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ПОчАТОК І чИННИКИ ПОШИРЕННЯ КУЛЬТУ  
ОНУФРІЯ ВЕЛИКОГО В РУСІ-УКРАЇНІ
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У статті висвітлюються питання хронологічного першопочатку й підстав поширення на теренах Русі-
України культу ранньохристиянського святого чину преподобних пустельників-анахоретів Онуфрія 
Великого.
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The article deals with the question of chronological inception and reasons for the spreading, on the terri-
tory of Rus-Ukraine, of the cult of the early Christian holy order of Onuphrius the Great’s venerable eremites-
anchorites

Keywords: Onuphrius the Great, eschatological expectations, worship, relics, Rus-Ukraine.

Згідно з показами доступних історичних 
джерел, початок шанування ранньохристи-
янського преподобного пустельника Онуф-
рія Великого на вітчизняних землях сягає 
щонайпізніше другої чверті ХІ ст., тобто кіль-
кох перших десятиліть після офіційного за-
провадження християнства в Русі київським 
князем Володимиром Святославовичем. 
Конкретних документальних свідчень культу 
особи й духовного чину цього святого вітчиз-
няними сповідниками Христової віри в попе-
редній час немає, принаймні наразі. Можна 
лише здогадно (з більшою чи меншою тео-
ретичною підставовістю) говорити про ймо-
вірність присутності образу преподобного в 
системі розписів церков Києва, згаданих у 
Початковому літописі: Св. Миколи (кінця ІХ / 
Х ст.), що була зведена в урочищі Угорське 
на могилі Аскольда, пророка Іллі на Подо-
лі (945 р.), Богородиці (Десятинної) (991–
996 рр.) на території дитинця міста, а також 
у кримських храмах кінця раннього (?) – по-
чатку розвинутого Середньовіччя, зокрема 
церкві Іоанна Предтечі, збудованій у Корсуні 
(Херсонесі) тим-таки князем Володимиром 
989 року [9, c. 33, 77, 188, 194]. 

Щодо етапу ХІ ст., то підтвердженням 
існування пошукуваного культу слугує най-
давніше з відомих на сьогодні вітчизняних 
зображень ранньохристиянського фіваїд-

ського анахорета, що походить із першої по-
ловини / середини 40-х років названого сто-
ліття. Це – фресковий повнофігурний образ, 
що міститься на одному зі стовпів-опор вну-
трішньої аркади відкритої південної галереї 
Софійського собору Києва [23, c. 63; 39, 
c. 278–281] (іл. 3). Ще одне подібне зобра-
ження пустельника (щоправда, анонімного), 
у якому деякі дослідники також убачають 
подобу Онуфрія Великого [39, c. 281–282], 
міститься на західному опор ному стовпі 
потрійної арки північного рамена середо-
хрестя цього столичного храму (іл. 1, 2). 
Процес подальшого неухильного розвитку 
культу святого виказує ціла низка відомих 
на сьогодні літургійних, епіграфічних, антро-
понімічних, архітектурних та образотворчих 
пам’яток. Серед них насамперед слід згада-
ти церковнослов’янський переклад Типіко-
на (Синаксаря) константино польського па-
тріарха Алексія Студита, здійснений у Києві 
між 1067 і 1074 роками за ініціативи ігумена 
Феодосія Печерського. У тексті цієї богослу-
жебної книги (яка прислужилася впорядку-
ванню внутрішнього устрою богослужіння й 
повсякденного життя як чернечої громади 
Києво-Печерського монастиря, так і монас-
тирів усієї домонгольскої Русі [46, c. 21–41, 
155–176, 226–227]) під датою 12 червня чи 
не вперше на вітчизняних теренах фіксу-

Історія
History

IM
FE

 Онуфрій Великий, есхатологічні очікування, культ, мощі, Русь-Україна.  

IM
FE

 Онуфрій Великий, есхатологічні очікування, культ, мощі, Русь-Україна.  

The article deals with the question of chronological inception and reasons for the spreading, on the terri

IM
FEThe article deals with the question of chronological inception and reasons for the spreading, on the terri

tory of Rus-Ukraine, of the cult of the early Christian holy order of Onuphrius the Great’s venerable eremites-

IM
FEtory of Rus-Ukraine, of the cult of the early Christian holy order of Onuphrius the Great’s venerable eremites-

Onuphrius the Great, eschatological expectations, worship, relics, Rus-Ukraine.

IM
FEOnuphrius the Great, eschatological expectations, worship, relics, Rus-Ukraine.

Згідно з показами доступних історичних 

IM
FEЗгідно з показами доступних історичних 

джерел, початок шанування ранньохристи

IM
FEджерел, початок шанування ранньохристи-

IM
FE-

янського преподобного пустельника Онуф

IM
FE

янського преподобного пустельника Онуф-

IM
FE

-
рія Великого на вітчизняних землях сягає 

IM
FE

рія Великого на вітчизняних землях сягає 
щонайпізніше другої чверті ХІ

IM
FE

щонайпізніше другої чверті ХІ ст., т

IM
FE

ст., тобто кіль

IM
FE

обто кіль-

IM
FE

-
кох перших десятиліть після офіційного за

IM
FE

кох перших десятиліть після офіційного за-

IM
FE

-
провадження християнства в Русі київським 

IM
FE

провадження християнства в Русі київським 
князем Володимиром Святославовичем. IM

FE
князем Володимиром Святославовичем. 
Конкретних документальних свідчень культу IM

FE
Конкретних документальних свідчень культу 
особи й духовного чину цього святого вітчизIM

FE
особи й духовного чину цього святого вітчиз
няними сповідниками Христової віри в попеIM

FE
няними сповідниками Христової віри в попе
редній час немає, принаймні наразі. Можна IM

FE
редній час немає, принаймні наразі. Можна 
лише здогадно (з більшою чи меншою теоIM

FE
лише здогадно (з більшою чи меншою тео
ретичною підставовістю) говорити про ймоIM

FE
ретичною підставовістю) говорити про ймо

ського анахорета, що походить із першої по

IM
FEського анахорета, що походить із першої по

ловини

IM
FEловини / середини 

IM
FE/ середини 

ліття. Це

IM
FE

ліття. Це – фресковий 

IM
FE

– фресковий 
що міститься на одному зі стовпів-опор вну

IM
FE

що міститься на одному зі стовпів-опор вну
трішньої аркади відкритої південної галереї 

IM
FE

трішньої аркади відкритої південної галереї 
Софійського собору Києва [23, c.

IM
FE

Софійського собору Києва [23, c.
c.

IM
FE

c.

www.etnolog.org.ua



48

ІсторІя

ється норма поминання в ранковій літургії 
преподоб ного О(Є)нуфрія (з читанням йо-
го Житія) [46, c. 346 (л. 170)]. Не менш ви-
разним свідченням досліджуваного культу є 
знач на кількість написів-графіті різного зміс-
ту (від молитовних звернень до торговель-
них угод) 1, якими віряни кінця ХІ–XIV ст. 
щільно вкрили поверхню нижньої половини 
згаданої фрески святого анахорета в пів-
денній галереї собору Св. Софії (іл. 4). Вони 
беззастережно засвідчують досить високий 
рівень шанування Онуфрія Великого серед 
різних соціальних верств середньовічного 
Києва, а також з-поміж представників інших 
земель Київської держави, які відвідували 
храм 2. Це підтверджують і непоодинокі ви-
падки надання імені ранньохристиянського 
подвижника віри окремим представникам 
місцевого духовенства й чернецтва, зосіб-
на відомому чернігівському єпископу Оно(у)
фрію ХІІ ст. і монаху-чудотворцю Онуфрію 
Мовчазливому / Печерському ХІІ / ХІІІ ст. з 
Києво-Печерського монастиря [6, c. 208; 8, 
c. 283, 345; 42, c. 660]. Зрештою, у цьому 
переконують і два зразки візуалізації по-
доби святого. Мова про плоскорельєфне 
зображення фігури фіваїдського, імовірно, 
анахорета (у парі з іншим святим), вирізьб-
лене на одному боці двобічної стеатитової 
нагрудної іконки початку XIII ст. візантійської 
роботи [44, c. 133–134, фото 3: 2] 3 (іл. 5), 
та про відповідну мініатюру-ілюстрацію з 
Київського Псалтиря 1397 року, на якій від-
людника представлено на берегах арк. 130  
як ілюстрацію до текстів 13 і 14 вір шів 
91 псалма [4, л. 130, (ил.)] (іл. 6).

Перелічені середньовічні свідоцтва із цент-
ральних земель Давньої Русі допов нюються 
відповідними реаліями західноукраїнського 
регіону (передусім Галичини, сусідньої Пере-
мишльської землі, Волині та Підляшшя), де 
зосереджена найбільша кількість пам’яток 
ХІІІ–XV ст. аналізованого культу, насамперед 
архітектурно-обрядових об’єктів 4, а також 
зображеннями святого в польських храмах, 
виконаних руськими майстрами. Так, другою 
половиною / кінцем ХІІІ – початком XІV ст. 
датується найдавніша східна триконхова 
частина (і рештки невеликого квадратового 
бабинця?) вцілілого до сьогодні мурованого 
храму Онуфріївського монастиря в с. Лав-

рів під Старим Самбором на Львівщині [48, 
c. 37–41, 42, рис. 1–4, 7; 36, с. 27, 30] 5; храму, 
який (згідно з показниками археологічних до-
сліджень) замінив собою дерев’яну церков-
ну будову ХІІ – першої половини / середини  
ХІІІ ст. [48, с. 38, 21] 6 (іл. 7). Імовірно, напри-
кінці ХІІІ чи на початку XIV ст. постав монас-
тир на честь святого у Львові 7. Під 1367 ро-
ком занотовано появу відповідного храму й 
монастиря побіч с. Посада Риботицька на 
Перемишльщині (нині – у межах Підкарпат-
ського воєвод. Польщі), близько 1400 року – 
церкви (і монастиря?) в с. Перегірське на Ко-
ломийщині 8, 1422 / після 1443 р. – у м. Бірчі 
біля Городка на Перемишльщині (нині – село 
в межах Підкарпатського воєвод. Польщі), 
перед 1469 роком – у с. Канафости, 1488 р. – 
храму й монастиря біля с. Яблучин на Під-
ляшші (нині – у межах Люблінського воєвод. 
Польщі). У цьому переліку доречно згадати 
й однойменний монастир кінця XIV / початку 
XV ст. в білоруському с. Онуфрієво (нині – 
с. Селец) під м. Мстиславлем на Могильов-
щині (Білорусь), про який мовиться (поряд з 
іншими православними монастирями) в по-
лемічному творі «Λιθος abo Kamien z procy 
prawdy cerkwie swietey Prawoslawney Ru-
skiey…» (1644) авторства гуртка київських 
церковних діячів, сподвижників Петра Моги-
ли, під збірним (вигаданим) іменем Euzebia 
Pimina [16, s. 366] 9.

«Архітектурний» фактаж доповнює низ-
ка зацілілих творів монументального і стан-
кового іконопису XV– початку XVI ст., як-от: 
стінописний образ 1418 р. зі Святотроїцької 
каплиці замку в Любліні та подібний образ 
1470 року з каплиці Святого Хреста кафед-
рального костелу Свв. Станіслава і Вац-
лава на Вавельському пагорбі в Кракові , 
виконані руськими майстрами 10, намісний 
образ кінця XV ст. (?) зі згаданого Яблочин-
ського Онуфріївського монастиря та доволі 
численна низка образів XV–XVI ст. із де-
ісусного ряду церковних іконостасів, а по-
між них зображення другої половини XV ст. 
із церкви Св. Миколая с. Тур’є на Старосам-
бірщині (збірка В. Вітрука), близько 1470 р. 
із церкви Свв. Косми і Даміана с. Тилич на 
тернах Західної Лемківщини (нині – у межах  
Малопольського воєвод. Польщі), другої 
половини XV ст. із церкви Св. Параскеви-
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П’ятниці с. Ільник на Львівщині та із церкви 
Вознесіння Господнього с. Явора на Львів-
щині, початку XVI ст. із церкви Успіння Пре-
святої Богородиці с. Мшана (нині – у ме-
жах Підкарпатського воєвод. Польщі) (усі –  
з Національного музею у Львові).

Поява й становлення культу преподоб-
ного Онуфрія Великого в Русі-Україні впро-
довж розвинутого й пізнього Середньо-
віччя була зумовлена кількома суттєвими 
обставинами та чинниками світоглядно- 
богословського й церковно-обрядового 
характеру. 

Серед них важливу роль відіграли, гада-
ється, есхатологічні очікування, які пережи-
вала місцева християнська спільнота май-
же від самого часу запровадження нової 
віри на Русі й до кінця XV cт. Як відомо, на-
вернення до Христового вчення нової дер-
жави за часів Володимира Святославича 
відбулося в середині сьомого тисячоліття 
від моменту сотворення світу (6496 р.), яке, 
згідно з більшістю онтологічних доктрин Се-
редньовіччя, уважалося й останнім (завер-
шальним) у загальній, визначеній Божим 
Промислом, історії світу. Щобільше, воно 
відбулося фактично перед кінцем першого 
тисячоліття від Різдва Христового (власти-
во в 988 р.), яке також потрактовувалося се-
редньовічним теоцентричним світоглядом 
однією із можливих конкретних дат завер-
шення земного буття людства; у час, коли в 
християнській ойкумені, зокрема у Візантії, 
тема всесвітнього кінця і Другого пришестя  
Христа знову вийшла на перший план 
психо емоційних переживань вірян, обгово-
рень богословів [2, c. 342–343] 11.

У руслі порушеної теми важливо зазна-
чити те, що есхатологічні очікування, які 
панували в кінці Х ст. та упродовж наступ-
ного (ХІ) століття, хоча й не були першими 
в історії християнства 12, однак вирізнялися 
більшою тривалістю і, так би мовити, під-
ставовістю. Причина очевидна: на відносно 
короткий відтинок часу припало зразу кіль-
ка «календарних» дат можливого настання 
Другого пришестя й початку Останнього / 
Страшного суду. Опріч того, що кінець світу 
передбачався вже на самому зламі століть, 
властиво 1000 року, у зв’язку з настанням 
згаданого тисячоліття Різдва, його знову 

очікували 1033 року, що знаменував за-
вершення тисячолітнього періоду від часу 
розп’яття Спасителя, а ще раніше – 1011 і 
1022 років, як і перегодом 1095 року, з огля-
ду на часовий збіг Воскресіння Господнього 
та Благовіщення й настання т. зв. Кіріопас-
хи (Панівної Пасхи) [41, c. 45, 49]. Відпо-
відне очікування викликав і 1038 рік, коли 
святкування Воскресіння припало на Вели-
ку суботу й упритул наблизилося до дати 
Благо віщення [28, c. 262]. Щоправда, деякі 
медієвісти, зосібна А. Карпов, покликаю-
чись на низку творів давньоруської літера-
тури, а саме: «Слово о законѣ… и благода-
ти…» (середина ХІ ст.) митрополита Іларіо-
на, «Повѣсть времяньных лѣт…» і «Чтение 
о житии и погублении блаженную страсто-
терпца Бориса и Глѣба» (кінець ХІ – початок 
ХІІ ст.) ченця Нестора, заперечують помітну 
актуальність названих апокаліптичних дат 
для тогочасної Русі, яка лише напередод-
ні долучилася до нового віровчення, стала 
в ряд христолюбних народів й переймала-
ся дещо іншими ідеями: свого «тріумфу» й 
своєї «вибірковості» як країни новонавер-
неної в «останні часи» [51, c. 253–254, 255. 
Див. також: 20, c. 247–248, 251]. Жодним 
чином не заперечуючи ймовірність такого 
самопочування і своєрідного релігійного 
оптимізму певних верств руського суспіль-
ства 13, воднораз заледве чи доводиться 
применшувати значення теми «кінця світу», 
а також безпосередньо пов’язаної з нею те-
ми Останнього суду й апокаліптичної кари 
як у названих, так і в деяких інших зразках 
давньоруської писемності 14. Цілком оче-
видно й те, що сама теза «вибірковості» 
ґрунтувалася на переконанні про грядущий 
(у короткій чи віддаленішій, але вже цілком 
осяжній перспективі) фінал старого світу, 
співвідносилася із цим очікуваним «історич-
ним моментом». Урешті, якщо місцева осві-
чена верхівка Русі кінця Х – першої полови-
ни ХІ ст. (на кажучи вже про нижчі верстви 
новонаверненого люду) і справді не надто 
обтяжувалася загрозливими сенсами ес-
хатологічних пророцтв і знамень (з огляду 
на ральне політичне, господарське й куль-
турне піднесення країни та факт порівняно 
пізньої появи перекладу тексту Одкровення 
Іоанна Богослова) [21, c. 65–66] 15, то тут не 
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слід недооцінювати ролі в поширенні таких 
настроїв присутнього на вітчизняних тере-
нах іноетнокультурного, головно грецького, 
компонента, представники якого складали  
спершу (принаймні до 1051 р. 16) всю чи пе-
реважну, а згодом – і значну частину цер-
ковної ієрархії Русі [47, c. 33, 34], місцевих 
бого словів і вчених-книжників, а також про-
відних будівничих і мистців; компонента, який 
відображав відповідні настрої і пов’язані з ни-
ми переживання одного з «першопризваних / 
ранньонавернених» народів 17.

Злободенність апокаліптичної теми для 
релігійних умонастроїв тогочасних освічених 
вірян констатує значна кількість дослідни-
ків середньовічної культури Давньої Русі на 
підставі аналізу низки прямих і опосередко-
ваних свідоцтв літописних та церковних тек-
стів, а також написів парафіян на стінах хра-
мів [41, c. 43–61, (іл.)] 18. Однак у руслі вивчен-
ня вітчизняного культу Онуфрія Великого чи 
не найпоказовішим є спостереження І. Дани-
левського щодо хронологічного збігу, а отже, 
і внутрішньої ідейної сув’язі з аналізованою 
світоглядною позицією сповідників християн-
ського віровчення факту появи 6545 / 1037 р. 
(точніше – фіксації в літопису під цим роком) 
цілої низки визначних пам’яток архітектури 
та образотворення в стольному Києві: Золо-
тих воріт, храму Св. Софії, монастирів Св. Ге-
оргія та Св. Ірини [28, c. 231, 262]. Слідом за 
О. Шахматовим та деякими іншими дослід-
никами-славістами І. Данилевський добачає 
апокаліптичне очікування й у cамій формулі 
заголовного тексту літописного зводу «Се 
повѣсти времяньных лѣть…», що постала в 
кінці 30-х років ХІІ ст. 19 І така інтерпретація є 
досить переконливою, адже в епоху Серед-
ньовіччя з її панівним теоцентризмом світо-
глядної картини світу «судний день» мис-
лився цілком реальним і єдино можливим 
фіналом усієї земної історії роду людського 
[27, c. 505, 507; ін.]. Люди Середньовіччя 
реально мислили себе в хронотопі Священ-
ного Писання. Тим-то не лише «Повѣсть 
времяньных лѣт…», а й інші зразки історич-
ного жанру цього періоду містять формулю-
вання апокаліптичного змісту, розмисли про 
«останні часи», які нерідко тісно переплетені 
з описами-констатаціями реальних подій [1, 
c. 16, 57, 142].

Наступна достеменна конкретна дата кін-
ця світу передбачалася в 1492 / 1493 році, 
позначаючи завершення останнього сьомо-
го тисячоліття земної історії [2, c. 331–335; 
20, c. 257–258 и др. Див. також: 50, c. 54–57 
и сл.; ін.] 20. І хоча вона для людини другої 
половини ХІІ–ХIV ст. була відносно відда-
леною від попередніх рокованих віх, градус 
есхатологічної напруги від цього впродовж 
окресленого періоду, гадається, не зменшу-
вався, а лише наростав з огляду на цілко-
виту й загальну – в християнській ойкуме-
ні – «безсумнівність» і «невідворотність» 
означеної дати 21. Трагічні події та колізії сус-
пільно-політичного життя країни (переважно 
«ратні», що пов’язувалися з братовбивчими 
усобицями між князями, а також появою 
нащадків біблійного праотця Ізмаїла і його 
дружини Агарі: спустошливі набіги і погроми 
половців, поразка в битві на Калці, монголь-
ська / татарська навала), загрозливі явища 
і прикмети природного походження (головно 
небесні видіння: затемнення сонця і міся-
ця, комети, «рух» зірок, різноманітні сяйва, 
а також землетруси), урешті – різноманітні 
стихійні лиха (посухи, надмірні морози, не-
врожаї, пошесті тощо) ХІ – другої половини 
XV ст., що передували судним датам 22, не-
рідко осмислювалися освіченими верства-
ми Русі (насамперед церковними служите-
лями і книжниками) в апокаліптичному вимі-
рі, у них убачалися знамення приходу анти-
христа й грядущого кінця 23. Через це поява 
на вітчизняних теренах упродовж саме ХІ–
ХV cт. переважної більшості перекладних 
(канонічних і апокрифічних) та оригінальних 
давньоруських церковних текстів (головно 
проповідницького жанру) есхатологічного 
спрямування [50, c. 71–148; 21, c. 65–66; 45, 
c. 94–121, 135–152; 1, c. 17–46] сприймаєть-
ся цілком закономірним явищем.

Неухильне наближення дати кінця світу, 
ціла вервечка катастрофічних подій і не-
звичних природних явищ, що розцінюва-
лися відповідними знаками-провісниками й 
призводили до загострень есхатологічного 
очікування, а подекуди й панічних настроїв 
у давньоруському суспільстві, закономірно 
надавало злободенності темі підготовки до 
Божого суду й спасіння від пекельних мук. 
У низці способів особистого порятунку, за-
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Ростислав Забашта. Початок і чинники ПошиРення культу онуфРія великого...

побігання гріховності й покутування за вже 
скоєні провини перед людьми і Богом від-
людництво, чернецтво, аскеза, свідома й 
самовільна відмова від спокус земного бут-
тя в очах християнської спільноти повсяк-
час вважалися одним із найдієвіших. Чи не 
тому фресковий образ пустельника-аскета 
(Онуфрія Великого / Макарія Великого?) 
в парі з подобою Іоанна Предтечі – першого 
новозавітного святого пустельника, відтво-
рено візантійським малярем поміж сонму 
найшанованіших святих у центральному 
середохресті Софії Київської – головного 
храму Русі [39, c. 281–282] 24. Відповідною 
закономірністю сприймається й літописне 
повідомлення (під датою – 6545 / 1037 р.) 
про загальне примноження чорноризців та 
збільшення кількості монастирів за часів 
князя Ярослава Володимировича [9, c. 240, 
241] 25; і особлива довірливо-наполеглива 
форма молитовного звертання місцевого 
вірянина ХІІІ / XIV ст. до фіваїдського від-
людника-аскета, зафіксоване графіті № 68 
із Софійського собору: 

С(вя)ты (О)ноуфриисє направи м||я
на путь истьнъны и съ||паси
д(оу)шу грѣшѣну [23, c. 105, табл. LXIII, 

LXIV], 
і чергове піднесення впродовж ХІІІ–XV ст. 
культу святих преподобних пустельників та 
ченців.

Саме в становленні, розвитку та підне-
сенні чернецтва, яке було безпосередньо по-
кликане здійснювати й демонструвати того-
часному руському громадянству приклади 
ревного християнського служіння, у збіль-
шенні кількості монастирів (насамперед тих 
із них, що «поставлени слезами, и пощени-
емь, и молитвою, и бдѣниемъ» самих мона-
хів [9, с. 248–255]) як осередків релігійного, 
освітнього, богословського й культурно-мис-
тецького життя, криється друга суттєва об-
ставина зародження та популярності культу 
Онуфрія Великого в межах Давньої Русі 26. 
До речі, з тісного причинно-наслідкового 
зв’язку між обома названими передумовами 
постає факт заснування значної кількості 
монастирів на честь Онуфрія Великого саме 
в ХV чи на початку XVI cт. (див. далі), тобто 
незадовго перед чи невдовзі після чергової 
«дати» Другого пришестя Христа.

Ще однією вагомою підставою пошуку-
ваного явища слугували, безсумнівно, різні 
духовно-аскетичні вчення, які мали поши-
рення й певне практичне застосування в се-
редовищі чернецтва Русі-України впродовж 
середньовічного періоду. Тут слід згадати 
насамперед вчення про ісихію (гр. ήσνχία – 
спокій, мир, тиша, безмовність) відлюдників-
«мовчальників» Сирії та Єгипту, з яким віт-
чизняні сповідники віри ознайомилися впер-
ше приблизно на зламі ХІ–ХІІ ст. через пере-
кладний Азбучний та Синайський патерики, 
а також завдяки деяким раннім візантій-
ським літературним збірникам аскетичного 
спрямування. Особливе піднесення інтере-
су до повчань як попередніх, так і сучасних 
носіїв духов но-аскетичного подвижництва 
на руських і сусідніх східнослов’янських 
землях спостерігалося в XIV–XV ст., що за-
свідчує поширення слов’янських перекладів 
і численних копій творів авви Доротея, Кал-
ліста, Ніла Синайського, Філофея Синай-
ського, Іоанна Ліствичника, Іоанна Синай-
ського, Ісаака Сирина, Діодоха Фотійського, 
Василія Великого, Симеона Нового Бого-
слова, Григорія Синаїта та ін. [43, с. 31–33; 
45, с. 214–215] Це зацікавлення було вия-
вом загального відродження й теоретично-
го (у богословсько-філософському вимірі) 
оновлення іси хазму – духовно-містичного 
й аскетичного вчення, що в пізній Візантії 
прибрало форми так званого паламізму і зі-
грало суттєву роль не лише в церковному, 
а й суспільно-політичному житті імперії, яка 
занепадала, та країн «візантійського куль-
турного кола» (принаймні деяких із них) [34, 
с. 308–316; 43, с. 31–33; 45, с. 208–214] 27.

Поміж основних аскетичних настанов 
цього вчення, які найбільше відповідали 
подвижницькому чину св. Онуфрія Велико-
го, – повне зречення реального світу та його 
земних благ 28, тілесна аскеза, перебування 
в постійному служінні Богові через духовне 
самовдосконалення й молитву 29. Цілком 
уписується в ісихастську ідею прижиттєвого 
«обожнення» 30 й отримання святим – ра-
зом з іншими відлюдниками Внутрішньої 
фіваїдської пустелі – Божої благодаті (у ви-
гляді регулярних і багаторічних «контактів» 
з ангелом, який причащав, утішав і навіть 
підносив на висоти небесні для зустрічі зі 
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святими) 31. Воднораз для нашого дослід-
чого запиту акцентування на ісихастсько-
аскетичному вченні доречне й під оглядом 
його безпосереднього зв’язку з духовними 
пошуками чернечої спільноти Святої Гори  
[34, с. 293, 295, 300–302, 425–426], заснов-
ником якої вважається прп. Петро Афон-
ський – сподвижник Онуфрія Великого за 
формою духовного чину й «напарник» за 
спільною, як уже згадувалося, датою свят-
кування в церковному календарі. Урешті, 
саме означений релігійно-духовний рух віді-
грав певну роль у відродженні й піднесенні 
вітчизняного чернецтва в помонгольський 
період 32 а також у посиленні уваги до тако-
го жанру церковно-релігійної літератури, як 
житія святих у формі збірників- патериків 33.

Перелічені обставини й передумови ма-
ли, безсумнівно, суттєве значення для куль-
ту Онуфрія Великого в Русі-Україні. Одначе 
вони формували головно загальне ідейно-
духовне тло та інституційне підґрунтя для 
його розвитку. Самі по собі вони не здат-
ні були вплинути на вибір місцевих вірян 
цього ранньохристиянського пустельника 
з-поміж інших численних преподобних ана-
хоретів (подекуди навіть «поважніших» за 
тривалістю і / чи першістю пустельного чи-
ну 34) і на започаткування традиції його ша-
нування. Тут, запевно, потрібний був додат-
ковий імпульс, безпосередньо пов’язаний з 
особою названого сподвижника віри. І він, 
як свідчать реалії історія, дійсно існував. 
Ним стала поява на вітчизняних теренах 
мощей святого, котрі – як і тілесні останки 
інших святих – на переконання вірян були 
наділені благодатною, помічною (очисною 
і лікувальною) силою, а ще забезпечували 
їм особисту опіку й захист перед лицем Бо-
жим 35. Є підстави вважати, що ці священні 
об’єкти пошанування фіваїдського анахо-
рета з’являлися в Русі не раз, а щонаймен-
ше двічі, до того ж у різних її культурних 
центрах і в різний час, хоча і в межах одно-
го періоду – розвинутого Середньовіччя.

Цілком доконаним фактом вважаєть-
ся перебування частини тілесних останків 
Онуфрія Великого в межах Галицько-Волин-
ського князівства. Згідно з текстом «Списка 
русских городов дальних и ближних», укла-
деного між 1387–1392 рр., реліквія містила-

ся в княжому місті Самборі (нині – м. Старий 
Самбір Львівської обл.) [36, c. 27]:

Самъборъ, ту лежить святыи Ануфреиу  
[10, c. 476]. 

Сучасні дослідники історичної проблема-
тики цього писемного повідомлення одно-
стайні щодо визначення особи святого й 
«характеру» самих мощей, але їхні думки 
розійшлися в питаннях місця їхнього попе-
реднього зберігання, обставин і часу появи 
в Галичині. Згідно з міркуваннями І. Миць-
ка, на українське Підгір’я реліквія могла по-
трапити з різних політичних і церковних 
осередків: як із Константинополя чи Нов-
города Великого, так і з Німеччини, власти-
во з нижньосаксонського м. Брауншвайга. 
У першому випадку – через дружину князя 
Романа Мстиславича († 1205), яка доводи-
лася дочкою імператорові Ісааку ІІ Ангелу;  
у другому – як дарунок новгородського архі-
єпископа Антонія, який упродовж 1200–
1224 років очолював Перемиську кафедру, 
а перед тим відбув паломництво до столиці  
Візантії, де придбав для Новгорода реліквії 
деяких святих; в останньому (третьому) ви-
падку – як дар від герцога Саксонії та Баварії 
Генріха Лєве (Лева) князю Роману, а чи від 
герцога Брауншвайга й Люненбурга Альбер-
та Великого Лева князю Данилу Романовичу 
(Галицькому) або його синові Леву. Урешті, 
дослідник не відкинув імовірності появи ре-
ліквій і з французького м. Ліона, завдяки 
старанню архімандрита Григорія – посланця 
князя Данила Романовича до Папи Інокен-
тія IV у 1246 / 1247 році, хоча вважав цю вер-
сію найменш правдоподібною [36, c. 27] 36. 
Натомість А. Майоров однозначно вважає, 
що до Галичини мощі преподобного доста-
вила візантійська принцеса – нова дружина 
князя Романа (разом з іншими християнськи-
ми святинями свого посагу). Це сталося пе-
ред захопленням Константинополя хресто-
носцями (1204), а реліквією була голова ве-
ликого єгипетського анахорета, яка тривалий 
час зберігалася в церкві Св. Акіндіна та яку 
бачив 1200 року, а пізніше згадав у своєму 
«Сказании о святых местех иже суть в Царь-
граде…» (1201) Добриня Ядрейкович (май-
бутній архієпископ Новгорода Антоній) [11, 
cтб. 167; 33, c. 51, 56]. Так чи дещо інакше, 
але саме з появою мощей Онуфрія Великого 
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Ростислав Забашта. Початок і чинники ПошиРення культу онуфРія великого...

пов’язане, безсумнівно, постання під Самбо-
ром / Старим Самбором, у с. Лаврів (нині – 
Старосамбірського р-ну Львівської обл.) пер-
шого монастиря на честь святого [25, c. 38] 
(іл. 7) й подальше піднесення його культу на 
землях Галицько-Волинського князівства.

Останнім часом Н. Нікітенко висловила 
припущення про пребування часточки мо-
щей Онуфрія Великого в Софійському соборі 
Києва. Але, на відміну від «наочно-презента-
тивної / мобільної» (тобто доступної для спо-
глядання й проведення різноманітних обря-
дових дійств літургійного характеру) реліквії 
з Галичини, остання була «закладною», яку 
свого часу помістили під шаром фрескової 
подоби святого (конкретно під зображенням 
його лівого коліна) на стовпі-опорі південної 
галереї храму [39, c. 279, 283; ін.] 37. Приводом  
для цієї гіпотези стали показники джерело-
знавчих студій настінного зображення й ре-
алії загального історико-культурного (контек-
стуального) плану. Дослідниця апелювала до 
факту розміщення на поверхні живописного 
образу преподобного значної кількості напи-
сів-графіті й виразної потертості верхнього 
фарбового шару на лівому коліні анахорета 
від, на її думку, тривалого доторкання / цілу-
вання прочан-молільників 38, а також до роз-
повсюдженої в східному християнстві тра-
диції закладання часточок тілесних остан-
ків святих у кладку підвалин чи стін / опор 
храмів; традиції, зафіксованої літописом 
стосовно Успенського собору Печерського 
монастиря Києва [39, c. 279]. Хоча наведена 
аргументація є опосередкованою, але саме 
припущення не позбавлене сенсу. До того ж 
йому суголосить думка В. Сараб’янова про іс-
нування в масивах опор / стін нижнього рівня 
київського Софійського собору «закладних» 
реліквій цілого сонму святих 39.

Наведені джерельні матеріали та логіка 
дослідницької аналітики дають нині змогу 
говорити про існування впродовж ХІ–ХІІІ ст. 
на землях Русі двох достатньо віддалених і 
безпосередньо не пов’язаних між собою осе-
редків культу Онуфрія Великого, зародження 
яких було зумовлене, імовірно, появою в них 
у різний час часток тілесних останків святого. 
При цьому в хронологічному вимірі вони ні-
би продовжують один одного, адже давніший 
київський центр, який функціонував, щонай-

пізніше, з другої чверті ХІ ст. і був пов’язаний 
з кафедральним собором  Св. Софії 40, знач-
ною мірою (якщо не повністю) занепадає на 
тривалий час після монгольського розгрому 
й завоювання на початку 40-х років ХІІІ ст. 
Натомість пізніший (західний – самбірський / 
лаврський) ніколи не згасав після свого ста-
новлення в ХІІІ ст., перетворившись на ді-
євий чинник поширення різних (зокрема, пу-
блічних) форм ушанування святого на тере-
нах спершу Галичини й Волині, а згодом і на 
інших землях колишньої Давньої Русі. І саме 
він прямо чи опосередковано стимулював 
постання більшості (якщо не всіх) чернечих 
осідків та храмів на честь Онуфрія Великого 
як у наступні етапи середньовічної епохи, так 
і в період ранньомодерного часу.

Примітки
1 Свого часу С. Висоцький зафіксував на фрес-

ці сорок одне графіті (із трьохсот, які було відкрито 
на стінах храму) [23, c. 45–47, 58, 60–71, 87, 90–91, 
134–137; 24, c. 69–70, 72–73, 325, 332–333, 382–
383]. У публікаціях Н. Нікітенко та В. Корнієнко на-
трапляємо вже на цифру двісті дев’ять (sic!) графіті 
[40, c. 188, 217, pис. Х]. 

2 Опосередковано, але доволі красномовно про це 
свідчить напис про купчу Боянової землі [23, c. 60–71] 
і молитовні написи, здійснені приїжджими людьми: 
вихідцем з племені радимичів, якимось Дмитром – 
гостем-мандрівником, касожцем (черкесом) Дедільєю 
та угорцем [24, c. 47–48, 59–60]. З огляду на дав-
ність і популярність культу Онуфрія Великого в Києві, 
прив’язка початків пошанування святого в Русі-Україні 
виїмково до галицьких теренів, запропонована свого 
часу І. Мицьком [35, c. 33], виявилася хибною. Інша 
річ – міра поширеності, а отже, і закоріненості культу 
впродовж ХІІІ–ХІV і наступних століть. У цьому сенсі 
Галичина й прилеглі до неї землі Волині, Підляшшя 
мають, безперечно, переваги перед іншими вітчизня-
ними й східнослов’янськими обширами (див. далі). 

3 Збірка МІК (з колишньої колекції Богдана й Варва-
ри Ханенків), інв. № А-4637. Ідеться про зображення 
пустельника-оранта на уламку двобічної іконки, точне 
місце виявлення якої невідоме, але, найімовірніше, 
ним були обшири Середньої Наддніпрянщини. На 
втраченій частині виробу містилася, безсумнівно, по-
стать іншого святого, вірогідно ще одного анахорета. 
Озвучену ідентифікацію персонажа та реконструк-
цію композиції на підставі іконографічних прикмет і 
паралелей запропонували свого часу Л. Пекарська 
та В. Пуцко [44, с. 133–134, фото 3: 2]. Назагал із за-
пропонованою інтерпретацією пам’ятки, насамперед 
із реконструкцією композиційного ладу зображення, 
можна погодитися. Утім, атрибуція подоби святого ви-
кликає певні застереження, адже 1) супровідний на-
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пис біля фігури як такий відсутній; зафіксовано окремі 
видряпані графеми, зокрема два (один над одним) 
ромби (геометризовані букви «О»?), які не підлягають 
однозначній інтерпретації; 2) у дво-, три- чи багатофі-
гурних композиціях з Онуфрієм Великим та Макарієм 
Великим чи / і Петром Афонським, перший із них за-
звичай міститься ліворуч, а не праворуч від двох ін-
ших [53, Sp. 86, (Abb.) 2; 29, с. 98, 102–103, 104–105, 
107, 109 та ін.; 52, p. 264, 265, (Il.) 27; ін.]. Проте, зва-
жаючи на східнохристиянську іконографічну практику 
періоду розвинутого і пізнього Середньовіччя, оче-
видною є значна поширеність композицій з образами 
названих святих, що уможливлює з достатньою впев-
неністю стверджувати присутність образу Онуфрія на 
аналізованому дрібномасштабному виробі (якщо не 
на вцілілій його частині, то, принаймні, на втраченій).

4 Зразу слід застерегти, що на цих теренах зосе-
реджена й найбільша кількість відповідних пам’яток 
XVII–XVIII та ХІХ ст.

5 Дещо іншу думку про первісну частину храму сво-
го часу висловив І. Могитич. Він виокремив два най-
давніші архітектурні об’єми: залишки квадратового в 
плані храму, збудованого до 1241 р., і триконхового 
храму періоду 1292–1300 рр.) [38, с. 12–16, рис. 4].

6 Показово, що відомості про заснування монас-
тиря в кінці ХІІІ ст. (1292 р.) свідчать і пізніші писем-
ні джерела, а саме: неавтентична грамота ХІІІ ст. 
(підробка XVI cт.) й рукописна «Historya monasteru 
Јawroshiego J: L. S: B: W: prowincyi Koronney… 1771–
1899 rr.» [31, с. 579–601; 15, арк. 2].

У випадку з Лаврівським чернечим осідком, де, най-
імовірніше, зберігалися мощі Онуфрія Великого, лиша-
ється відкритим питання, чи він був посвячений цьому 
святому від самого початку свого існування, чи лише 
згодом, як вважає І. Мицько [37, с. 8, 9], адже письмове 
свідчення про згадану реліквію датується лише кінцем 
XIV ст. [25, с. 38, 39; ін.], а перше достеменне писем-
не підтвердження посвяти монастиря саме на честь 
св. Онуфія Великого датується 1407 р. [13, s. 50–51]. 
Утім, на думку А. Поппе та деяких інших дослідників, 
перелік «волинських» міст (у якому повідомляєть-
ся про «самбірського Онуфрія») у відомому «Списке 
русских городов дальних и ближних…» 80–90-х років 
XIV ст. може належати до найранішої за часом редагу-
вання частини твору, що відображала історичні реалії, 
які склалися на галицько-волинських землях в першій 
половині ХІІІ ст., а то й раніше [54, s. 252–256; ін.]. 

7 Достеменний час заснування монастиря донині 
не встановлено. Перша відома на сьогодні згадка 
про нього в писемних джерелах (міських актах) да-
тована 1453 р., але зрозуміло, що обитель на серед-
ину XV ст. вже функціонувала (й, імовірно, тривалий 
час). За опосередкованим свідченням львівського 
райці та хроніста XVII ст. Бартоломея Зиморовича, 
автора праці «Leopolis Tripleks» (~1640), обитель по-
стала перед 1382 р. [14, s. 85; ін.]. 

8  Монастир був перезаснований 1691 р., закри-
тий – 1746 р. 

9 У тексті книжки монастир фігурує як «Onufryiski» 
(поряд зі ще одним – «Pustynski(m)») поміж черне-
чими осідками, що на той час зазнали занепаду чи 
терпіли скруту [16, s. 364–368].

10 Праця А. Ружицької-Брижек донині є найдоклад-
нішим ідейно-формальним розбором фресок каплиці. 
Однак припущення польської дослідниці щодо псков-
ського походження авторів стінопису [55, s. 216–220, 
nastкp.] спростовується аналітичними спостережен-
нями та висновками вітчизняних і деяких зарубіжних 
учених (Г. Логвиним, Л. Міляєвою, В. Александрови-
чем, А. Роговим, ін.). Категорично заперечує позицію 
польської колеги Л. Міляєва, виставляючи на проти-
вагу їй низку контраргументів, зокрема показники 
атрибуції військових обладунків деяких персонажів 
храмових фрескових композицій, до яких свого часу 
дійшов колишній співробітник Державного Ермітажу, 
спеціаліст з історії давнього озброєння Л. Тарасюк.

11 Есхатологічні настрої у Візантії перед тисячоліт-
нім Різдвом виразно характеризував історик кінця X ст. 
Лев Диякон: «У мій час відбулося чимало незвичних і 
дивовижних подій: на небі з’являлися загрозливі виді-
ння, траплялися жахливі землетруси, бушували бурі, 
проливалися нестримні зливи, спалахували війни і по 
всіх усюдах блукали озброєні юрмища, міста і країни 
сходили зі своїх місць, тим-то багатьом здавалося, 
ніби надходили переміни життя і до порога наближа-
ється очікуване пришестя Бога-Спасителя» [7, c. 7].

12 Означене очікування було фактично другим з до-
сить довгої низки відповідних збурень релігійно-світо-
глядних, а відповідно й суспільних настроїв епохи Се-
редньовіччя і періоду Нового часу. Спершу кінець сві-
ту очікувався на початку сьомого тисячоліття від його 
(світу) постання, тобто на зламі V–VI ст. [2, c. 335–342; 
50, c. 5–29; 51, c. 254]. Історичним етапом, що без-
посередньо передував цьому хронологічному рубежу 
чи синхронізувався з ним, датується ціла низка творів 
апокаліптичного спрямування, зокрема у візантійській 
богословській літературі [21, c. 55–58].

13 Про феномен релігійного оптимізму в Західній 
Європі й Русі періоду Середньовіччя див., напр.: [20, 
c. 247, 251 (ссылка № 57)]. 

14 Напругу есхатологічної теми виразно виказує та-
кий уривок тексту «Ізборника 1076 року»: «…Яко да 
написаієть ся въ тво||ієи мысли вьсегда въто||рааго 
пришьствия соу||дии гър(г)ыи на прѣстолѣ сѣдяштя: 
книгы отъ || вьрзаіємы дѣла таина||я обличяієма:…» 
[3, c. 438–439 (aрк. 90 зв.–91)] чи літописний комен-
тар на таку подію, як розорення половцями влітку 
1096 р. Києво-Печерської лаври та інших київських 
околиць [9, c. 348–353; 51, c. 256, 261, 263, 267 та ін.].

15 У випадку з основним масивом населення краї-
ни окресленого періоду слід, вочевидь, зважати й на 
продовження існування в його середовищі традицій-
ної світоглядної та обрядової системи, на панування 
ще цілком язичницької свідомості. Утім, і поміж того-
часних прихильників споконвічних світоглядних уяв-
лень виникали власні «есхатологічні» настрої та при-
чини їх розповсюдження. Так, під 1071 р. у літописі 
згадано про прихід до Києва волхва, який прорік при-
родні й культурно-політичні катаклізми (за принци-
пом «перевернутого світу») [9, c. 276, 277; 21, c. 66].

16 До настанови на митрополичий престол Іларіо-
на (1051–1054).

17 Слушність цієї думки опосередково підтверджує 
літописний сюжет так званого вибору віри князем 
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Ростислав Забашта. Початок і чинники ПошиРення культу онуфРія великого...

Володимиром Святославичем у 6494 (986) р., у ході 
якого грядуще зішестя Бога з небес і судилище живих 
і мертвих (як однин з вагомих аргументів на користь 
прийняття християнської віри Руссю) виголосив та ще 
й унаочнив (показавши присутнім «запону» із зобра-
женням Суду Господнього) саме грецький проповідник 
(«філософ») [9, c. 140, 142, 166, 168; 51, c. 252–253; 
див. також: 50, c. 53–54; 28, c. 234–239, 241, 258–265; 
ін.]. Воднораз слід застерегти, слідом за А. Алексє-
євим та деякими іншими науковцями, контроверсій-
ність думки про вагому роль есхатологічної доктрини 
для процесу хрещення Русі [20, c. 247–248 и сл.]. 

18 Означених міркувань стосовно середовища 
«окремих» книжників і чернецтва притримується 
і А. Алексєєв [20, c. 250–251, 254], хоча вкрай кри-
тично оцінює рівень інформативності існуючих нині 
джерел з питання есхатологічних очікувань широких 
верств віруючих Русі до ХІV ст. [20, c. 245–254]. 

19 На переконання О. Шахматова та його послі-
довників, поняття «времяньни лѣта» початково озна-
чувало не так «минулі роки», як радше «тимчасові», 
«скороминущі» [28, c. 234–239, 241, 258–265].

20 У вітчизняній релігійно-духовній практиці він за-
документований, зокрема, одним із графіті, що міс-
титься на фресковому образі св. Василія Великого в 
Георгієвському приділі (на південній стіні віми) Софії 
Київської [41, c. 44, 53, 57, 58, 59, 60, (iл.)].

21 Семитисячний рубіж чи не вперше був провіще-
ний у так званому «Одкровенні Мефодія Патарсько-
го» – творі IV / VII ст., що здобув широкого розголо-
су на теренах Візантії. Слов’янський (болгарський?) 
переклад цього «Одкровення…» з’явився в Русі не 
пізніше початоку ХІІ ст. [20, c. 255–257 и сл.].

22 Найрезонанснішими з-поміж них виявилися 
такі події: поява комети і затемнення сонця та мі-
сяця 1033 р.; здобуття і розорення половцями Киє-
во-Успенського Печерського монастиря 1096 р.; по-
ява «вогняного стовпа» над тим-таки монастирем 
1110 р.; поразка в битві на Калці 1223 р.; землетрус і  
різні небесні явища 1230 р. в Києві; монгольська на-
вала, захоплення та розорення ними 1242 р. Києва; 
а також подія загальнохристиянського масштабу – 
захоплення 1453 р. турками-сельджуками Констан-
тинополя й занепад цілої християнської Візантій-
ської держави; урешті – захоплення і спалення Києва  
1482 р. кримським ханом Менглі Гіреєм [9, с. 348–
353, 440, 441; 51, с. 256, 259–260, 261, 263, 268–269; 
45, с. 142, 143, 154; 21, с. 66, 67, 68, 71; 41, с. 55–56, 
58]. Принагідно слід застерегти типовість «есхатоло-
гічної реакції» руського суспільства на такі й подібні 
неординарні / кризові явища природного чи антропо-
генного походження в руслі загальнохристиянської 
(зокрема, європейської) історії духовно-релігійної 
культури [див., напр.: 20, с. 237–245 и сл.].

23 У той період усі людські вчинки й помисли оціню-
валися з позиції означеної кінцевої події світової історії. 
За спостереженням А. Ваненкової, саме есхатологічна 
ідея була визначальною в становленні світогляду лю-
дей середньовічної епохи, а Страшний суд вважався 
єдиним можливим фіналом земного буття [1, с. 16, 57].

24 Образ Іоанна Христителя міститься на східному 
стовпі-опорі північного рамена середохрестя храму.

25 Утім, означена тенденція мала загальнохрис-
тиянський, принаймні загальновізантійський, вимір. 
Показова в цьому сенсі й заувага В. Лихачової про 
помітне збільшення серед персонажів мініатюр бого-
службових Псалтирів ХІ ст. кількості святих монахів, 
насамперед відповідних подвижників Єгипту, Палес-
тини та Сирії [32, c. 110].

26 Згідно з писемними джерелами, на ХІІ ст. в Києві та 
на землях Ліво- та Правобережжя (включно з Волинню 
та Галичем) діяло тридцять три монастирі [26, с. 465].

27 Як відомо, богословську концепцію Григорія Па-
лами було покладено в основу так званого політич-
ного ісихазму – суспільного, культурного і, властиво, 
політичного руху, втілюваного в життя (починаючи із 
середини того-таки XIV ст.) політичними й церков-
ними діячами Візантії. У Русі та Московії найпослі-
довнішими провідниками цього вчення і руху стали 
митрополити «київські, руські й литовські» Кипріан 
(з 1375 р.) і Григорій Цамблак (з 1415 р.) [34, с. 405–
418, 477–479, 481–482, 564, 565–566, 569–572; ін.].

28 У цьому сенсі досить промовистою бачиться одна 
з настанов духовного оновлення руського монашества, 
виголошена свого часу згаданим київським митрополи-
том Кипріаном. Цей ієрарх закликав місцеве чернецтво 
відвернутися від світських справ, відмовитися від зем-
них достатків і власності. Фактично він (як і деякі інші 
носії ісихастського світогляду на східнослов’янських 
землях) проповідував, як і великі монаші «жебрачі» ор-
дени Заходу, ідею монашої бідності [34, с. 323].

29 Духовний подвиг і молитва («сильна / «розумна / 
сердечна / істинна / чиста / Ісусова») розглядалися 
вчителями ісихазму найдієвішими способами єднан-
ня з Богом [34, с. 282–284, 286–288, 294, 295, 297; ін.]

30 На переконання ісихастів, зосібна Г. Палами, 
ще одним необхідним засобом єднання людини з 
Творцем було отримання нею Божої благодаті. За 
рахунок духовного самозаглиблення і самовдоскона-
лення вірянин міг сподобитися прямого (містичного) 
пізнання Бога, щобільше, причаститися нетварної 
благодаті Бога, завдяки якій вона «сама стає Богом» 
[34, с. 288–291, 292–293, 309–314, 405; ін.].

31 Згідно з різними версіями «Житія…» святого [18, 
р. 463; 22, с. 93, 94, 97 и сл.; 19, k [28 r. – 28 v.; 5, 
aрк. 117 зв., 118; 17, s. 455].

32 Починаючи із середини ХІІІ ст., монастирське жит-
тя в Русі переживає помітний занепад, викликаний 
розоренням східними зайдами близько половини всіх 
діючих на той час чернечих осідків і загальним спусто-
шенням краю [34, c. 427; 3, c. 129]. Згідно з доступними 
історичними джерелами, упродовж усього наступного 
століття на Правобережжі було засновано лише два 
нових монастирі [3, c. 129]. Поступове відродження чер-
нечого чину в Русі-Україні припадає вже на XV і XVI cт. 
[3, c. 129]. Не останню роль у цьому процесі відігравала, 
слід гадати, просвітницька (посередництвом поширен-
ня ісихастського вчення, відповідної перекладної літе-
ратури), а, можливо, й організаційна діяльність вихідців 
з монастирських осередків Святої Гори (Афона), що пе-
реживали в цей час своє найвище піднесення і з якими 
мала тісні контакти Києво-Печерська обитель.

33 Так, у сусідньому Болгарському царстві (яке в 
слов’янському світі було, як відомо, провідником ві-
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будь-яких свідчень історичних джерел про перебуван-
ня мощей названого ранньохристиянського святого в 
цьому північному місті східноєвропейського регіону.

37 Дослідниця вважає, що за мощі наразі правила 
часточка «коліна» святого [39, c. 279].

38 Це спостереження (і не лише стосовно ділянки 
лівого, а й правого коліна святого), підтверджено до-
датковим натурним обстеженням стану збереженос-
ті фрески, яке здійснив, на наше прохання, головний 
художник-реставратор Національного заповідни-
ка «Софія Київська» А. Остапчук наприкінці 2015 р.
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ки того чи іншого подвижника віри [49, c. 364–366, 
370–371 и сл.]. Про закладні реліквії як такі див., 
напр., публікацію [56, p. 77–92, fig. 1–12].

40 Воднораз не позбавлена сенсу думка про мож-
ливу появу мощей Онуфрія Великого в Києві ще (що-
найменше) в першій половині ХІ ст., адже в «Хроніці» 
Титмара Мерзебурзького під датою «1018 р.» повідо-
мляється про існування мощей святих у дерев’яному 
соборі Софії, який стояв у місті до побудови одно-
йменного кам’яного [12, c. 177]. 
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SUMMARY

Among numerous multitude of venerable ascetic eremites, Onuphrius the Great – a IVth-
century devotee of Christian faith from Byzantine Egypt – has become thought worthy of a 
particular reverence of Rus-Ukraine’s laymen and clergymen. As an irrefutable evidence of the 
fact acts a fair quantity of churches, chapels, side-chapels, parietal altars and whole monaste-
rial complexes devoted to the saint, as well as figurative reproductions of the latter’s image 
various in ways of their treatment. according to accesible historical facts (intact fresco portray-
als of the anachorite from Kyiv’s St. Sofia Cathedral), the srart of worshipping him on domestic 
lands dates from as late as the second qurter of the XIth century. There are no, hitherto at 
least, concrete documentary witnesses of the worship under study in previous times. It is only 
hypothetically possible to say about the probability of the reverend’s image presence within 
the system of Kyiv church paintings mentioned in the Primary Chronicle, i.e. St. Nicholas (late 
IXth / Xth), St. Elijah in Podil (945), and the Mother of God (Church of the Tithe) (991–996).

Two circumstances are deemed to be the principal reasons of appearance and expansion 
of the Onuphrous the Great cult in Rus-Ukraine. Firstly, it is a certain spiritual atmosphere 
that formed within the late Xth – early XIth-century Christian world and whose specificity was 
determined by the tension of apocalyptic expectation of the end of the world and the Day of 
Judgement’s coming. Secondly, it is the fact of appearance of the saint’s relics on the ter-
rains of medieval Rus-Ukraine. The first portions of the hermit’s mortal remains were used 
as cult-objects, most likely, in the first quarter / third of the XIth century in Kyiv, in St. Sofia 
cathedral church. another instance of the relics’ introduction is related to halychyna (more 
precisely – to the princely town of Sambir / nowadays – Staryi Sambir, some more accu-
rately – to the cloister at the village of Lavriv near to Sambir) and dated roughly by the late 
XIIth / early XIIIth century. These centres of worshipping the reverend anchorite on ancient 
Rus’ lands were not directly interrelated by any theological and liturgical tradition. However, 
chronology-wise, they were in some way mutually complementary because the more ancient 
Kyiv centre that had operated since as late as the the second quarter of the XIth century 
vastly (if not completely) dilapidated for a long time upon the Mongolian devastation and 
conquests of the early 1240s. However, the subsequent (western, at the Sambir monastery) 
centre never became extinct after its XIIIth-century formation and changed to an effective 
factor of spreading various (particularly, public, so to say, official) forms of revering the saint 
on the terrains of Halychyna and Volyn at first and later on other lands of former Ancient 
Rus. and it was the centre that has directly or indirectly stimulated the rise of most (if not all) 
monastic nuclei and churches in honour of Onuphrius the Great both during the following 
periods of the Middle Ages, and in the early Modern epoch.

Keywords: Onuphrius the Great, eschatological expectations, worship, relics, Rus-Ukraine.
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