх печерах - - + - 

69. Силуан у Дальніх печерах - - + - 

70. Феофіл Московський у Даль-
ніх печерах 

- - + - 

71. Сисой у Дальніх печерах - - + - 

72. Герунтій у Дальніх печерах - - + - 

73. Руф у Дальніх печерах - - + - 

74. Веніамін у Дальніх печерах - - + - 

75. Пимен у Дальніх печерах - - + - 

76. Арсеній у Дальніх печерах - - + - 

77. Євлогій у Дальніх печерах - - + - 

51. Сергій Послушливий  - - + - 

52. Пергій старець - - + - 

53. Євладій Постник - - + - 

54. Анатолій Затвірник - - + - 

55. Лука економ - - + - 

56. Павло Послушливий - - + - 

57. Сава Чудотворець - - + - 

58. Аврамій Працьовитий - - + 

59. Спиридон чудотворець - - + - 

60. Лонгин в Дальніх печерах - - + - 

61. Агафон в Дальніх печерах - - + - 
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78. Євфимій у Дальніх печерах - - + - 

79. Іосиф у Дальніх печерах - - + - 

80. Афанасій у Дальніх печерах  - - + - 

81. Пафнутій у Дальніх печерах - - + - 

82. Мардарій (якого люди плута-
ють з Федором Острозьким) у
дальніх печерах

- - + - 

83. Панкратій у Дальніх печерах - - + - 

84. Софроній у Дальніх печерах - - + - 

85. Памво у Дальніх печерах - - + - 

86. Захарій Постник у Дальніх
печерах - - + - 

87. Паїсій у Дальніх печерах - - + - 

88. Меркурій у Дальніх печерах - - + - 

89. Мартирій у Дальніх печерах - - + - 

90. Мойсей у Дальніх печерах - - + - 

91. Аммон у Дальніх печерах - - + - 

92. Даниїл у Дальніх печерах - - + -
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Таблиця 4

“Полемічно активні” моменти у Хронології Руських митрополитів

Лев Кревза. “Оборона церковної єд-
ності”. 1617 р.1015

Захарій Копистенський. “Палінодія”. 1617–
1621 рр.1016

Сильвестр Косов. “Пате-
рикон”. 1635 р.1017

Михаїл. Грек. Поставлений патріархом
Миколаєм Хрисовергом 1000 р. 

Михаїл. Грек. Поставлений 1000 р. патріархом
Сергієм, який походить з роду Фотія. Це визнає
навіть Кревза. Адже, за Баронієм, з 999 р. патрі-
архом був саме Сергій.  

Михаїл. Грек. Поставле-
ний 1000 р. патріархом
Сергієм або Миколаєм
Хрисовергом 

Леонтій. Поставлений 1020 р. Леонтій. Грек. Поставлений патріархом Євста-
фієм 6500 [1042] р. і перебував у послусі йому. У
Київському столичному пом’янику на цьому
місці поставлено Іону.  

Леонтій. Поставлений
1020 р. 

Теотемпт. Поставлений 1038 р. Освятив
церкву Св. Софії. За його часів відбувся
розлам Східної і Західної Церков, після
якого руські князі не хотіли мати мит-
рополитами греків 

Теотент [sic] поставлений близько 6547 [1039] р.
патріархом Алексієм Студитом. Освятив церкву
Св. Софії. В Київському пом’янику тут постав-
лено Кирила.  

Теопемпт. Поставлений
близько 1038 р. Освятив
собор Св. Софії і низку
інших церков. 

1015 Kreuza L. Obrona... – S. 55-66.
1016 Копыстенский З. Палинодия... – Стб. 1005-1049.
1017 Kossow S. Paterikon... – S. 169-181.
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Іларіон. Русин. Монах на Берестові.
Поставлений 1051 р. Не отримав бла-
гословення Константинополя через
те, що князь Ізяслав не визнавав па-
тріарха схизматика. Освятим церкву
св. Георгія. 

Іларіон. Русин. Монах на Берестові. Постав-
лений близько 6559 [1051] р. за часів патрі-
арха Михаїла Керуларія. Не отримав благос-
ловення Константинополя через війну,
причиною якої став купецький конфлікт. Але
після війни вочевидь послав до патріарха за
благословенням. У Київському столичному
пом’янику тут поставлено Єфрема.  

Іларіон. Поставлений 1051 р.
Не слав по благословення
до патріарха через русько-
візантійську війну з приводу
Корсуня. Освятив церкву св.
Георгія. 

Георгій. Невідомо, грек чи русин. По-
ставлений 1063 р. Невідомо, чи був у
послуху патріархові, чи ні. Канонізував
Бориса і Гліба.  

Георгій. Грек (як доказ наводить свідчення Пе-
черського патерика). Поставлений 6580 [1072] р.
патріархом Іоанном Ксифіліном, у послуху до
якого і перебував. Доказом цього є послання
св. Феодосія князю Ізяславу “о латћн хъ”. 

Георгій. Поставлений
близько 1063 р. Канонізував
Бориса і Гліба.  

Іоанн. Поставлений 1080 р. Невідомо,
чи був у послуху патріархові, чи ні. 

Іоанн. Поставлений 6597 [1089] p. Висвячений
патріархом Миколаєм, у послуху якому і пере-
бував. Освятив Печерську церкву. 

Іоанн. Поставлений 1080 р.
Освятив Печерську церкву.

Іоанн. Грек. Поставлений 1090 р. Іоанн. Грек. Проста і не-
вчена людина.  

Єфрем. Грек. Поставлений 1092 р. Не
був у послуху патріархові, про що свід-
чить прийняття свята перенесення
мощей св. Миколая у Барі, яке встано-
вив Папа Урбан ІІ. 

Єфрем. Грек. Поставлений 6604 [1096] р. па-
тріархом Миколаєм ІІІ, у послуху якому і пере-
бував. Ніде не написано, ні що за часів цього
митрополита встановити свято перенесення
мощей св. Миколая, ні що встановив його
Папа. 

Єфрем. За його часів встанов -
лене свято перенесення
мощей св. Миколая. Греки
його не святкують, бо воно не
прийняте собором, але ру-
сини з великої любові до св.
Миколая прийняли це свято
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Миколай. Грек. Поставлений 1102 р. Був
у послуху патріархові “простачок”. 

Миколай. Грек. Поставлений 6614 [1106] р.
патріархом Миколаєм ІІІ, у послуху
якому і перебував. 

Миколай. Грек. Поставлений
1102 р. Був у послуху патріарху.  

Никофор. Поставлений 1014 р. [sic].
Такий самий як і Миколай. 

Никифор. Грек. Поставлений патріархом
Іоанном VIII, у послуху якому і перебу-
вав. Помер 6629 [1121] р. 

Никифор. Грек. Поставлений
1104 р.  

Никита. Грек. Поставлений 1126 р. Був у
послуху патріархові. 

Никита. Грек. Поставлений патріархом
Іоанном VIII, у послуху якому і перебу-
вав. Помер 6634 [1126] р.  

Никита. Грек. Поставлений
1126 р. 

Михаїл. Грек. Поставлений 1127 р. Пере-
бував у послуху патріархові. 

Михаїл. Грек. Поставлений патріархом Іо-
анном VIII, у послуху якому і перебував.
У пом’янику тут значиться Костянтин.

Михаїл. Грек. Поставлений
1127 р. Перебував у послуху па-
тріархові. 

Климент. Поставлений 1146 р. Не отри-
мав патріаршого благословення. Новго-
родський архієпископ і печерський свя-
тий Нифонт не хотів приймати цього
митрополита. Патріарх прислав митро-
полита Костянтина, який скинув Кли-
мента. 

Климент. Не отримав патріаршого бла-
гословення, оскільки патріарший прес-
тол був вакантним. Однак продовжував
перебувати у послуху Константинополю.
Руські князі сторонилися лядської віри.
Новгородський архієпископ Нифонт не
хотів приймати цього митрополита.

Климент. Поставлений 1146 р.
Не отримав патріаршого бла-
гословення, оскільки князь
Ізяслав волів мати справу з
Римом, а не схизматичним Кон-
стантинополем.  

Костянтин. Поставлений 1160 р.
Перебував у послуху патріарху. 

Феодор. Грек. Поставлений 1160 р. Пе-
ребував у послуху патріархові. 

Феодор. Грек. Поставлений патріархом
Лукою, в послуху якому і перебував. 

Феодор. Грек. Поставлений
1170 р. Перебував у послуху па-
тріархові.  
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Іоанн. Грек. Присланий з Константино-
поля 1170 р. Спершу не був прийнятий
князем Ростиславом, але після отри-
мання дарів від патріарха був поставле-
ний на митрополію. Старався досягти
єдності з Папою Александром ІІІ, про
що свідчить його збережений у “Прави-
лах” лист. 

Іоанн. Грек. Присланий з Константинополя
від патріарха Михаїла. Писав до Папи, до-
коряючи в неправильності віри. Його лист
можна читати в “Соборниках” слов’ян-
ських.

Іоанн. Грек. Поставлений
1176 р. Людина освічена у
світських і церковних науках.  

Костянтин. Грек. Поставлений 1176 р.
Був у послуху патріархові.  

Костянтин. Грек. Поставлений патріархом
і перебував у послуху йому. 

Никифор. Грек. Поставлений 1185 р.
Був у послуху патріархові 

Никифор. Грек. Поставлений близько 6693
[1185] р. від патріарха Василія Коматерна,
якого і слухав. Замість нього у пом’янику
згадано Гаврила і Діонісія. 

Никифор. Поставлений 1185 р.
Був у послуху патріархові.

Матвій. Грек. Невідомо, кого слухав. Ла-
тинники у 1200 р. взяли Константино-
поль і володіли ним до 1235 р. 

Матвій. Грек. Поставлений 6719 [1211] р.
патріархом Леонтієм, Досифеєм або Геор-
гієм Ксифіліном, яких і слухав. У 1204 р.
латинники взяли Константинополь. 

Матвій за пом’яниками або
Никита за Стрийковським. Був
слухняний патріархові. 

Кирил. Русин. Поставлений 1225 р. Неві-
домо, кого слухав, оскільки патріархи в
цей час перебували у вигнанні в Нікеї. 

Кирил. Русин. Поставлений 6736 [1228] р.
Перебував у послуху патріархові. 

Кирил. Русин. Поставлений
1225 р. Людина побожна і
вчена.

Кирил. Русин. Поставлений 1230 р. Кирил. Русин. Поставлений 6759 [1251] p.
Русини у цей час не вступали у жодні пере-
говори з латинниками.  

Кирил. Поставлений 1230 р. 
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Іосиф. Грек. Єдиний на той час був при-
сланий від патріарха з Нікеї близько
1237 р. 

Іосиф. Грек. Був посланий від патріарха з
Нікеї, що визнають і супротивники. Його
прийняття на Русі є доказом, що й інші патрі-
архи були прислані з Нікеї. 

Іосиф. Грек. Присланий па-
тріархом 1237 р. 

Кирил. Русин. Поставлений 1250 р. У
цей час греки повернули Константино-
поль, Михаїл Палеолог уклав Унію з
Римом , а патріарх Іоанн Векк перебував
у послуху Риму.

Кирил. Русин. Поставлений 6782 [1274] р.
патріархом Германом. Михаїл Палеолог у
цей час був змушений прийняти унію. Але
патріарх Іосиф і все духовенство не при-
йняли її. Іоанн Векк був примушений до
Унії. Руські митрополити, однак були у по-
слусі не Векку, а Іосифу. Особливо супроти-
вились Унії монахи Афону. 

Кирил. Русин. Поставлений
1250 р. патріархом Іоанном
Векком.

Максим. Грек. Присланий у 1283 р. уній-
ним патріархом Іоанном Векком. 

Максим. Грек. Поставлений 6791 [1283] р.
патріархом Іосифом або Георгієм. Іоанн
Векк у цей час був на вигнанні, його не
мали за правовірного ні греки, ні русини. 

Максим. Грек. Присланий у
1283 р. патріархом Іоанном
Векком. 

Петро. Русин. Ратський ігумен. Постав-
лений 1307 р., коли у Константинополі
панувала велика незгода. Москва має
його за святого. 

Петро. Русин. Ратський ігумен. Поставле-
ний 6816 [1308] р. Маємо його за святого,
чиє тіло зберігається нетлінним у Москві. 

Петро. Ратський ігумен. По-
ставлений 1307 р. Його релік-
вії лежать у Москві, а житіє
описане в соборниках.  

Феогност. Поставлений 1328 р.  Феогност. Грек. Поставлений 6837 [1329] р.
патріархом Ісаєю.  

Феогност. Поставлений 
1328 р. 

Алексій. Русин. Поставлений 1364 р. Був
у послуху патріархові Філофею, який
виступав за єдність Церкви. Канонізував
віленських мучеників.  

Алексій. Русин. Поставлений 6863 [1355] р.
патріархом Філофеєм – відомим антилатин-
ником. Святий муж. 

Алексій. Людина побожна.
Зв’язавшись із патріархом
Філофеєм, канонізував вілен-
ських мучеників. Його релік-
вії лежать у Москві, а житіє
описане в соборниках. 

Михайло Митяй із Москви висланий на свя-
чення з Константинополя, але по дорозі помер. 
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Кипріан. Грек. Поставлений 1378 р. од-
ночасно з московським ченцем Пиме-
ном. Обидва отримали митрополію зав-
дяки даним Константинополю дарам.
Людина добра, хоч і не вчена. 

Кипріан. Грек. Поставлений патріархом
Нілом. У Царгороді у цей час також постав-
лений Пимен. Між Кипріаном і Пименом
були великі суперечки через Великого
князя. Також у 6892 [1384] р. на митрополію
було висвячено Діонісія. 

Кипріан. Поставлений
1378 р. 

Фотій. Поставлений 1407 р. Людина
ласа, яка дуже сильно зашкодила Софії
Київській. На Новогрудському синоді 
1415 р. був скинений з митрополії. 

Фотій. Висвячений патріархом Калістом.
Канонізував митрополита Алексія. 

Фотій. Людина ласа, що
сильно зашкодила Софії Ки-
ївській. Скинений на Новог-
рудському синоді 1413 р. 

Григорій. Болгарин. Поставлений 1415 р.
без згоди патріарха. Канонізував св. Парас-
кеву Тирновську. Виступив з ініціативою
скликання собору, який поєднав би Східну
і Західну церкви. Був посланий князем Ві-
товтом до Риму для підготовки Унії. До
смерті не пристав до єдності із патріархом,
однак русини мали його за пастиря. 

Григорій Цамблак. Болгарин. Поставлений
1415 р. від патріархом Калістом. Твер-
дження, що був поставлений руськими
єпископами, є бездоказовим. Те, що русини
не мали ніякого зв’язку з Римом підтвер-
джується хронікою Кромера. 

Григорій Цамблак. Постав-
лений 1413 р. і отримав па-
тріарше благословення. Лю-
дина вчена. Канонізував св.
Параскеву Тирновську.

Ісидор. Болгарин. Поставлений 1437 р.
Людина гідна і вчена. Був прийнятий
митрополитом у Москві. Разом із Кон-
стантинопольським патріархом взяв
участь у Флорентійському соборі. Був ви-
гнаний з Москви, звідки приїхав до
Києва, а потім до Риму. Деякий час пере-
бував і у Константинополі, навертаючи
греків до унії. Помер на Заході. Москва
вибрала митрополитом Іону. З цього часу
на Русі з’явилося 2 митрополії. 

Ісидор. Болгарин. Поставлений 1437 р. па-
тріархом Іосифом. Прийняв від Папи карди-
нальський титул і підписав Флорентійську
Унію. В жодному з руських пом’яників
немає його імені. Був засуджений до смерті
у Москві, не був прийнятий на Русі, в Литві
і в Константинополі. Помер невідомо де.  

Ісидор. Болгарин. Поставле-
ний 1437 р. Підписав Флорен-
тійську унію, але Русь ви-
гнала його.  

Іона. Єпископ Рязанський. Висвячений у
Москві близько 1440 р. Отримав патріарше
свячення і був істинним Київським митро-
политом. 
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Григорій. Поставлений 1442 р. Людина
гідна і вчена. З подання Ісидора отримав
від Папи Київську митрополію. Проти
нього бунтувала Москва, але після втру-
чання Царгородського патріарха Діонісія
Русь прийняла його за митрополита.  

Григорій. Друг Ісидора. Русь його не слу-
хала. В цей час сталося розділення Київ-
ської і Московської митрополій, які
обидві були залежні від Константино-
польського патріарха. 

Григорій, а згідно з “нашими
більш правдивими збірни-
ками” – Іона, якого Русь об-
рала на місце Ісидора. Постав-
лений 1442 р.  

Миторополит Мисаїл. Єпископ Смолен-
ський. Поставлений 1474 р. За його часів
Русь надіслала посольство до Папи Сик-
ста IV, що свідчить про прийняття Папи
як пастиря. 

Мисаїл. Поставлений 1474 р. від Констан-
тинопольського патріарха Симеона Трапе-
зунта. Єпископ Смоленський. Послання
до Папи Сикста IV є фальшивкою, що уже
підтвердив не один писар. Патріах Си-
меон є у руських синодиках, а отже, Русь
була у послуху Константинополю. 

Мисаїл. Єпископ Смолен-
ський. Поставлений 1474 р. 

Симеон. Поставлений 1477 р.  Симеон. Поставлений близько 1477 р. від
Константинопольського патріарха Мак-
сима, який також згаданий у руських си-
нодиках. 

Симеон. Поставлений 1477 р. 

Іона Глезна. Поставлений 1482 р. Перебу-
вав у єдності з Римом як і патріарх.  

Іона Глезна. Поставлений 1482 р. патрі-
архом Максимом. Ніяких доказів того,
що митрополит і патріарх були в Унії з
Римом, опоненти не наводять. 

Іона Глезна. Поставлений
1482 р. 

Митрополит Макарій. Віленський Троїцький
архімандрит. Поставлений 1490 р. Оскільки
патріарх перебував у єдності, попросив у
нього благословення. У відповідь Константи-
нополь нарікав на нехтування на Русі патрі-
аршим благословенням з часів Григорія Цам-
блака. Був убитий татарами у Стриголовах.
Його нетлінне тіло лежить у соборі Св. Софії. 

Митрополит Макарій. Поставлений
1490 р. патріархом Нифонтом. Вілен-
ський Троїцький архімандрит, як і патрі-
арх, дотримувався правовір’я, про що
свідчить збереження його тіла нетлінним
у соборі Св. Софії.  

Митрополит Макарій. Вілен-
ський Троїцький архімандрит.
Поставлений 1490 р. Був уби-
тий татарами у Стриголовах.
Його нетлінне тіло лежить у
соборі Св. Софії. 
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Іосиф Солтан. Єпископ Смоленський. По-
ставлений 1497 р. Писав до патріарха Ни-
фона [sic] у справі Флорентійського со-
бору, у відповідь патріарх наказав
триматися Унії. Свідченням цьому є збере-
жений лист грецькою мовою. “Московська
хроніка” називає цього митрополита ла-
тинником. 

Іосиф Солтан. Єпископ Смоленський.
Вступив на митрополію близько 1477
[sic] р., отримавши благословення патрі-
арха Нифонта. Доказом непричетності
Русі до Риму є уривки з хроніки Кромера
про релігійні утиски княгині Олени. 

Іосиф Солтан. Єпископ Смо-
ленський. Поставлений 1497 р.
Писав до патріарха у справі
Флорентійського собору, у від-
повідь на який патріарх сказав
наступне: “Але твоя милість
буде мати немалі перешкоди і
[буде змушена проявити] крас-
номовство, якщо скаже, що без
думки свого Константинополь-
ського патріарха нічого не
може зробити”. 

Іона. Архімандрит Мінський. Поставлений
1516 р. був у послуху патріарху Пахомію і за
його часів Русь повернулася до “схизми”. 

Іона. Архімандрит Мінський. Поставле-
ний на митрополію патріархом Пахомієм.  

Іона. Архімандрит Мінський.
Поставлений 1516 р. Був у по-
слуху патріархові Пахомію. 

Йосиф. Владика Полоцький. Поставлений
1526 р. Людина проста. Слухався патріарха
і не хотів і знати про Церковну єдність. 

Йосиф. Поставлений 1526 р. патріархом
Єремією.  

Йосиф. Владика Полоцький.
Поставлений 1526 р. був слух-
няний патріархові. 

Макарій. Придворний єпископ у королеви
Олени. Родом із Москви. Поставлений
1538 р. Людина проста і сліпа на очі 

Макарій. Придворний єпископ княгині
Олени. Родом московит. Поставлений па-
тріархом Діонісієм.  

Макарій. Придворний єпископ у
королеви Олени. Поставлений
1538 р. Був у послуху патріар-
хові. Мав поганий зір.

Сильвестр Велькевич [sic]. Підскарбій Ве-
ликого князівства Литовського. Потім от-
римав Троїцький Віленський монастир, бу-
дучи ще світським. У 1556 р. випросив у
короля митрополію. Людина багата, але
ледь вмів читати. 

Сильвестр Белькевич. Випросив у короля
митрополію. Отримав благословення па-
тріарха, у послуху якому і перебував.  

Сильвестр Белькевич. Підскар-
бій Великого князівства Литов-
ського, ігумен Троїцького Ві-
ленського монастиря. В 1556 р.
був поставлений на митропо-
лита, отримавши благосло-
вення патріарха Йосафата.  



691

Іона Протасович. Поставлений 1568 р. Іона Протасович. Поставлений
1568 р. патріархом Митрофаном.  

Іона. Єпископ Туровський і Пінський.
Поставлений 1567 або 1568 р.

Ілля Куча. Поставлений 1577 р. Ілля Куча. Поставлений на митропо-
лію 1577 р. патріархом Єремією.  

Ілля Куча. Поставлений 1577 р. 

Онисифор Дівочка. Поставлений 1578 р. Онисифор Дівочка. Отримав благос-
ловення від патріарха Єремії. Скине-
ний патріархом з престолу як двоєже-
нець.  

Онисифор Дівочка. Поставлений
1578 р. Був скинутий патріархом з
престолу як двоєженець. 

Михаїл Рагоза. Поставлений 1588 р. Від-
новив єдність.  

Михаїл Рагоза. Віровідступник. Ски-
нений собором 1596 р. Перед смертю
розкаявся у своєму відступництві. 

Михаїл Рагоза. Поставлений 1588 р.
Взяв сакру від патріарха, але віддав
послух Папі 

Іпатій Потій. Поставлений 1599 р. Їздив
до Риму, віддаючи послух Папі. Укріп-
ляв єдність аж до пролиття крові. 

Іов Борецький. Поставлений 1621 р.
зі згоди короля Єрусалимським па-
тріархом Феофаном. Побожний і
щедрий. Патрон освіти. Відновив
Михайлівський монастир. Названий
“другим Іоанном Милостивим”.  

Петро Могила. Поставлений 1632 р. з
благословення патріарха Кирила Лу-
каріса. Відновив Софійський собор,
Десятинну церкву і руські школи.



SUMMARY 

The first half of the 17th century is the crucial point in Ukrainian history.
Among other developments, behind such an assessment was the intensifi-
cation of intellectual and cultural life in the Kyiv Metropolitan See, which
in turn stimulated the appearance of several famous literary works. Among
them can be distinguished the Paterikon, written in 1635 by Sylvester
Kossov – associate of Peter Mohyla, bishop of Mahilioŭ, Orsha and Mstislaŭ
and future Kyiv Metropolitan. This work is a unique piece of Orthodox writ-
ing due to the fact that it includes a version of the Orthodox vitae, while the
text is written in middle-Polish. Such situation appears atypical, when
viewed against the background of strong inter-confessional polemics in the
Polish-Lithuanian Commonwealth after the Union of Brest. Obviously, first
edition of Pechersk Fathers’ vitas was by the idea to create common and
aiming for the widest range of reader (as Ruthenians, as Polish) hagiographic
cycle for reading at home, in the monastic cell, in school, during preparing
sermons etc. Wide readership identified not only the language of edition,
but also the presence of several genders of texts, which were called to serve
the hagiographic, polemical, didactic and belletristic purposes. The vitae
part of the Paterikon is not an original, but the modification of the earlier
text of Kyivan Caves monastery Paterik. However, the new edition of the
old vitae reflected the views of the author and his intellectual circle as well
as the Church life and social realities of the early 17th century. The polemical
and historiographical parts shed light on the intellectual interests and dog-
matic views of the Orthodox hierarchy and describe inter-confessional rela-
tions of that time. 

“Patericon” was not missing in the scholarship. In particular, this work drew
attention even in 1826 the Metropolitan Eugene (Bolkhovitinov), who com-
pared for the first time the structure of hagiographic stories of the Second Cass-
ian Redaction and Patericon. More detailed study of the monument was done
by Stephen Golubeva in 1875: with intrinsic historical school of Kyiv Theo-
logical Academy scrupulousness he analyzed the context of “Patericon”, con-
cluding that the main purpose of the work’s creation was the polemical needs.
After a long pause the “ideological” direction of the work was briefly consid-
ered by Frank Sysyn and Natalia Yakovenko. Much more attention to the mon-
ument was paid by the historians of literature. In textual studies of the begin-
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ning of twentieth century (Dmitry Abramovich, Mykona Gudziy, Vladimir
Peretz) and in the second half of that century (Pauline Levin, Igor Isichenko)
the great number of research questions was raised. Scholars drew the following
conclusions: 1) The prominent role of Peter Mohyla as one of the inspirer of
the appearance of the work; 2) The polemical characteristics of the introductory
and final (The Chronology of Rus metropolitans) parts; 3) The close connection
of the Paterikon with hagiographical and polemical literature of the period,
particularly, with the works of Zachary Kopystensky and Petro Skarga; 4) The
adaptation of the vitae to aesthetic and intellectual needs of the readers of the
first half of the 17th century; 5) The intentions of the author to enhance the pres-
tige of Kyiv-Pechersk Lavra and to reduce the importance of the negative facts
that could weaken it. However, in these studies the main attention is paid to
the literary characteristics of the text. The problem of the Patericon’s sources
and the ideological tendencies of the work were not studied enough. Therefore,
in spite of the importance and weight of the conclusions above, the need of
further investigation of the Patericon still exists.

Sylvester Kossov – author of the Paterikon and Church hierarch

The early biographical data on 17th century Orthodox leaders is very little
known. We don’t know more about Stefan Adam Kossov than that he was
born near 1607 in Zherobiche estate in Vitebsk region, was educated in the
Lublin Jesuit College and the Zamość academy, and probably spent some time
as well at the Olomouc and Vienna Colleges. He took monastic vows in the
Vilnius brotherhood monastery and there became teacher of Rhetoric and The-
ology. From 1631 he taught in the Lviv brotherhood school, and then was in-
vited by Peter Mohyla to Kyiv, where he first headed the Lavra School and
after 1632 taught Rhetoric and Philosophy at the combined Lavra-Brotherhood
school. 

Іn April 1635 died the bishop of Mahilioŭ, Orsha and Mstislaŭ Anthony
Boryskovych. Kossov wrote sermon-panegyric dedicated to his predecessor
(“Kherubin”) and was nominated on this bishopric. The confirmation of the
election was made in August 1635. In that year two fundamental works by
Kossov appeared: the Exegesis (a work in defense of orthodox schools) and
the Paterikon. The first one was certainly published earlier (in this work
Kossov is named “an elect” for the episcopate). However the Paterikon was
published after Kossov’s ordination as bishop, that is, sometime between Au-
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gust and December 1635. According to Kossov’s own declaration, the Pa-
terikon was written by him in response to Peter Mohyla’s wish, blessing and
will, but piety toward the Lavra fathers and the desire to inform the world
about their exploits had awakened in him long before – he said. However, it
must be mentioned, that Kossov makes many mistakes in the vitas. This fact
and pure engraving decoration of the edition compass us to the conclusion
that the Paterikon was written in some hurry evoked by the necessity to leave
Kyiv and go to his Belorussian bishopric. 

Kossov’s further ecclesiastical career was a constant struggle against the
Polotsk Uniate bishop Antony Selyava for control over the Belarusian land.
In 1637 he published another book – Dydaskalіia, which is devoted to ex-
plaining the Seven sacraments of the Christian Church. Probably Kossov was
the author of the liturgical work O Khirotonii (1652), several poems and pan-
egyrics as well. In Warsaw National library there is also a description of old
manuscript belonging to Kossov. It consists of several texts, mainly epistolary,
prayers and rhetoric exercises and astrological treatises copied (or written) by
Sylvestr Kossov. The importance of these texts for our further investigation
will be mentioned below. 

After the death of Peter Mohyla, in February 1647 Sylvester Kossov was
elected metropolitan of Kyiv. In this position, he was an unequivocal supporter
of the pro-Commonwealth faction and an opponent of Ukraine’s transfer to
the Muscovite tsar’s protectorate. He died in 1657 (April 13) and was buried
in St Sophia Cathedral near the St Michael altar. In 1958 the funeral panegyric
the Pillar of virtues was appeared, where the patience, wisdom and pastoral
sensibility were underlined as three main virtues of death man. 

The Paterikon’s architecture, language and literary style
The Paterykon includes hagiographical, historiographical and polemical

parts. The architecture of the piece is as follows:
An introduction, dedicated to Adam Kysil.
A foreword to the Orthodox reader, which consists of:
a theological argumentation for the necessity of veneration of relics. 
four accusations against the sanctity of the Lavra monks and Kossov’s re-

buttal of these accusations.
The Appendix – tale about the five-time baptism of Rus’.
3) The vita part (21 vitas, 8 stories, 3 tales, 1 miracle)
4) A Chronology of Rus’ metropolitans.
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5) A Register of the most important things
6) A list of sources
7) A list of errata.
The Paterikon is a typical monument of Baroque literature with its charac-

teristic features: vividness, naturalism, drama, yearning for hyperbole and an-
tithesis. The language is saturated with baroque metaphors and allusions.
Kossov also liberally used the images of Roman gods – there appear Numen,
Fates, Fortuna. Christian terminology is closely linked with pagan – the an-
cient Roman deity Numen acts as the “vicar” of the Christian God etc. 

The language of the Paterikon is very complicated, replete with locutions
and a large number of subordinate clauses, includes many Latin quotations.
Especially prominent are Latin words and phrases in the “Preface”, addressed
to Adam Kysil. This is probably due to Kysil’s liking of Latin Ciceronian quo-
tations, which he demonstrated in his own public speeches. The work is also
replete with neologisms, which Kossov applies for the first time by copying
or modifying Greek and Latin words (eg. Martialista, strategema etc). 

The Paterikon’s sources
The problem of sources of the “Pateriсon” has been repeatedly raised by

researchers who have tried to identify the texts used and cited by Kossov.
Kossov himself “facilitated” this task by placing in his work the glossary links
to his sources. However, with the writings of early modern times researchers
must take into account two very important factors: 1) not all quotations and
allusions are referenced by authors in glosses; 2) there was a widespread prac-
tice of so-called “blind glosses” – references to a passage or a quote taken not
from the original, but from other contemporary work, which is not mentioned
at all. With these two cautions we may examine the system of the Paterikon’s
sources.

The Second Cassian redaction of Kyivan-Caves Paterik
The main source of Kossov’s work is Kyivan-Caves Paterik – a work based

on the 13th century correspondence of the Bishop of Vladimir and Suzdal
Simon and the monk of the Kyivan-Caves monastery Polycarp; later the vita
of St. Theodosius and the historical works of the chronicler Nestor were added
to this correspondence. In the process of development the Kyivan-Caves Pa-
terik was several times redacted. It has been repeatedly shown and is accepted
today that Kossov used the Second Kassian redaction, which is dated 1462.
The main tendency of Kossov’s work with regard to the old Paterik text was
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to abridge it, to make it more clear and well-structured, to write separate vitas
and stories instead of the long didactic tales. Paterikon uses vitas as from
Simon’s as from Polikarp’s cycles. However, as the main author of old vitas
he mentions Suzdal Bishop Simon (or Simeon) who the lives of holy fathers
Caves extensively and carefully gave to the world and who due to his elo-
quence is compared with the planet Mercury. Simon also appears as first au-
thor in the list of authorities given in end of the book. We do not know why
Kossov highlights especially Simon as the author of old vitas. Probably this
fact reflects the active cult of St. Simon in Lavra at that time. At the same
time Patericon doesn’t give us a clear differentiation between vitas of Simon’s
and Polikarp’s cycles. Thus, the author of Life of St. Athanasius he wrongly
ascribes no to Simon, but to Policarp, who is associated with the Kiev-Pech-
ersk Archimandrite Polikarp, that died in 1182. Mykola Hlobenko explains
this error as existing in Kyiv-Pechersk monastery trend to identify Polycarp-
hagiographer with Polycarp archimandrite Maybe the beginning of this trend
was charged just by Kossov, who tries to date old Pateric by 12th century. Else-
where Kossov named St. Nestor as the author of old Paterik. Therefore, it is
no unequivocal answer to the question of authorship of a work edited by him.
Undoubtedly, however, is his “oldness” sanctity and authority.

The use of Sacred Scripture
The problem of biblical texts in Paterikon was already raised and studied on

large scale by Paulina Levin. According to her research, references to the Book
of Psalms outweigh all appeals to other Old Testament books. As to the use of
New Testament texts Levin notes the special attention accorded to the Gospel
of St. Matthew. These observations are very important, when we consider the
impact that the Paterikon can make on the potential reader, but they tell us little
about Kossov’s own theological views and his knowledge of Biblical texts. Most
of the quotations in the Paterikon were not chosen specifically by Kossov, but
borrowed by him from other texts. Biblical quotations are underlined in glosses
mainly in answering the accusations concerning the sanctity of the Lavra monks
and in the Tale about the oil-oozing heads. The results of textual comparison
these glosses with other texts, used in the Paterikon show that glossed Biblical
texts come from the Paterikon’s secondary sources – from John of Damaskus’
De Fide Orthodoxa, commented by French humanist Jacques Lefèvre d’Etaples
and the works of Catholic authors Robert Bellarmino and Peter Canisius, which
are dedicated to the problem of the veneration of relics. In vitas Kossov simply
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uses the quotations and allusions, which are present in the Second Cassian redac-
tion. But here he tries to shorten or omit the longest of the Paterik’s Biblical
quotations.

For what purposes does Kossov use the Biblical texts? In accordance with
theological tradition, formed by the Venerable Bede and affirmed by the Coun-
cil of Trent there are four modes to use Biblical texts: a literary way, a moral
way, an allegoric way and an anagogic way Littera gesta docet; quid credas,
allegoria. Moralis, quid agas, quo tendas anagogia (The literary way teaches
about history, the allegorical – how to believe, the moral – how to behave, the
anagogic – where you go). According to this scheme, Kossov uses Biblical
texts mainly in the literary way – when he illustrates the antiquity of venera-
tion of relics and proves this practice by the authority of the Old Testament.
In the moral way – when he also put Biblical words in the Lavra fathers’
speeches to illustrate the moral sense of their behaviors; here we can see
mainly New-Testament texts, which must be considered familiar to the reader.
Biblical allegories (narrow way to Salvation, Christ’s burden, valley of sor-
row) are also put in the text to underline the Pechersk fathers’ imitation of
Christ’s behest. But we have no deeper exegesis in Patericon. Here it must be
mentioned that some distrust to spiritual interpretation of the Holy Script is
noticed in the others contemporary with Kossov polish writings, in particular
in Żywoty świętych of polish hagiographer Peter Skarga who reproached
Heretics for the self-willed interpretation of the Bible. 

Did Kossov strive for following the litera of Biblical text and abide the
unique Canon in his quotations? Textual comparison shows that Kossov did
the verification and broadening of borrowed quotations only in some cases
(mainly in the polemical Introduction). One fragment of Biblical text (Rev
2:23), which is translated in different in different ways in Vulagata, Ostrog
Bible, James Wujek’s and Leopolita’s Polish Bibles shows that Kossov used
Ostrog Bible and did translation into Polish himself. 

Fathers of the Church and Decrees of the Ecumenical Councils
The works of the Fathers of the Church and the Decrees of the Seven Ecu-

menical Councils were the second (following the Bible) most important au-
thority for the Orthodox writer. Kossov mentions the works of the Fathers in
his glosses six times and the Decrees of the Ecumenical councils – twice. He
quotes them in Latin. The first Latin editions of Patristic texts already existed
at the beginning of the 17th sentury, but they were very rare. More popular were
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anthologies of Patristic quotations, composed by Catholic authors in the second
half of 16th century. In addition, there was no unique canonic corpus of the
Holy Fathers’ texts; the Quotations from different anthologies are significantly
different. Thus, we can state with certainly which works were used by Kossov. 

The general result of all textual comparisons shows that all of the Patristic
and Conciliar quotations in the Paterikon are borrowed from Catholic
Counter-Reformation works Disputationes de controversiis christianae fidei
of Robert Bellarmino and Authoritates Sacrae Scripturae еt Sanctorum Pa-
trum of Peter Canisius. Kossov did not even verify the text borrowings; from
the different versions which appeared in Counter-Reformation works, he chose
the briefest and most closely connected to his subject. 

Generally, Catholic polemists give very long list of quotation from the Fa-
thers and the Councils on each topic of Catholic-Protestant polemics. Kossov
chose only a few emphasizing arguments for the necessity of veneration of
relics: first of all the quotations from the most popular in the Rus’ theological
tradition Cappadocian fathers (St. Basil, St. Gregory the Theologian and
St. Gregory of Nyssa), as well as St. John Chrysostom and St. Ambrose of
Milan. Ambrose is a Western Father, who was recognized by the Orthodox as
a saint but, of course, was not very popular among Orthodox writers in an
epoch of strong inter-confessional polemics. Obviously, Kossov included him
because of his strong argumentation for the necessity of veneration of relics.
However, Kossov doesn’t quote another Western author, closely connected
with the topic – St. Augustine, probably because of some distrust of his works
in the Catholic theological tradition of the time: St. Augustine had been a
strong influence on the Protestant leaders, Martin Luther and John Calvin. 

Only one patristic treaties can be identified as used in original – in the Tale
about the oil-oozing heads is broadly used the De Fide Orthodoxa of John of
Damascus. The miracle of oil-oozing wasn’t a specific topic in the works of
catholic authors. Thus Kossov founded them in De Fide Orthodoxa by him-
self. Despite the existing of manuscript of this work in Old-Slavonic, we can
affirm Kossov use Latin edition done by Lefèvre d’Etaples. Kossov even
didn’t delimit the arguments of Damascenus and French humanist and simply
gave them as the unique patristic authority.

Classical and humanistic literature
The Jesuit system of education put special emphasis on the reading of clas-

sical literature. Kossov draws widely on quotations from Cicero, Tacitus and
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other classics. But only one author – Aristotle – is referenced. Patericon falls
back on natural philosophy arguments, taken from Aristotle’s treatises in his
Foreword to the Orthodox reader, raising the issue of human bodily corruption.
Kossov refers to Aristotle’s Metheoro-logiorum and De Coelo. Both of them
are part of the philosopher’s Physica and both of them were included in Jesuit
school programs. Of course, Kossov’s familiarity with both treatises is due to
his Jesuit education and teaching practice in the field of philosophy. It is notable,
however, that the same nature-philosophical arguments are used by St. Thomas
Aquinas, when he speaks about the human body’s corruption after the Fall in
Eden. But in the case of Aristotelian texts Kossov doesn’t borrow any quotations.
Obviously, he knows the Physica treatises and operates with them skillfully. 

Speaking about the properties of celestial bodies (the “silver colors” of
planet Jupiter and dignity, which gives people Mercury), “Patericon” refers
to Claudius Ptolemy. However, Kossov hardly used “Almagest” of Ptolemy
(first published in 1515). Astronomy in the contemporary Jesuit colleges was
taught by medieval book author De sphaera materialis of Johannes de Sacro-
bosco (ca. 1195–1256), who briefly explained and simplified theory of
Ptolemy. However, the Jesuit edition of the Sakrobosko’s work did not contain
any information regarding the correlation between the planets and metals, or
influence done by celestial bodies. Therefore, used in Patericon ideas resulted
not from the educational program, but due to Kossov’s personal interests in
astronomy and astrology. In the Kossov’s manuscript from Warsaw National
Library which was mentioned above. In this volume among the prayers,
poems, speeches and rhetorical exercises are a number of results themselves
whose names indicate the interest of Kosovo astrology: De horis diei et earum
planetis (About the hours of the day and their planets), De prodigiis (About
the predictions), De auguriis (About the augurs), De somnis (About the
dreams). Kossov made no secret of his astrological interests - in “Kherubin”
he openly appeals to the idea “astrologers” about the “divine will.” We can’t
say for sure what exactly astrological treatise was used by Kossov. Important
here is the mention of the Egyptian Monarch who said key for Patericon
phrase Egypt is our heaven. These words belong to the famous mistagog Her-
mes Trismegist and were used in the antique treaty “Asclepius” written by
Apuleius of Madaura (ca. 125–170). Kossov scarcely used this treatise in the
original. Most probably he was influenced by later hermetic texts that were
so popular in Renaissance manuscripts. 
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Medieval and Counter-Reformation Catholic theologians
We now approach the question of the real sources of Kossov’s theolog-

ical argumentation. The vocabulary, general architecture and already men-
tioned use of Aristotelian argumentation point to the Summa Theologiae of
Thomas Aquinas as the main model for the polemical part of Kossov’s Pa-
terikon. It is from there that are borrowed the system of questions and an-
swers, single words, phrases and arguments about the causes of human bod-
ily corruption. 

The biblical and patristic arguments about the veneration of the relics are
borrowed, as we have mentioned above, from the works of Jesuits Robert Bel-
larmino and Peter Canisius. 

Used in Patericon “Disputationes de controversiis christianae fidei” of
Robert Bellarmino was the earliest attempt to systematize the various con-
troversies of the Counter-Reformation and made a great impression
throughout Europe. Peter Canisius’main work was the “Summa”, which
contains two thousand quotations from the Scriptures, and twelve hundred
quotations from the Fathers of the Church; later all these quotations were
compiled and published in four volumes under the title “Autoritates Sacræ
Scripturæ et Sanctorum patrum”, which was one of the main sources of the
Paterikon. 

Both authors (Bellarmino and Canisius) avoided presenting their own rea-
soning about the necessity of the veneration of relics, but simply provided
a list of Biblical texts, conciliar decrees and Patristic quotations. This com-
mitment to the Biblical and Patristic tradition and rejection of philosophical
or dialectical argumentation is typical for all Renaissance positive-counter-
versional theology and this principle was also repeated by Kossov. Mean-
while, contemporary to Kossov Catholic theology contains the treatise di-
rectly connected with important for Patericon topic – the relics’ veneration.
It was “De Reliquiis et Veneratione Sanctorum” written by Neo-Platonist
Giovanni Batista Segni and published in 1600. So, Kossov might be ac-
quainted with this work, so closely connected with his own topic. But we
can’t find the proofs it was used in Patericon. Obviously, Segni couldn’t be
a great authority for Kossov – he was a Neo-Platonist and Kossov in accor-
dance with his Jesuit education and philosophical views was an adherent of
Aristotle. 
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Rus’ chronicles
Giving the historical information, main authority for Kossov is St. Nestor –

the author of the Kyivan Primary Chronicle. In addition, speaking about his
sources, Kossov repeatedly points out his use of Rus’ chronicles: This was
amply evidenced in all Rus’ annals and Chronicles, brought to Moscow by
Rus’ princes. Thus, the author emphasizes the use of multiple Rus’ chronicles
of both Kyivan and Muscovite origin. But textual analyzes of the Paterikon
shows the use mainly the Hustynia chronicle, which is based on the Hypatian
chronicle (a version, close to Khlyebnikov) and Northern-Russian chronicles
(maybe – Voskresenskaya letopis’). The exact time of composition and au-
thorship of the Hustyn’ chronicle is unknown: according to one of the versions,
it was written in the 1620-ies by Zakharia Kopystensky, according to another –
in 1634/35 by some other (not Kopystensky) author. Doubtless, however, it is
of Kyivan origin and its author connected with the Kyivan-Caves Monastery.
Thus, Kossov used an already existing compendium of Kyivan and Muscovite
chronicles, made by someone from his entourage. 

However, revealing the Hustyn’ chronicle was the authority for Kossov
only when he described the events that are not reflected in Stryjkovsky’s or
other Polish chronicler (such as baptism of Bulgarian King Boris, the mission
of Cyril and Methodius, etc.). Instead, all important historical facts are given
in accordance with the Polish chronicles. In those cases when information of
Hustyn’ chronicle does not coincide with the conceptual ideas of Patericon,
Kossov simply ignore it. It is about the dating of the beginning of St. An-
thony’s activity. Hustyn’ chronicle relates it to the 1017–1071, but this dating
is not consistent with the basic concept of Kossov: Pechersk monastery was
founded during the reign of St. Vladimir the Great. For the same reason, he
ignored given in the chronicle dates of holy Theodosius’ and Stephen’s death.
Hustyn’ chronicle serves as rather complementary, not the main source of his-
torical information in the Patericon. 

Byzantine chronicles
It is interesting, what Kossov himself says about his historical sources: “I

plunged into the depth of Greek, Slavic, Latin, Polish and Ruthenian histori-
ographers”. Here we have a classification – and pride of place is given to
Greek texts. The special attention paid by Ukrainian authors of the first half
of the 17th century to Byzantine texts has been repeatedly noted in historiog-
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raphy. As the main sources of Byzantine history for Ruthenian authors were
chronicles of John Curopolata and John Zonaras. 

In his “bibliography”, Kossov mentioned the work of John Zonaras (the end
of 11th – the beginning of 12th centuryes). It is also highlighted in footnote when
the circumstances about patriarch Sergius II are given. The mention of some de-
tails (e.g. Sergius’ origin from the patriarch Photius’ family) indicates that Kossov
used the text chronicles directly.

The important question we have here is whether Kossov knew Greek?
Hardly. As the latest research shows, since the beginning of the 17th century
Jesuits in their colleges practically ignored the study of the Greek, their pupils
knew Greek history and literature only from anthologies and school text-
books. However, the work of John Zonaras had been already translated into
Latin. 

For Kossov the necessity of Zonaras’ chroniclee was obvious. One of his
main opponents – Lev Krevza made extensive use of both Zonaras and
Curopolata works. But our author draws on Zonaras’ information only for one
key polemical question. In other cases he used another source of information
about Church history – the Annales Ecclesiastici of Cesar Baronio. 

Annales Ecclesiastici of Cesar Baronio.
Cardinal Cesar Baronio was an official historiographer of the Holy See.

His Annales, which were called “the greatest history of the Church ever writ-
ten”, were very popular among Ukrainian Orthodox authors of the 17th cen-
tury: Zachariya Kopystensky, Peter Mohyla, Simeon Polotsky, Stefan Ja-
worski, Ioanykiy Halyatovskyi etc. Of course, it is not surprising that Kossov
knew and broadly used this work. However, unlike, for example, Halya-
tovskyi, Kossov did not use the complete Latin text of the work, but its
abridged version, translated into Polish by Peter Skarga.

When information of the Rus’ chronicles differs from the Annales, Kossov
unambiguously prefers the latter. For example, the date of Volodymyr’s bap-
tism is given as 1008 (following Baronio), although Kossov does mention that
in Rus’ chronicles there is another date. 

Polish chronicles.
For events of Polish and Ukraine history Kossov’s main source is the works

of Polish chroniclers. He mentions the chronicles of Mehovsky, Vapovsky,
Cromer, Długosz, Bzovsky. However, it is clear that his main and basic source
of information is the “Polish Chronicle” of Matthew Stryjkovs’ky. With sev-
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eral exceptions the Patericon’ historical information relies almost entirely on
Polish sources. For example, Kossov cites Dlugosh, when talking about the
impression on Volodymyr’s envoys of the eastern liturgy, although similar in-
formation is in the Hystyn’ Chronicle. 

The Catholic and Uniate polemical and hagiographical writings
The Paterikon is certainly a polemical treatise: one of its main aims was

the defense of the Lavra fathers’ sanctity and the soteriological power of
Orthodox Church. The main opponents for Kossov here were the Polish Je-
suit Peter Skarga and the Uniate Ruthenian author Lev Krevza. Kossov
doesn’t mention them directly, but their figures are obvious for the Pa-
terikon’s reader of the times. A most interesting fact however is that Kossov
at the same time uses the works of his opponents as sources for his own in-
formation. From Skarga’s Vitas of the saints he borrows the general prin-
ciples of hagiographical writing and some facts of saints’ lives (e.g.
St. Basil). From Krevza’s The defence of Church Unity – most of the his-
torical facts, given in the Tale about Rus’ baptism and in The List of Rus’
metropolitans. 

The orthodox authors of the Polish-Lithuanian Commonwealth
In the Paterikon we can observe some rejection of previous Orthodox

writers. The only one Orthodox polemical work mentioned in the Patericon
is the “Synopsis, abo krotkie spisanie praw ...” published in 1632. Other
polemical pieces, among which there were works dealing with venerations
of the relics, were omitted. Obviously, Kossov was well-acquainted with
Kopystensky’s Palinodija and he certainly used its information in his
polemics. But he doesn’t even mention Kopystensky or other authors of the
period of 1600–1620. The main reason of such situation is following – the
orthodox writings of 1600–1620 were not authoritative for hierarchy of the
post-Mohyla era. 

Let us sum up a conclusion on Kossov’s work with sources. Firstly we must
clearly distinguish among the sources, glossed by the author and the real
sources, used by him. Although Kossov declared the use a variety of Rus’ and
Greek works, indeed he used only a few of them: the old Kyivan-Caves Paretik
for the hagiographical part, and Zonaras’ and Hustyn’ chronicles for some his-
torical argumentation. In other cases (especially in the polemical part) Kossov
used not-glossed works, mainly – Catholic by origin. The historical information
is largely based on Stryjkovsky’s and Krevza’s works. However, it is com-
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bined with repeated declarations about the great authority of St. Nestor and
the Orthodox Fathers. Kossov’s preference for western sources is the result
first of all of his education in the Jesuit school and secondly – by the back-
ground of Paterikon’s potential reader. The investigation of Patericon’s
sources clearly shows the personal intellectual interests of our author – Kossov
was deeply interested in astrology and probably used Renaissance hermetic
treatises. We can also notice some hurry in Kossov’s work – obviously, the
necessity to moving on his bishopric incited him to work not with the origi-
nals, but anthologies of sources, not with manuscripts, but popular and avail-
able print-books. 

The main purposes and the originality of Kossov’s work

First of all it is the construction of a certain pantheon of the Lavra saints
Of the more than 100 saints, mentioned in Old Paterik text Kossov chooses

only 35. Among them he highlights the brightest figures, those he compares
with celestial bodies: St. Anthony is the Sun, St. Theodosius – the Moon,
St. Moses the Hungarian – Mars, St. Hilarion –Venus, St. Simeon – Mercury,
St. Mykola Svyatosha – Jupiter. What is the reason for such comparisons? In
accordance with early baroque symbolism, the Sun illuminates the mind with
understanding (St. Anthony was a founder of Caves monastery), the Moon
helps man’s intellectual growth (St. Theodosius was an organizer of the
monastery’s community, and, as Kossov, himself explains, reflects the light
from St. Anthony as the Moon from the Sun), Mars was the symbol of courage
(St. Moses was especially known as a courageous fighter with evil spirits),
Mercury – the symbol of oratory (St. Simeon was one of the authors of old
Paterik texts), Venus was a symbol of charity and also was known as the Mor -
ning star (St. Hilarion started to live in a cave before St. Anthony), Jupiter
makes man more self-reliant and steady (it is about Mykola Svyatosha who
refused the princely dignity and became a monk). 

The second result of Kossov’s work is the adaptation of the old Paterik
version to new rules of hagiographical writing. The variety of genres, which
was one of the features of the Old Rus’ literature, does not provide an easy
fit to early-modern hagiography. Kossov recomposes the old Paterik material
into separate vitas, tales and stories. The vita – the most common genre for
hagiography – must include three main parts: the saint’s biography, an expo-
sition of his virtues and the saint’s miracles. The Second Cassian edition con-
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tains only one typical vita – the vita of st. Theodosius, which includes all
these necessary elements. In other cases Kossov has problems, first of all –
with the biographies of the saints. That is why, only a few of his pieces in
Paterikon are called vitas, and others – stories (some special episodes of
saints’ life), tales (separate events from the history of monastery) or simply
miracles. 

In accordance with new necessities, the ideal of holy monks was also mod-
ified. The “Paterikon” clearly specifies the monastic virtues: chastity, poverty
and obedience. It is difficult not to notice the influence of western catechism
that these three “evangelical beatitudes” constituted the fundamental features
of monastic life. Special attention is paid to the obedience of Lavra monks.
For this purpose from the Kassian reduction were removed all points that
could be somehow interpreted as manifestations of monastic disobedience.
Monastic asceticism in Paterikon is understood as a key tool to fight “the
enemy of souls.” The ascetic ideal in comparison with old vitas is slightly
modified; its main point is now the hairshirt, fasting, prayer, worship, sleep-
lessness and flagellation. Some ascetic moments of Second Cassian edition
in the Paterikon are omitted. This primarily refers to holy fools. For example –
Kossov doesn’t mention that st. Isaac behaved as a fool among laics. It is also
significant Kossov leaves out the places where the anchoritic life style of
monks is opposed to a life of service to others.

Special attention in baroque hagiographic literature was paid to the miracles
of saints. Kossov does not deviate from this tradition. Given in the Second
Kassian redaction miracles he describes in particular details. However, in the
context of Paterik stories Kossov particularly emphasizes God’s power and
grace, given to saints during their struggle with evil spirits, and especially –
in miracles working. For example, St. Agapit stresses that his medicine works
only through the grace of Christ. In addition, Kossov often brings to the text
a long story about the monks’ prayer as a necessary precondition for perform-
ing wonders. Obviously, Kossov stresses the divine intervention in order to
deflect Protestant accusations of exaggerating the cult of saints.

Paterikon as didactic treatise 

When speaking about the potential target audience of the Paterikon, re-
searchers have mentioned only lay readers, disregarding the fact that the basic
didactic content of the Lives concerns first of all the monastics. Let us not for-
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get that reform of the internal life of monasteries was one of the important ac-
tivities of Peter Mohyla. Monastic obedience, good relations between elder
and younger monks, the ban for monks to wandering away from the
monastery, the necessity of high intelligence of brothers – all these features
were emphasized in the death-speech of St. Theodosius to future monks and
all of them were very relevant for Orthodox monastic life of the first half of
the 17th century. 

What about lessons for the laity? Kossov repeatedly emphasizes the “vanity
of this world”, but the secular and the sacral are not opposed in Paterikon.
The work reflects a positive image of the laity (men, women, pious couple
etc.) and stresses their virtues. One of the main duties of the laity is the finan-
cial support of the Church. Recalling the tradition of tithing for the beautifi-
cation of churches and the education of clergy in ancient times, Kossov sums
up with pathos: “If these builders were alive, our churches would be probably
so beautiful, that they would exceed the treasures of all the monarchs in the
world. Now do not be surprised if you see many rundown and undecorated
churches – for now we do not have such tithe givers”. Didactic notes are es-
pecially emphasized in the Register of the most important things which was
probably concluded just for preparing the sermons.

Patericon as the polemical treatise

The most original in Kossov’s work is the polemical part. It comprises 3
chapters: a general defense the sanctity of relics, the defense of Lavra relics
in particular and the tale about the five-time baptism of Rus’. The first part
includes Biblical and Patristic quotations and is directed against heretics. Ob-
viously, this part was included in the Paterikon to reject accusations of Protes-
tant views among Orthodox, a popular accusation after the Diet 1632–33. As
we have mentioned above, in the Foreword to the Orthodox reader Kossov
does not adduce original Biblical illustration and direct quotations from the
Fathers’ or Conciliar treatises. 

In the second of his polemical part Kossov rebuts the four accusations
against the holiness of the Kyivan fathers. These accusations were: 

There is some natural explanation why the fathers’ bodies are uncorrupted. 
There may be a comparison between the Lavra’s bodies and Egyptian mum-

mies – the caves preserve human bodies in an uncorrupted state. 
The bodies in the caves are embalmed, and that’s why they are not-corrupted. 

706



707

The Kyivan fathers are saints because of the Church Unity that existed be-
tween Rome and Kyiv in ancient time. That’s why the soteriological power
of Roman Church spreads on their lives and sanctity. 

The first three accusations belong to an author, who remains unknown. At
the end of the 16th – beginning of the 17th centuryes some famous figures
showed their skepticism regarding the incorruptibility of the Lavra’ bodies,
but none of them adduce the arguments, that are mentioned above. Some his-
torians attributed the authorship of these specific arguments to Guillaume Lev-
asseur de Beauplan, not paying attention to the fact that Beauplan’s “Descrip-
tion of Ukraine”, which refers to the Kiev Caves, was published in 1651 and
the “Paterykon” – in 1635. 

Kossov’s rebuttal of the first three arguments must be original – he had no
examples to imitate. In the old byzantine literature there were no apologias of
holy bodies, byzantine tradition had another attitude on the issue – the body
of a saint must be corrupted, the main sign of sanctity being the yellow bones.
The Catholic tradition also did not pay much attention to the problem – the
uncorrupted body was not the main argumentation in the process of canon-
ization. Thus, Kossov had to provide the answers himself, and these are based
on the nature-philosophical argumentation borrowed from the Aristotle’s Phys-
ica. In accordance with the laws of nature, he said, the fathers’ bodies either
have or do not have internal heat, that’s why they are either alive or must be
corrupted; in caves there are other, corrupted human bodies, so the caves are
not the cause of non-corruption; and finally the bodies are not embalmed be-
cause there is no odour in the caves. 

The fourth accusation differs from others: it is based on historical argument.
In general Kossov like other hagiographers of his time pays special attention
to history; as he tries to connect all Paterik events with well-known historical
facts and to prove them by reference to Stryjkovsky’s Chronicle. Special at-
tention is given to the history of the baptism of Rus’. This event was one of
key contention in Orthodox-Catholic polemics: the Catholic authors (Skarga
and Krevza) tried to prove that Rus’ was baptized before the Great Schism
and accepted Christianity from Constantinople when it was still in Unity with
Rome. For this purpose a special historical tale about a three-time baptism of
Rus’ was written. In opposition to this theory, Orthodox authors composed
another version of the tale, which shows the independence of Kyivan Chris-
tianity from the Roman See. This version is present in the Catechesis of
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Lavrenty Zyzanija, the Palinodia of Zacharija Kopystensky, already men-
tioned Hustynia chronicle and others works. Thus Kossov wasn’t the author
of Paterikon’s Tale about the five-time baptism of Rus’, but only adopted pre-
viously existing versions of the Tale and modernized them according to the
tastes and views of the potential readership of the Paterikon. My comparison
of Kossov’s Tale with previous versions shows, that whereas the Hustynia
litopys and the Palinodia contain a lot of internal contradictions the Paterikon
presents a clear and well-considered scheme of the baptism of Rus’. Kossov
provides such information (as the dates of baptism and the names of patri-
archs), so that his readership could entertain no doubts that the Kyivan met-
ropolitan See wasn’t in Church Unity with Rome from the very beginning of
its history. 

Does it mean that the Paterikon is an anti-Catholic treatise? In fact, all the
accusations against the Latins, which had been inserted in the Second Cassian
redaction, are omitted by Kossov. Specifically, Kossov does not identify the
primary faith of Shimon with Catholicism when he speaks about his conver-
sion, does not show the devil as a Pole and does not include in his work the
polemical Question about Latins that was in the Old Paterik text. The specific
omission of these themes clearly does not allow Paterikon to be called an anti-
Catholic polemic work. On the contrary, Kossov brings into his text Catholic
liturgical terminology, illustrates the commonality of Catholic and Orthodox
views on a number of current theological questions. It is significant by the
way that later Kossov’s Didaskalia will be forbidden by the Muscovite patri-
archate because of its “Catholic deviations”. 

We can speak about only one anti-Catholic vector in the Paterikon – that
against Catholic soteriological exclusivism, according to which salvation is
possible only in communion with the Apostolic See. In fact the Paterikon was
the first Orthodox work where the confessional position of Peter Mohyla is
reflected – searching for a way of Catholic-Orthodox cohabitation in the Po -
lish-Lithuanian Commonwealth, based on the principle of parity. This was
Kossov’s main aim – the publication of Orthodox vita had to show the possi-
bility of salvation in and through the Orthodox Church. As Ihor Sevcenko has
noted, those, who strive for parity, don’t need originality. It was according to
this principle that Kossov chose his sources and gave them the appropriate in-
terpretations.
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