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2. Відродження і початок нової доби
(ХVІ – кінець ХVІІІ ст.)
В’ячеслав Шерстюк

До питання про час заснування монастирів
на південно-східному польсько-литовському
порубіжжі в ХV – середині ХVІІ ст.
Аналізуються існуючі в історіографії дані про початки монастирського життя на
польсько-литовському порубіжжі з Диким Полем (в основному – території історичної
Полтавщини). Здійснена спроба довести можливість заснування духовних обителей
на цих територіях лише з початку ХVІІ ст.
Ключові слова: монастирі, Лівобережне Подніпров’я, Полтавщина, козацька доба

Заснування християнських монастирів на просторах Лівобережної України
було незмінним супроводом колонізаційних процесів у середньовічну та нову добу.
Часто, як свідчать джерела, чернецьке (духовне) освоєння нових чи раніше покинутих земель на цих теренах нібито відбувалося раніше за світське. Відносно цього,
проаналізувавши історичні, а також за наявністю – й археологічні джерела, виникає
ціла низка сумнівів, розвіяти чи підтвердити які й покликана ця розвідка.
Для цього обрана територія історичної Полтавщини, що в ХV–ХVІІ ст. була
прикордонною територією польсько-литовської держави, та з середини ХVІ, а
особливо – в першій половині ХVІІ ст. стала центром колонізаційних процесів з
освоєння колишнього Дикого Поля. Регіон, охоплений цим дослідженням, територіально включає басейни середніх та нижніх течій рр. Сула, Псел та Ворскла
а також, безсумнівно, середню течію Дніпра на широті впадіння цих рік.
Історії монастирського розвитку на цих теренах присвячений не один десяток праць. Найбільше захоплення цим питанням спостерігається у дореволюційних дослідженнях: серед них – численні загальні «списки», «каталоги»
ХІХ – поч. ХХ ст. існуючих чи зниклих монастирів Російської імперії1. Іншого
плану дослідження та окремі публікації, присвячені монастирям окремо взятої
території (єпархії, губернії)2, ще рідше – одній обителі3. Більшість з них бездумно повторювали відомості попередніх, більш ранніх джерел, рідко – з деякими
уточненнями чи критичним аналізом.
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Відродження зацікавленості до монастирської історії краю спостерігається
вже на рубежі ХХ–ХХІ ст. Результати деяких напрацювань у цьому напрямку
висвітлені в томі регіональної релігієзнавчої енциклопедії4, історія ряду придніпровських святинь досить добре описана в дослідженні Д.Вирського5.
Найдавнішими (заснованими, за історіографічними даними, до середини
ХVІІ ст., тобто до часу інтенсивного заселення цієї території) на теренах Полтавщини та найближчих околиць були нібито такі монастирі: Гадяцький Красногірський (1442 р.), Пивогірський Миколаївський (1510–1515 рр.), Великобудищанський Преображенський (до 1602 р.), Густинський (1600/1614 рр.), Мгарський
Спасо-Преображенський (1619/1624 рр.), Юсківська пустинь (1621/1627 рр.).
Для вирішення поставленого питання необхідним є аналіз існуючих джерел для
підтвердження/спростування дати заснування вищезауважених обителей.
Гадяцький Красногірський Миколаївський. За офіційною версією, що проходить у виданнях ще з початку ХІХ ст., монастир заснований ще 1442 р. на горі
Красній біля Гадяча (суч. с. Малі Будища), «коли багато православних тікали в
пустині, шукаючи порятунку від католицьких переслідувань»6. У наступні півтори
століття йому нібито неодноразово надавалися землі, будувалися церкви7.
Відносно часу заснування самого Гадяча, а точніше – заснування старого
городища (як здається, поява міста передувала чи, принаймні, супроводжувала у
часі подію появи монастиря), а також заселення навколишніх земель – можна сказати, що це відбувалося лише з 1630-х років. У люстрації Черкаського староства
Київського воєводства 1622 р. згадується лише слобода на Сарському городищі8,
що цього року перебувала в облозі, південніше Гадяча. Територія останнього,
майбутнього містечка, на той час була на прикордонних з Московським царством
землях. Але й у «Книге Большому чертежу» 1627 р. згадується лише саме городище Гадське (пусте)9. Таким чином, і Московський уряд зафіксував відсутність
тут офіційних поселень, до яких, безсумнівно, мав би належати й монастир.
Облога литовськими людьми Гадяцького (Нового) городища відбувалася перманентно з 1626 р. Це фіксували численні путивльські загони, що, водночас, виганяли
поселенців, зносили їх будівлі, руйнували промисли10. Відбувалося це аж до 1634 р.,
до укладення Поляновського мирного договору та попередньої передачі (до встановлення кордонів) Гадяча Речі Посполитій. Ці перипетії добре висвітлювалися у
Московській документації, де при досить детальному описі територій, населених
пунктів тощо жодного разу не згадується Гадяцький монастир.
Як видається, деяке світло на час заснування монастиря може пролити
один факт з відомостей, які містяться у статистичних зведеннях. Зокрема, у
них значиться, що з 1632 р. митрополит Київський Петро Могила заснував тут
начальство ігуменське, замість раніше існуючого начальницького11. Означена
дата якраз підпадає під час облоги Гадяча: можливо, саме цей рік і є часом
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заснування монастиря (хоча вона може відбивати реалії заснування власне
самого Гадяча).
Раніше 1656 р. у відомих на сьогодні документах ця обитель не згадується.
Зокрема, відсутні відомості про неї і в багатих збірках джерел з монастирської
історії в архіві Я. Маркевича12. Остання дата також може бути опосередкованим
часом заснування пустині. Надалі інформація про неї, хоч і не постійно, але час
від часу все ж зустрічається в документах другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.
Таким чином, заснування Гадяцького Красногірського монастиря, вірогідно,
можна віднести до проміжку від часу початку широкомасштабної облоги навколишніх земель польсько-литовськими вихідцями (30-ті роки ХVІІ ст.) до 1656 р.,
першої відомої згадки про нього в документах. Рік же 1442, як зафіксований в
історіографії час облаштування цієї обителі, видається надуманим і вибраним
не випадково: саме в цей час московська митрополія стала автокефальною —
незалежною від Візантії. З цією подією, як бачиться, і був пов’язаний вибір
історіографічної дати заснування монастиря.
Пивогірський (Пивгородський) Миколаївський. Історія виникнення
монастиря на Пивських горах була відображена в монастирському синодику,
дані з якого наприкінці ХІХ ст. опублікував О. Матченко13. Датою заснування
монастиря називається 1515 р. Основою слугує згадка про акт, що фігурував у
монастирському синодику та був переозвучений згаданим автором 14. Офіційна історіографія, а також і дані цього синодика використовують як свідчення
появи монастиря численні надання Київському Миколаївському монастирю
«земли Климятин», що реально відбулося у 1512 р., а також підтверджувалося
численними актами впродовж багатьох років першої половини – середини
ХVІ ст. (1512, 1514, 1528 рр. тощо)15. На території «селища Климятин» називаються лише потенційно «бажаючі тут промишляти ухожі люди, рибні лови
та осетрові гони тощо, без найменшого натяку на постійно існуюче населення,
як тягле, так і вільне».
Варто зазначити, що дані монастирського синодика відносно часу заснування
та подій першої половини ХVІІ ст. дуже неправдоподібні. Про час заснування
монастиря не знали навіть його послушники наприкінці ХVІІІ ст.16 Тому довіряти збирачам статистичної неперевіреної інформації, якими зазвичай були
автори «списків» монастирів, не доводиться.
Навіть ще О. Матченко зазначав, що поява монастиря відбулася пізніше, хоч
і називав також доволі ранню дату – середину ХVІ – перші роки ХVІІ ст. При
цьому він спирався на час появи синодика17, який «зафіксував» побудову на
початку 1600-х років гадяцьким полковником мурованої церкви, що фактично
відбулося у ХVІІІ ст. Як доводить історик Д.Вирський (дослідник старожитностей Кременчуцького краю), ймовірно, це не синодик виключно Пивогірського
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монастиря, а загальномонастирський, київський18. Як справедливо зазначав
останній, поява тут філії київського монастиря у вигляді Пивогірської обителі
могла відбутися лише не раніше 1620-х років, за умови «розриву ланцюжка
придніпровських маєтностей» та наявності хоч якогось осілого люду19.
Можливо, час дійсного облаштування на Пивських горах скиту чи монастиря
розкриває скарга 1630 р. дружини воєводи Руського і старости Корсунського,
Чигиринського і Кирилівського Софії Даниловичевої про те, що до 1629 р.
(1628 р. ?)20 на землях, які належали їй («горах Пивних»), монахи Київського
Пустинно-Миколаївського монастиря, з дозволу крилівського городничого, викопали печеру та збудували церкву, і почали освоювати її навколишні землі21.
Як видається, причиною задавнення, а можливо, й появи самого монастиря
було бажання повернути собі землі, надані ще в ХVІ ст., зокрема ті, на яких
пізніше постали села Максимівка та Городище. Так, відомо, що ці «земли
Климятинские» у 1624 р. спочатку загарбав І. Вишневецький і взяв в облогу
містечко Жовнин22. Лише на початку доби Хмельниччини ці території повертаються назад до київського монастиря (універсал на землі 1649 р.)23 та на
містечка Максимівку, Городище і Вереміївку 1650/1651 рр.24
Окрім того, численні археологічні знахідки з околиць Градизька, колишнього
Городища, все ж таки засвідчують відсутність тут матеріалів ХV–ХVІ ст. Хоч,
на жаль, більшість з них зібрані скарбошукачами і не завжди потрапляють до
поля зору науковців, все ж ті з них, інформація про які присутня, дозволяють
навіть припустити існування тут поселення/поселень давньоруської доби, але
аж ніяк не пізньосередньовічного чи козацького.
Таким чином, виникнення Пивогірського монастиря стається в
1628/1629 рр. і, як видається, в цей же час чи трішки раніше тут з’являються
і села/містечка Максимівка та Градизьк. Поява тут філії Київського Микільського монастиря пов’язується нами з уже гіпотетичним існуванням тут вищеназваних населених пунктів – Максимівки і Городища, що були не лише
паствою, а й своєрідною охороною монастиря від татар та повстанців: інакше
у ті буремні роки йому б не уникнути пограбувань. Тим паче, що ця обитель
знаходилася на лівому березі долини р. Сули, понад степовим кочівницьким
коридором, і без належної військової присутності обійтися просто не могла.
Окрім того, Київський Миколаївський монастир прагнув навернути під свою
юрисдикцію ці нововиниклі містечка (разом із Жовнином), розміщені по краях
їхніх колишніх володінь.
Густинський Троїцький. Заснований на початку ХVІІ ст. (1614 р.). Вже
з 1640-х років був значним осередком культурно-політичного життя Посулля,
що відображено у значній кількості документів. Час облаштування сумнівів не
викликає і співпадає з облаштуванням в долині Удаю перших постійних посе-
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лень (Пирятин, Прилуки). Правда, і щодо нього є невелика плутанина з датою
заснування: подекуди називається як час фундації 1600 р., хоча останній є лише
роком приїзду Іоасафа (засновника Густинської пустині) до Києва.
Великобудищанський Преображенський. У більшості дореволюційних
праць часом облаштування цієї жіночої обителі називається друга половина
ХVІІ ст., зокрема 1672, 1689, 1692 та 1698 рр.25 Не вдаючись глибоко у доволі складні, численні і ще не до кінця з’ясовані перипетії його виникнення
(тим більше, що відносяться вони вже до пізнішого часу, ніж той, яким ми
оперуємо), коротко можна сказати наступне: виник він поряд з уже існуючим
чоловічим печерним скитом (можливо, від останнього були запозичені й
перші його споруди). Саме щодо часу облаштування останнього і виникають
деякі питання.
Так, дослідник печерного комплексу колишнього скиту Т.А. Бобровський серед документів Санкт-Петербурзького держархіву віднайшов історичну довідку про маєток Кочубеїв кінця ХІХ ст.: у ній згадувався жіночий
Великобудищанський монастир, називалася дата його облаштування «...до
1602 р.» та час перенесення з лісу до с. Чернечий Яр (Великі Будища) –
1682 р.26 Відносно достовірності даних, наведених у цьому документі, є
цілий ряд сумнівів: пізній час його складання, відсутність такої ранньої
(1602 р.) дати заснування в інших джерелах. Окрім того, в документах та
статистичних зведеннях зустрічається фіксований перелік років значних
подій в історії монастиря: 1672, 1689 і трансформований з нього 1698 рр.,
хоча, на сьогодні, реальний хронологічний порядок вибудувати досить
складно. Рік же 1682 при описі історії монастиря не зустрічається більше
ніде. Таким чином, доводиться зробити висновок про слабку історичну
обізнаність автора цієї записки.
Т.А. Бобровський справедливо зазначає, що практика влаштування подібних
печерних чоловічих обителей у Подніпров’ї простежується ще з ХVІ ст., а тому
за аналогіями робить висновок про заснування і описуваного скиту ще, принаймні, з другої половини ХVІ ст.27. Хоча, як було зазначено вище, деякі монастирі
регіону, час заснування яких достовірно фіксується лише першою половиною
ХVІІ ст. (Мгарський, Пивогірський), свої першопочатки також вели з печерних
комплексів, з надбудовами (можливо, такі ж умови виникнення стосуються й
інших обителей, місцем розміщення яких виступали перш за все гори чи круті
схили берегів річок). Палеографічний і речовий археологічний матеріал з досліджень печер біля с. Чернечий Яр (на жаль, досить бідний) не дає підстав
значно поглиблювати вік скиту. Практика ж печерного монастирського будівництва з ХVІ ст. на землях, вище за течією Дніпра, також може пояснюватися
більш ранньою облогою цієї території.
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Відносно історичної ситуації на Правобережжі Ворскли першої половини
ХVІІ ст. можна сказати, що це був один з найнебезпечніших для заселення регіон: навколо обителі хоч і знаходилися ліси, та все ж поряд проходив старий
кочівницький шлях по вододілу останньої ріки та верхів’їв Говтв, приток Псла.
Заселення цієї ділянки відбувалося чи не найпізніше серед інших територій
порубіжжя Дикого Поля: навіть час заснування Полтави, за 30 км південніше,
припадає лише на 1630-ті роки.
Таким чином, найбільш досліджений монастирський комплекс регіону, як в
історичному, так і в археологічному плані, на жаль, теж містить багато питань
щодо часу заснування. Як видається, облаштування тут чоловічої печерної
обителі відбулося в добу Хмельниччини, після появи містечка Великі Будища,
та приблизно одночасно з іншими монастирями Поворскля (Полтавським
Хрестовоздвиженським (1650 р.), Скельським Преображенським (1660 р. чи
дещо раніше). У 1672 р. зафіксовано гетьманське пожалування саме печерному
скиту. Уже в 1689 р. В.Л. Кочубеєм було засновано новий жіночий монастир на
іншому місці, в межах сучасного с. Чернечий Яр.
Мгарський Спасо-Преображенський монастир – ще один з тих монастирів, з датою заснування якого майже немає плутанини та невідповідностей.
Обитель заснована фундацією Р.Вишневецької 1619 р. неподалік Лубен. Ця
дата засвідчена документами28 (зустрічається ще дата 1624 р.) і не суперечить
історичній ситуації: в цьому часі ця ділянка Посулля вже була досить добре
освоєна і військово захищена, а Лубни, взагалі, були столицею місцевих магнатських володінь Вишневецьких. Також є відомості про першопочатки монастиря
з печерного скиту-пустині.
Окрім того, вже 1621 чи 1627 рр. ченці починають фундацію першої своєї
філії – Юсківського (Сліпорідського) скиту, час заснування якого також зафіксований документами та не піддається сумніву, хоч і тут не обійшлося без
класичної фрази «на місці, де й колись монастир був»29.
Таким чином, історія виникнення монастирів на Дніпровському Лівобережжі
в ХV – першій половині ХVІІ в межах тодішнього польсько-литовського прикордоння має досить заплутаний та суперечливий характер. Їх літописання, зазвичай, спиралося більшою мірою на дані, що містилися при самих монастирях,
і рідко — на дійсно збережені, відомі й пізніше, актові джерела. Як видається,
практика заснування таких «монастирських літописів» зводилася більше не
до відображення дійсної історії обителі, а, перш за все, до обґрунтування прав
власності на ті чи інші землі, населені пункти тощо. Безперечно, деякі факти з
них можуть відповідати дійсності тією чи іншою мірою, але це більше стосується часу – середини ХVІІ ст. Використання таких джерел у ХІХ – на початку
ХХ ст. призвело до багаторазової компіляції історії тієї чи іншої обителі, без
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критичного аналізу даних, а лише за відомостями, що були надані самими
ченцями чи іншими духовними особами.
Зіставивши існуючі дані відносно початку монастирського будівництва на
Полтавщині, можна сказати, що почалося воно не раніше ХVІІ ст. і відбувалося
не напередодні «світських» колонізаційних процесів, а водночас чи навіть дещо
пізніше за них. Зважаючи на складну військово-політичну ситуацію того часу
в розглядуваному порубіжному регіоні, це не виглядає дивним. Напрямок облаштування духовних обителей також збігається з напрямком колонізаційних
процесів: перші монастирі з’являються у другому десятилітті ХVІІ ст. в уже
обжитому на той час Посуллі. А вже потім, за доби Хмельниччини, чернецьке
життя започатковується в Попсіллі та Поворсклі, також доволі заселених регіонах в середині ХVІІ ст.
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Summary

Sherstyuk Vyacheslav
To the question of the founding of monasteries
on the south-east of the Polish-Lithuanian borderlands
in the 15 – middle 17 century
The existing historiography data about the beginnings of monastic life in the PolishLithuanian border of Wild Field (mostly — the historical territory of Poltava region)
is analyzed. The possibility of monasteries foundation in these areas only in the early
17 century is proved.
Keywords: monastery Livoberezhne Dnieper, Poltava, Cossack time

