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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та 

завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, десяти 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (44 сторінки, 

426 найменувань) та чотирьох додатків (29 сторінок). Загальний обсяг 

дисертації – 272 сторінки. 

Вступ. Актуальність теми дослідження зумовлена потребами сучасної 

історичної науки, зокрема необхідністю комплексного та ґрунтовного аналізу 

паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. Без докладного 

вивчення цієї теми неможливо повноцінно реконструювати картину життя 

українського суспільства у XVIII ст. 

Проща до святинь Києва як чільного сакрального осередку в регіоні, була 

і залишається нині одним із поширених зовнішніх проявів релігійності 

українського народу. Через паломництво можна простежити риси духовного 

життя соціуму різних періодів і територій. Тому важливо з’ясувати особливості 

процесу паломництва для основних суспільних груп на тлі контроверсійного 

XVIII століття. Відтак, питання про те, які фактори спонукали людей до прощі, 

яким був соціопрофесійний портрет паломників, їхній шлях до святині в 

контексті суспільно-політичних обставин вказаного періоду, – є актуальними 

при дослідженні релігійності українського суспільства з огляду на історичний 

ракурс.  

Актуальність цієї теми також посилюється через відсутність комплексних 

праць з історії паломництва до місцевих українських святинь у XVIII ст. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано у межах програми науково-дослідницьких робіт 

«Історія формування і розвитку Української держави», затвердженої вченою 

радою історичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер № 01БФ046-01). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі 

широкої джерельної бази всебічно дослідити традицію паломництва до 

київських православних святинь у XVIII ст., визначити вплив суспільно-

політичних факторів цього часу на процес паломництва, розкрити явище 

київського паломництва з огляду на соціоантропологічний ракурс, показати 

компоненти соціопрофесійного портрету світських прочан та духівництва.  

Відповідно до поставленої мети, визначено основні завдання 

дослідження:  

– проаналізувати історіографію теми, систематизувати наукову 

літературу, з’ясувати ступінь наукової розробленості теми;  

– охарактеризувати джерельну базу дисертаційної роботи; 

– дослідити основні риси акційного етапу паломництва до Києва в 

означений період; 
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– простежити особливості паломництва світських прочан з огляду на 

їхні соціопрофесійні, вікові, статеві, територіальні параметри;  

– розкрити ознаки паломництва духівництва: чернецтва та білого 

священства; 

– визначити основні групи матеріальних пожертв, які практикувалися 

серед прочан;  

– показати місце паломництва в моделі народної релігійності 

українців XVIII ст. 

Об’єктом дослідження є паломництво як подорож віруючих до 

шанованих місць і реліквій, зокрема до київських православних святинь у 

XVIII столітті.  

Предметом роботи є соціоантропологічний аспект київського 

паломництва.  

Хронологічні рамки дисертаційної роботи досить умовні: охоплюють 

період XVIII століття. Нижня межа зумовлена активізацією процесів 

паломництва до Києва з кінця XVII – початку XVIII ст. Верхня межа – кінець 

XVIII ст., проведена з огляду на зміни у суспільно-політичному та 

церковному житті України, які вплинули на становище православної Церкви 

та її вірян. Іншим фактором, що визначив хронологічні межі, є джерельний: 

визначені завдання неможливо повноцінно розв’язати в рамках короткого 

періоду.  

Територіальні межі дослідження охоплюють місто Київ XVIII ст., а 

також регіони та географічні пункти, з яких прибували прочани. Такий підхід 

обумовлений, зокрема, тим, що наявний чималий комплекс фактичних 

матеріалів, пов’язаний із популярним звичаєм ходити на богомілля до 

київських святинь.  

Методологічною основою дисертації є принципи історизму та 

багатофакторності, системний і комплексний підходи. До теоретичної бази 

роботи залучені методологічні здобутки французької «школи Анналів», 

зокрема, зосереджується увага на мікроісторичному підході. Явище київського 

паломництва у XVIII ст. досліджено у світлі тернарної методологічної системи, 

запропонованої Ф. Броделем. У роботі використані такі наукові методи: 

структурно-функціонального аналізу, проблемно-хронологічний, історико-

порівняльний, ретроспективний, узагальнення, синтезу та інші. Їхнє поєднання 

дало змогу досягнути поставленої мети та вирішити науково-дослідницькі 

завдання. 

Наукова новизна роботи полягає у тому вперше на основі історико-

антропологічного аналізу архівних та опублікованих документів досліджене 

паломництво до київських православних святинь у XVIII ст. Зокрема, 

реконструйовано структурні компоненти процесу прощі, здійснена змістовна 

інтерпретація дієвого (акційного) етапу паломництва. Проаналізовано 

соціопрофесійні характеристики богомольців; розкрито географічний аспект 

паломництва до Києва; досліджено проблему паломництва чорного та білого 
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духівництва. Доповнено знання про «внутрішньоміське» київське 

паломництво та благодійництво на користь Церкви. До наукового обігу 

введено низку нових історичних джерел, уточнено та конкретизовано ідеї щодо 

спонукальних мотивів паломництва, формування сакральної топографії Києва. 

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її зміст, висновки та 

узагальнення покликані розширити наукові знання з історії українського 

соціуму XVIII ст. Результати дослідження можуть бути корисними під час 

підготовки нормативних і спеціальних курсів у навчальних закладах. Уведений 

до наукового обігу матеріал може бути використаний у подальшому вивченні 

релігійності православного соціуму України та Східної Європи, для написання 

праць з сакральної соціотопографії, розробки курсів з історії Церкви, Києва, 

України, культури та відповідних навчальних посібників. 

Апробація результатів дослідження здійснена у формі доповідей і тез 

на міжнародних наукових конференціях: «Дні науки історичного факультету» 

(Київ, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), «Каразінські читання» (Харків, 

2009, 2010), «Історія релігій в Україні» (Львів, 2012), «Одеські читання: 

актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Одеса, 2012, 2013), 

«Заснування Київської Митрополії та християнізаційні впливи на Русі-Україні 

за часів Великого князя Київського Оскольда: 1150 років» (Київ, 2012), 

«Церква – наука – суспільство: питання взаємодії» (Київ, 2013, 2014), «Генеза 

та історичні етапи українського державного і церковного будівництва» (Київ, 

2013), «Шевченківська весна» (Київ, 2014, 2015), «Києвознавчі читання: 

історичні та етнокультурні аспекти» (Київ, 2014) та на засіданнях 

Просемінарію на кафедрі давньої та нової історії України Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2008–2014). 

Публікації. Основні матеріали та положення дисертації викладено в 20 

публікаціях, 7 з яких – у наукових фахових виданнях, у тому числі одна стаття 

– у зарубіжному науковому виданні. Окремі положення та результати 

дослідження додатково відображені у 13 публікаціях тез та виступів на 

наукових конференціях. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Стан наукової розробки теми та джерельна база 

дослідження» розглянуто історіографію проблеми, проаналізовано її 

джерельну базу.   

У підрозділі 1.1. «Аналіз історіографії» подається огляд праць 

гуманітаріїв, що так чи інакше торкалися означеної теми. Історіографічний 

доробок умовно розподілено на три ієрархічні рівні. В якості критерію 

класифікації наукової літератури використано проблемно-тематичний підхід, 

який є функціональним для дисертації та дозволяє поділити історіографію на 

низку великих груп.  
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Першу групу робіт становлять концептуальні праці розробляють тематику 

паломництва вцілому. С. Ю. Житєньов охарактеризував феномен паломництва 

як форми міжкультурної комунікації та релігійної діяльності у її 

соціокультурному, історико-культурологічному та цивілізаційному 

контекстах
1

. К. А. Калужникова виокремила структурні компоненти 

християнського паломництва як соціокультурного явища, які вона умовно 

назвала кодами (вимірами): об’єктно-суб’єктний, предметний,  акційний, 

просторовий, часовий тощо
2
.  

Проща до місцевих православних святинь розкрита в українській 

історіографії вкрай фрагментарно. Значно активніше цей аспект досліджують 

російські вчені на власних матеріалах. У дисертаціях російських науковців 

Г. Мелехової, Н. Алєксєєвої та О. Кириченка зачіпається тема паломництва, 

зокрема у якості поширеної традиції релігійного життя конкретного регіону 

Росії, або ж як одна із благочестивих сторін станової (дворянської) 

релігійності
3
.  

Н. Верещагіна  однією з перших звернулася до теми паломництва до 

власних українських святинь. Дослідниця пояснила дефініцію «внутрішнє 

паломництво», протиставляючи його зарубіжному. Показовим для 

внутрішнього паломництва авторка назвала Київ, у якому зосереджується 

велика кількість святинь
4
. П. Білоус назвав «малим паломництвом» відвідання 

місцевих святинь: у кожній місцевості були храми, церкви, де знаходилися 

святині. До них приходили на поклоніння і на прощу з навколишніх сіл та 

                                                           
1
 Житенёв С. Ю. Религиозное паломничество: межкультурные коммуникации и 

цивилизационный контекст: дисс. … канд. культурологии: 24.00.01 / Житенёв 

Сергей Юрьевич. – М., 2011. – 186 с. 
2

 Калужникова Е. А. Паломничество как ритуал: сущность и культурно-

исторические типы: автореф. дисс. … канд. культурологи: 24.00.01 / 

Калужникова Екатерина Аркадьевна. – Екатеринбург, 2007. – 21 с. 
3

 Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 

Мелехова Г. Н. Православные традиции в Каргополье в ХІХ – первой трети ХХ 

в.: автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.07 /  Мелехова Галина Николаевна. – 

М., 1997. – С. 57-60; Алексеева Н. В. Покаяние в православной традиции 

русских крестьян XVIII-XIX вв. (по материалам Европейского Севера России): 

автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Алексеева Надежда Викторовна. – 

Вологда, 1998. – С. 171–177, 188, 192, 193, 199, 200–201; Кириченко О. В. 

Традиции православной религиозности у русских дворян XVIII столетия: дисс. 

… канд. ист. наук: 07.00.07 / Кириченко Олег Викторович. – М., 1997. – С. 185, 

247–250. 
4

 Верещагіна Н. Куди бреде пілігрим: нотатки з історії паломництва / 

Н. Верещагіна // Людина і світ. – 1990. – № 4. – С. 40–44. 
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містечок, задовольняючи цим свої релігійні почуття
5
. Паломництва до місцевих 

святинь побічно згадував також І. Власовський
6
. 

Другу групу складають наукові праці, присвячені вузловим аспектам 

досліджуваної проблеми. Для дисертації цей пласт досліджень є цінним, 

оскільки дозволяє відтворити соціокультурні умови та ідеологічне тло, на 

якому формувалися мотиви та очікування прочан до київських православних 

святинь. До цих аспектів віднесено ментальність населення періоду 

українського бароко, народну релігійність XVIII ст., а також структуру 

тогочасного суспільства, соціально-економічні обставини його 

функціонування. Цей напрямок розкривається у роботах В. Горобця, О. Гуржія, 

Т. Чухліба
7
.  

Ментальним установкам доби бароко, які формували та визначали 

поведінку людей цієї епохи, присвятили публікації А. Макаров, Л. Довга, 

Л. Ушкалов, Б. Криса, О. Марченко
8
. У більшості із цих робіт акцентується 

увага на релігії як домінуючому факторі у XVII – XVIII ст. для православного 

населення українських та російських територій. Відтак, масовість паломництва, 

яке здійснювалось представниками різних суспільних груп, трактується як 

закономірне явище для XVIII ст.  

Тематика народної релігійності активно досліджується як зарубіжними, 

так і українськими науковцями. Серед публікацій теоретичного та практичного 

характеру чільне місце належить роботам Дж. Сампшона, Дж. Шмітта, 

В. Фрайджхоффа, А. Рідера, І. Ігнатенко, О. Мурзіна, М. Громико
9
. Дослідники 

                                                           
5
 Білоус П. Тяжіння Святої Землі: Українська паломницька проза: монографія / 

Білоус П. – К.: Академвидав, 2013. – С. 19–22. 
6
 Власовський І. Нарис історії української православної Церкви: у 4 т., 5 кн. – Т. 

3: (XVIII – ХІХ ст.) / І. Власовський. – К.: Либідь, 1998. – С. 75. 
7
 Гуржій О., Чухліб Т. Гетьманська Україна / О. Гуржій, Т. Чухліб. – К.: 

Альтернатива, 1999. – 304 с.; Горобець В., Чухліб Т. Незнайома Кліо. Таємниці, 

казуси і курйози української історії. Козацька доба / В. Горобець, Т. Чухліб.  – 

К.: Наукова думка, 2004. – 311 с. 
8
 Макаров А. Світло українського бароко / Макаров А. – К.: Мистецтво, 1994. – 

288 с.; Довга Л. До питання про барокову ментальність українців / Л. Довга // 

Генеза. – 1997. – № 1 (5). – С. 127–138; Ушкалов Л. В. Українське барокове 

богомислення. Сім етюдів про Григорія Сковороду / Ушкалов Л. В. – Х.: Акта, 

2001. – 221 с.; Криса Б. Світоглядні основи українського поетичного бароко / 

Б. Криса // Українське барокко: Матеріали І конгресу міжнародної асоціації 

україністів (Київ, 27 серпня – 3 вересня 1990 р.). – К.: Інститут української 

археографії, 1993. – С. 47–53; Марченко О. В. Богошукання як шлях людського 

самоздійснення: аналіз вітчизняної релігійно-філософської традиції / О. В. 

Марченко. – Черкаси: Брама, вид. Вовчок, 2004. – 264 с. 
9
 Sumption J. Pilgrimage: An Image of Medieval Religion / Sumption J. – New 

Jersey, 1976. – 134 p.; Sumption J. The Age of Pilgrimage: The Medieval Journey to 
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визнають, що народна культура ґрунтується переважно на християнському 

культурному пласті. На думку О. Романової, народна побожність українського 

соціуму XVIII ст. трималася не стільки на класичних догматах християнства 

(православ’я), яке навряд чи прості люди могли чітко сформулювати, скільки 

на пошуку «чуда» та, подеколи, підміні загальнохристиянських культів святих 

місцевими культами «чудодійних» ікон, ототожнюваних із божеством
10

. 

До третьої групи наукових праць належать розвідки, присвячені окремим 

сюжетам в контексті теми цієї дисертації. Сюди віднесено публікації,  

присвячені паломництву до київських святинь у різні періоди, а також  

соціальним і матеріальним аспектам (пожертви від прочан).  

М. Яременко стверджує, що київські православні святині у XVІІІ ст., як і 

раніше, користувалися славою і були місцями паломництва для православних і 

християн інших конфесій з українських територій Речі Посполитої
11

. Дослідник 

ототожнює київське паломництво з паломництвом до святинь Сходу, 

наголошуючи, що в обох випадках прочан надихало бажання відвідати як святі 

місця, так і святині. 

Соціальному аспекту шанування київських православних святинь 

приділили увагу А. Кізлова та О. Кузьмук. Дослідниця А. Кізлова розкрила 

соціальний аспект в контексті вивчення внутрішньокиївського паломництва
12

, а 

О. Кузьмук зосередив свій науковий інтерес лише на одній соціальній групі – 

                                                                                                                                                                                                

God / Sumption J. – New Jersey, 2003. – 567 p.; Schmitt J.-С. «Religion populaire» 

et culture folklorique / J.-C. Schmitt // Annales. Economies. Societes. Civilisations. – 

1976. – № 5. – P. 941–953; Reader I., Walter T. Pilgrimage in Popular Culture / I. 

Reader, T. Walter. – Basingstoke: Macmillan, 1993. – 250 p.; Frijhoff W. Т. Official 

and Popular Religion in Christianity: The Late Middle-Ages and Early Modern 

Times (13th -18th centuries) / W. T. Frijhoff // Official and Popular Religion. – 

Paris-New York, 1979. – P. 71–116; Ігнатенко І. «Народна релігія» та теорія 

«двовір’я» у світлі сучасних етнографічних досліджень / І. Ігнатенко // Етнічна 

історія народів Європи. – 2008. – Вип. 27. – С. 39–44; Мурзин А. А. Народная 

религиозность как феномен культуры / Мурзин А. А. – М.: Инфра-М, 2013. – 

144 с.; Громыко М. М. Традиционный нравственный идеал и вера / 

М. М. Громыко // Русские. – М., 1999. – С. 653–684. 
10

 Романова О. О. Очікування «чуда» як основа народної побожності (Київська 

митрополія, XVIII ст.) / О. О. Романова // УІЖ. – 2010. – № 1. – С. 84–107. 
11

 Яременко М. Київське чернецтво XVIII ст. / М. Яременко – К.: Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 200. 
12

 Кізлова А. Шанування мощей св. вмц. Варвари у середині XVII – середині 

ХІХ ст.: соціальний аспект / А. Кізлова // Просемінарій. Медієвістика, історія 

Церкви, науки та культури. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 302–316. 
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козацтві
13

. Для публікацій про матеріальні пожертви від прочан характерне 

фокусування уваги на одному монастирі чи церкві, а контекст паломництва 

висвітлювався вкрай рідко. О. Прокоп’юк назвала матеріальні пожертви 

індикатором шанованості ікон у Софійському монастирі у XVIII ст.
14

. 

А. Кізлова дослідила віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до 

святинь Києва (кінець XVIIІ ст. – кінець ХІХ ст.)
15

.  

Проаналізувавши історіографію, можна зробити висновок, що тема 

паломництва до київських православних святинь у XVIIІ ст. потребує 

неупередженого, всебічного та цілісного дослідження. Науковці розробляли 

лише окремі сюжети цієї теми й залишили поза увагою низку аспектів. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» проаналізовано комплекс 

джерел, який було використано для написання дисертації: матеріали архівних 

зібрань та опубліковані документи.  

Джерельну базу роботи становлять архівні матеріали фондів Інституту 

Рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (ІР НБУВ), 

Центрального державного історичного архіву України у місті Києві 

(ЦДІАК України), Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника (НКПІКЗ – КПЛ).  

Численний документальний масив з історії паломництва до Києва у 

XVIIІ ст. сконцентровано в ЦДІАК України. Документи, що зберігаються у 

фондах архіву, практично повністю складаються з оригінальних матеріалів 

різних відомств, що функціонували на території України у XVIIІ ст. Зокрема, 

використано документи з фондів Генеральної військової канцелярії (Ф. 51), 

Київської губернської канцелярії (Ф. 59), Київської духовної консисторії 

(Ф. 127), Києво-Печерської лаври (Ф. 128), Києво-Видубицького 

Михайлівського монастиря (Ф. 130), Києво-Слупського Миколаївського 

чоловічого монастиря (Ф. 131), Переяславсько-Бориспільської духовної 

консисторії (Ф. 990), Слобідсько-Української губернської канцелярії (Ф. 1710), 

Царичанської воєводської канцелярії (Ф. 2164). У видовому відношенні ці 

                                                           
13

 Кузьмук О. «Козацьке благочестя»: Військо Запорізьке низове і Київські 

чоловічі монастирі в XVII – XVIII ст. / О. Кузьмук. – К.: Видавничий дім 

«Стилос», 2006. – 228 с. 
14

 Прокоп’юк О. Б. Шанування святинь Софії Київської крізь призму 

прибутково-витратних книг монастиря або про «можливості» ще одного 

джерела / О. Б. Прокоп’юк // Софійські читання. Матеріали 5 міжнародної 

науково-практичної конференції «Духовний потенціал та історичний контекст 

християнського мистецтва» (Київ, 28-29 травня 2009 р.). – К.: «ТОВ Горобець», 

2010. – С. 326–330. 
15

 Кізлова А. Віддзеркалення очікувань богомольців у їхніх дарах до святинь 

Києва (кінець XVIIІ ст. – кінець ХІХ ст.) / А. Кізлова // Просемінарій. 

Медієвістика, історія Церкви, науки та культури. – К., 2008. – Вип. 7. – С. 299–

307. 
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документи досить різноманітні. Серед них збереглися акти (накази, 

розпорядження, паспорти, рапорти, ордери, протоколи та ін.), які містять 

різнопланову інформацію про паломників та обставини їхньої подорожі: 

статево-вікова характеристика богомольців, відомості про місце їхнього 

проживання, соціальне походження, сімейний стан, матеріальне становище, 

причини й мотиви вирушення на прощу, особливості подорожі, транспорт, 

товариство, місця для ночівлі, строки, відведені для прощі, перебування 

богомольців у Києві і т.д.  

Значний комплекс архівних джерел, що містять інформацію про 

богомольців, зберігається у фондах ІР НБУВ: Літературні матеріали (Ф. 1), 

Колекція рукописів КДА (Ф. 160), Київський Михайлівський Золотоверхий 

монастир (Ф. 307), Петров М. І. (Ф. 312). На окрему увагу заслуговують архівні 

матеріали, що знаходяться у сховищах НКПІКЗ – КПЛ. Більша частина 

використаних документів цих архівних інституцій представлена матеріалами 

церковного походження – синодиками XVIII ст.: Межигірського, 

Михайлівського Золотоверхого, Пустинно-Миколаївського (Слупського) 

монастирів, поменник Софії Київської, два синодики Києво-Печерського 

монастиря: церкви Різдва Богородиці на Дальніх печерах (1761 – 1865 рр.) та 

Воздвиженської церкви на Ближніх печерах (1757–1839 рр.), києвоподільської 

церкви Преображення Господнього (1740-ві рр. – кінець XVIII ст.) та 

києвоподільської Свято-Введенської церкви (1741–1810 рр.). Інформація цих 

джерел розкриває соціоантропологічний ракурс паломництва до київських 

православних святинь вказаного періоду. Зокрема, у синодиках 

розмежовувались світські прочани та паломники із духівництва; рубрики 

поменників відтворювали територіальні відомості про паломників (приміром, 

синодики Києво-Печерської лаври чи Межигірського монастиря). Ці матеріали 

дозволяють сформувати соціопрофесійний портрет паломників до Києва в 

означений період. Датувальну інформацію синодиків використано для 

умовного відтворення кількісної динаміки паломництва до київських святинь у 

XVIII ст. 

Отже, джерельна база є достатньо репрезентативною для дослідження 

соціоантропологічного виміру паломництва до київських православних святинь 

у XVIII ст.  

Другий розділ «Київське паломництво в контексті суспільно-

політичних умов XVIII ст.» поділено на чотири підрозділи.  

У підрозділі 2.1. «Мандрівка прочан: мотиви та очікування» розглянуто 

мотиви паломницької подорожі та визначено очікування, які покладались на 

прощу представниками українського соціуму XVIII ст. Серед найбільш 

поширених причин паломництва були: прагнення зцілитися від душевних та 

фізичних недуг, помолитися у святому місці за рідних та близьких, пізнати 

благодать Божу, виконати богоугодну роботу, відмолити гріхи, висловити 

подяку за отримані блага, проявити відданість вірі, прагнення до 

сподвижництва в ім’я віри, пізнати сенс життя. Вирушаючи на прощу, люди 
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планували помолитися та прикластися до чудотворної ікони, нетлінних мощей, 

сповідатися у київському храмі, зробити пожертву, виконати обітницю. 

Паломництво до київських святинь у XVIII ст. зумовлювалося, насамперед, 

турботою про спасіння власної душі та прагненням очиститись від гріхів через 

покаяння і молитву у святих прославлених місцях. 

У підрозділі 2.2. «Формальні перепони у контексті київського 

паломництва XVIII ст. Суміжне та колективне паломництво» досліджено 

процес отримання паломниками паспортів, показана роль пропускних установ 

на шляху прочанина до київських святинь.  

Встановлено, що перш ніж вирушити на прощу, люди отримували дозвіл 

та оформляли паспорти, у яких фіксувалася інформація про особу, причина та 

термін подорожі. Це стосувалося як світських прочан, так і духовенства. 

Світським особам паспорти видавалися комендантами міст, полковими 

канцеляріями, міськими магістратами, поміщиками, війтами чи старостами у 

селах, духовенству – монастирська адміністрація чи єпископська канцелярія. У 

XVIII ст. на території України функціонувала розгалужена система застав та 

рештаментів, підвладних Російській імперії, які були уповноважені перевіряти 

документи людей. Частину паломників затримували і повертали додому, якщо 

вони не мали документів або везли речі, які підлягали розмитненню чи не 

пройшли карантину. 

 У зв’язку із складним процесом подорожі та її оформлення у XVIII ст. 

набули поширення такі явища, як суміжне та колективне паломництво. Для 

суміжного паломництва було характерним поєднання богомілля з іншими 

цілями побутового чи особистого характеру (приміром, закупівля товарів, 

професійна діяльність, відвідання родичів). Колективне паломництво було 

органічним явищем для українського суспільства у XVIII ст.: колективи були 

строкатими за своїм гендерним, соціопрофесійним, віковим наповненням та 

відкритими до нових індивідів, які легко приєднувались до товариств на шляху 

до Києва. Популярність колективного паломництва в означений період 

співзвучна із світовідчуттям доби українського бароко, яке втілювалося у 

певній соборності почувань, зумовленої спільністю долі, життєвої мети, заняття 

тощо. 

У підрозділі 2.3. «Кількісна динаміка київського паломництва у XVIII ст. 

Фактори формування сакральних пріоритетів прочан у Києві» проаналізовано 

кількісну динаміку паломництва до київських святинь у межах календарного 

року та у період XVIII століття.  

Встановлено, що найбільше паломників до київських святинь приходило у 

травні та червні. Така активність прочан пояснюється сприятливими 

кліматичними умовами та особливостями аграрних робіт. Кількісна динаміка 

богомольців у межах XVIII ст. поступово зростала, досягнувши свого апогею у 

період правління імператриці Єлизавети Петрівни, коли відбулося поліпшення 

суспільно-політичних умов для звершення цієї мандрівки.   
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Сакральна мапа Києва XVIII ст. характеризувалася багатоманітністю й 

умовно формувала маршрут для прочан. Після вшановування святинь Києво-

Печерської лаври подальший шлях паломників визначався індивідуалізовано й 

міг продовжитися прикладанням до реліквій Пустинно-Миколаївського, 

Михайлівського Золотоверхого, Софійського, Флорівського, Братського 

Богоявленського, Межигірського монастирів тощо. На вибір храму для 

богомілля у XVIII ст. впливали такі фактори, як храмові посвяти монастирів, 

звідки прийшли паломники, словесна популяризація власних святинь київським 

чернецтвом, розповіді досвідчених богомольців про чудеса при конкретних 

святинях, популярність певного культу в межах окремих соціопрофесійних 

груп тощо. 

У підрозділі 2.4. «Побутові характеристики паломництва до київських 

святинь у XVIII ст.» висвітлено побутові аспекти паломництва, які були 

притаманні як для подорожі богомольців до Києва, так і для періоду їхнього 

перебування у місті.  

Паломницька подорож здійснювалась у більшості випадків пішки, хоча 

іноді прочани їхали до Києва кінним транспортом, що залежало від їхнього 

матеріального становища або від того, наскільки здалеку вони прямували до 

Києва. Топос паломницької дороги передбачав подолання фізичного простору 

та зумовлював внутрішньо-світоглядну трансформацію прочанина. Ночували 

прочани у людей, обійстя яких розташовувались у населених пунктах, що 

співпадали з маршрутом паломників, у школах, монастирях. Розповіді 

богомольців про святині, свідчення про дію чудотворних ікон були чи не 

основним джерелом розповсюдження «живої» інформації у XVIII ст. У Києві 

прочани ночували здебільшого в монастирських притулках, під відкритим 

небом поблизу монастирів, у міщанських будинках чи квартирах. Богомольці 

перебували у Києві від одного тижня до місяця. Іноді люди, які прийшли у Київ 

на богомілля, потрапляли у девіантні ситуації, виникали сутички з міщанами, 

здебільшого – через крадіжки їхнього майна чи непристойну поведінку. Чимало 

паломників, дійшовши до Києва, знемагали фізично та морально і залишалися у 

місті жебракувати або жити у місцевих притулках.  

Третій розділ – «Паломництво світського населення та духовенства до 

київських святинь» складається з чотирьох підрозділів.  

У підрозділі 3.1. «Соціопрофесійні характеристики світських паломників 

до Києва у XVIII ст.» доведено, що традиція паломництва до київських 

православних святинь в означений проміжок часу активно підтримувалась 

світськими вірянами.  

Йшли на богомілля представники різних соціальних груп: міщани, селяни, 

козацтво. Строкатою була професійна приналежність прочан, оскільки 

вшановували святині люди, що займалися ремісничою діяльністю, військовою, 

медичною, торгівельною справами, обіймали адміністративні уряди тощо. 

Жінки становили третину від загальної кількості прочан. Вирушали на прощу 

люди різних вікових категорій, в тому числі й з дітьми. Соціопрофесійні 
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параметри паломників до київських православних святинь у XVIII ст. були 

досить строкатими й свідчать про масову популярність традиції внутрішнього 

паломництва в українському соціумі барокової доби. 

У підрозділі 3.2. «Географічний аспект паломництва мирян» 

встановлено, що понад 60% паломників до київських православних святинь у 

XVIII ст. репрезентували територію Гетьманщини, Слобожанщини та 

Правобережної України. Майже на третину меншою була кількість прочан із 

російських територій, серед яких домінують Курськ, Москва, Вороніж, 

Смоленськ, Саратов, Санкт-Петербург, Тамбов, Астрахань і т.д. Чимало 

православних богомольців приходили з території тогочасної Польщі. Для цих 

паломників штучні державні кордони були умовними, проща до Києва була 

проявом релігійного та, подеколи, етнічного самоствердження.  

У підрозділі 3.3. «Паломництво до київських святинь чернецтва та 

білого священства» з’ясовано, що духовенство становило близько 30% від 

загальної кількості прочан до Києва у досліджуваний період. З-поміж ченців, 

які вирушали на прощу до Києва, чимало були представниками монастирів 

Лівобережжя. Щодо віддалених територій, превалює братія московських, 

віленських, мінських монастирів. «Внутрішньокиївське», тобто місцеве 

паломництво черниць у кілька разів переважало над випадками паломництва 

іногородніх монахинь. Зокрема, йдеться про жіночий Києво-Печерський 

монастир, Богословський Михайлівський, Йорданський та Флорівський 

монастирі. Паломництво білого духовенства було скоріше винятковим, ніж 

типовим явищем у XVIII ст. Це пояснюється тим, що священикам потрібно 

було проводити недільну службу у своїй рідній церкві, а подорож до Києва 

була затяжною й вимагала відлучення на тривалий час. 

У підрозділі 3.4. «Матеріальні пожертви прочан» показано, що серед 

матеріальних вкладів від паломників домінували грошові пожертви. Заклики до 

милостині як до богоугодної дії були звичною практикою для вказаного 

періоду. Другу групу становили матеріальні дари: офірування 

церковнослужбових речей (ризи, стихарі) та натуральні пожертви. Дари 

церковного облачення мали глибинний сакральний зміст і символізували 

співпредстояння вкладника перед Господом на кожній літургії. Важливою була 

підтримка життєдіяльності братії через натуральні продукти та інші пожертви, 

які б сприяли цьому.  

У Висновках узагальнено результати дисертаційного дослідження та 

викладені основні положення дисертаційної роботи, які виносяться на захист: 

– Встановлено, що в історіографії немає спеціальних наукових праць, 

присвячених темі паломництва до київських православних святинь у XVIII ст. 

З-поміж публікацій, дотичних до цієї теми, порівняно розпрацьованими є такі 

напрямки, як християнське паломництво в соціокультурному та історико-

цивілізаційному контекстах, історія православного паломництва до 

традиційних святинь Близького Сходу, народна релігійність як складова 

християнського соціуму. Серед сюжетів із використанням українських 
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матеріалів добре дослідженими є проблеми ментальності доби українського 

бароко та народної релігійності; окреслені такі напрямки, як побутування 

шанованих святинь у православному соціумі, жертводавча діяльність по 

відношенню до храмів і обителей Києва. Проте, аналіз наукової літератури 

показав, що соціоантропологічний аспект паломництва до київських 

православних святинь у XVIII ст. досі не ставав предметом наукових студій. 

– Визначено, що джерельна база є достатньо репрезентативною для 

вивчення історії паломництва до Києва у XVIII ст. Серед джерел, які 

розкривають соціоантропологічний вимір теми, виділено дві головні групи – 

церковного (синодики київських монастирів) та світського характеру (актово-

діловодні матеріали адміністративних інституцій). Ці джерела належать до 

матеріалів «первісного» індивідуального рівня й дозволяють розкрити 

структурні компоненти процесу паломництва до київських православних 

святинь як усталеної традиції на українських теренах. 

– З'ясовано, що акційний етап паломництва відтворював шлях прочан до 

київських святинь. Поширеними мотивами здійснення паломництва у Київ 

були: моління, говіння і причастя у київських загальновідомих монастирях, 

виконання обітниці про відвідання монастиря, пожертвування матеріальних 

засобів як подяка за благодіяння Боже, участь в урочистих службах. У XVIII ст. 

паломники проходили процедуру юридичного оформлення своєї подорожі. Для 

безперешкодного проходження шляху до Києва, прочанин повинен був 

отримати дозвіл, а також оформити паспорт. Перевіряли паломників форпости, 

застави та київські вартові загони, зустріч з якими була неминучою у межах 

акційного етапу прощі. Відтак, правовий супровід був неодмінною складовою 

процесу київського паломництва у XVIII ст. 

Чисельність київських прочан була найбільшою у теплу пору року. 

Кількісна динаміка паломництва у XVIIІ ст. практично пропорційно 

відображала хід суспільно-політичних процесів на території України, 

віддзеркалюючи як політику утисків, обмежень, тотального контролю, так і 

періоди лібералізації російського уряду по відношенню до України. У межах 

народної релігійності й під впливом соціокультурних умов, проща до Києва у 

XVIII ст. знайшла відображення у таких формах, як колективне, суміжне 

паломництво та паломництво за посередництвом.  

– Для XVIII ст. характерна строкатість суб’єктів київського паломництва з 

огляду на такі параметри, як соціопрофесійний, віковий, територіальний тощо. 

З-поміж світських паломників переважали міщани, селяни, козаки. 

Відрізнялись прочани й за своєю професійною діяльністю: серед них були 

ремісники, торгівці, чиновники, лікарі та ін. Вікові параметри богомольці були 

неоднорідними: вирушали на прощу молоді люди з дітьми, дорослі, а також 

літні особи. У співвідношенні світських богомольців-чоловіків із жінками, 

чоловіки становлять близько 70 %, жінки – 30 % від загальної кількості 

світських прочан. Четверта частина паломниць були вдовами, вони прагнули 

помолитися за душу покійного чоловіка у київських монастирях. 
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Православні святині Києва приваблювали до себе віруючих-мирян з різних 

населених пунктів: як наближених до міста, так і значно віддалених. Відсоток 

іногородніх богомольців був значно більшим від кількості паломників із Києва 

та його околиць. Помітно переважає чисельність прочан із території 

Гетьманщини, Правобережної України та Слобожанщини, для яких Київ був 

духовною столицею та «богоспасаємим градом». Дещо меншою була кількість 

богомольців із територій Росії, Дону та зарубіжжя. Така географічна 

різновекторність свідчить про значні територіальні межі поширення концепту 

Києва як другого Єрусалиму та про популяризацію інформації про чудодійні 

сакральні об’єкти, які зосереджувалися у місті. 

– З’ясовано, що духівництво становило вагому частку серед прочан до 

Києва у вказаний період. Популярним було паломництво чернецтва, що 

практикувалося всупереч численним ініціативам Св. Синоду щодо обмеження 

перебування насельників поза територіями своїх монастирів. Ченці вирушали 

на богомілля як поодинці, так і згруповано, натомість черниці здебільшого 

мандрували до святинь колективно. Для прочан із духівництва у XVIII ст. були 

притаманні наступні особливості з огляду на територіальний ракурс: богомілля 

здебільшого здійснювали черниці з київських монастирів, ченці – із віддалених 

територій і зарубіжжя, священики – із теренів Київської митрополії. 

Представникам білого духівництва, на відміну від чернецтва, необхідно було 

постійно проводити недільні богослужіння у своїй приходській церкві. Однак і 

для білого священства заява про намір відлучитися для поклоніння святим 

місцям була достатньою основою для надання відпустки єпархіальним 

керівництвом.  

– Розміри та види вкладів за поминання здебільшого відповідали заняттю 

чи соціальному стану богомольця. Серед пожертв від богомольців переважали: 

гроші, церковно-службові речі, натуральні пожертви. Паломники приносили 

матеріальні дари, що були пов’язані з їхніми заняттями або ж спеціально 

придбані для монастиря і використовувалось як у побуті братії, так і у 

здійсненні церковних обрядів.  

– Паломництво у XVIII столітті становило важливу складову народної 

релігійності українців. Ця складова активізувалась після тривалого спаду у 

другій половині XVII століття та органічно продовжилась у наступному ХІХ 

столітті. Модель народної релігійності у XVIII ст. являла собою динамічну 

систему, для якої було притаманним збереження стійкості та яка була здатна 

проявляти гнучкість, відкритість, адаптованість до різних умов. Барокова доба 

сформувала духовне та ідеологічне тло для православного соціуму, у межах 

релігійної системи якого паломництво стало закономірним проявом 

особистісних інтенцій. Людина доби бароко, всупереч численним факторам, які 

обмежували її у своїх вчинках та можливостях, ходила на прощу, 

демонструючи відданість християнським традиціям, а також визнаючи роль 

Києва як провідного осередку духовності в регіоні.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Шульга Я. М. Паломництво до київських православних святинь у 

XVIII ст.: соціоантропологічний вимір. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 – Історія України. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – К., 2015. 

У дисертації на основі комплексу архівних джерел всебічно досліджено 

соціоантропологічний вимір паломництва до київських православних святинь у 

XVIII ст. У роботі проаналізовано структурні компоненти процесу 

паломництва до Києва, здійснена інтерпретація дієвого (акційного) етапу 

паломництва. Визначено коло мотивів та очікувань, які спонукали людей до 

звершення прощі; показано вплив суспільно-політичних умов XVIII ст. на 

можливість здійснення паломництва представниками різних соціальних груп. 

Визначено кількісну динаміку київського паломництва упродовж 

календарного року та упродовж століття. Встановлено, що поширеними були 

суміжне паломництво та паломництво за посередництвом. Розкрито 

соціопрофесійні характеристики світських прочан, показано особливості 

паломництва чорного та білого духовенства; висвітлено територіальні аспекти 

паломництва; охарактеризовано зв’язок соціального стану і заняття з 

величиною та видом пожертв від богомольців в контексті ментальних 

установок періоду XVIII ст. 

Ключові слова: Київ (XVIII ст.), паломництво, прочани, православні 

святині, монастирі, духовенство, православна Церква, соціальна історія. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Шульга Я. М. Паломничество к киевским православным святыням в 

XVIII в.: социоантропологическое измерение. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.01 – История Украины. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – К., 2015. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию проблемы 

паломничества к киевским православным святыням в XVIII веке. В работе 

рассмотрена социоантропологическая характеристика киевских паломников в 

этот период. Определены причины и мотивы, из-за которых люди принимали 

решение пойти на богомолье. Среди наиболее распостраненных причин 

паломничества было стремление хоть раз в жизни побывать и помолиться у 

известных киевских святынь, исцелиться от болезни, исполнить обет, данный в 

сложной жизненной ситуации, сделать  пожертвование. 

Проанализированы общественные условия, которые влияли на 

возможность и процесс осуществления паломничества в Киев. Рассмотрены 
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основные составляющие процесса паломничества. Каждый богомолец в XVIII 

веке, прежде чем отправиться в путь, занимался оформлением паспорта, 

который подтверждал его личность. Светские паломники получали документы 

от комендантов городов, полковых канцелярий, городских магистратов, 

помещиков, войтов или старост в селах, в зависимости от социального статуса 

и профессиональной деятельности. Монахи и монахини получали разрешение 

выйти из монастыря от настоятеля, священники – от епархиальных органов 

управления. Доказано, что в  XVIII ст. в Украине функционировала 

разветвленная система форпостов, которые были уполномочены проверять 

людей и могли не пропустить паломников, если у них были проблемы с 

документами, либо их заподозрили в болезни. Из-за сложного процесса 

оформления путешествия в XVIII ст. получили распостранение такие явления, 

как смежное, коллективное и косвенное паломничества. Совершая смежное 

паломничество, люди сочетали богомолье с другими целями бытового или 

личного характера, косвенное подразумевало богомолье через третьих лиц.  

Исследована проблема динамики паломничества в Киев. Определено, что 

больше всего паломников приходило в Киев в теплые времена года, что было 

связано с вовлеченностью людей в годовой аграрный цикл, а также с 

благоприятными климатическими условиями, которые позволяли богомольцам 

преодолеть долгий путь к Киеву. В большинстве случаев паломники шли 

пешком, хотя были примеры, когда люди ехали на богомолье повозкой. 

Ночевали паломники у людей, которые жили по пути следования богомольцев, 

а также в школах, монастырях. В Киеве богомольцы ночевали в монастырских 

приютах, под открытым небом возле монастырей, либо останавливались в 

квартирах горожан.  

Наиболее почитаемыми среди богомольцев были святыни, которые 

находились в Киево-Печерской лавре, Михайловском Златоверхом, 

Софийском, Пустынно-Николаевском, Межигорском монастырях, хотя 

пользовались популярностью и другие храмы и обители Киева. Каждый 

паломник стремился посетить как можно больше киевских обителей и почтить 

их реликвии. Определено, что чаще всего паломники находились в Киеве на 

протяжении периода от одной недели до месяца. 

Доказано, что традиция паломничества к киевским православным 

святыням в XVIII в. активно поддерживалась представителями разных 

социальных групп: горожанами, крестьянами, казачеством, духовенством. 

Отличались паломники и по своей профессиональной деятельности: приходили 

на богомолье ремесленники, военнослужащие, торговцы, чиновники, врачи и 

др. Установлено, что почитание конкретных культов в среде определенной 

социопрофессиональной группы влияло на выбор святинь в Киеве, которые 

стремились посетить паломники. Среди киевских паломников XVIII в. 

значительным было количество духовенства. Невзирая на строгие правила и 

уставы обителей, монахи и монахини  получали разрешения на совершение 

паломничества в Киев, что демонстрирует духовную ценность почитания 
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святинь в этот период. Священники приходили на богомолье значительно реже, 

чем монахи, поскольку им было сложно отлучиться от своих храмов на 

продолжительное время. 

Проанализирован географический аспект паломничества к Киеву. Более 

60% паломников репрезентировали територию Гетманщины, Правобережной 

Украины и Слобожанщины. Киевские святыни были популярны среди 

православных богомольцев из российских и польских населенных пунктов, а 

также они приходили из Болгарии, Македонии, Молдовы. Исследованы виды 

материальных пожертвований, которые паломники приносили монастырям и 

храмам. Доминировали денежные взносы, но также богомольцы поддерживали 

обители с помощью вещественных и натуральных даров, что воспринималось 

как богоугодное действие, которое укрепляло молитовное обращение в святом 

месте. 

Ключевые слова: Киев (XVIII в.), паломничество, паломники, 

православные святыни, монастыри, духовенство, православная Церковь, 

социальная история. 
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Iana M. Shulga. Pilgrimage to Kyiv Orthodox shrines in XVIII
th

 century: 

social-anthropological dimension. – Manuscript. 

Thesis for obtaining scientific degree of the candidate of historical sciences, 

specialization 07.00.01 – History of Ukraine. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv. – Kyiv, 2015. 

On the basis of documentary sources the thesis thoroughly explores the social-

anthropological aspect of pilgrimage to the Kyiv Orthodox shrines in XVIII
th

 century. 

The research analyzes the structural components of the process of pilgrimage to 

Kyiv, defines an interpretation of the active stage of pilgrimage. 

This paper determines the range of motives and expectations that prompted 

people to go on a pilgrimage; explores an impact of social and political conditions of 

the XVIII
th
 century to the opportunity of pilgrimage by representatives of different 

social groups. The research defines the quantitative dynamics of the pilgrimage 

during the calendar year and over the XVIII
th

 century.  

The thesis explores social and professional characteristics of the secular 

pilgrims; shows the specifications of pilgrimage made by monks and priests; 

analyzes geographical aspects of pilgrimage; characterizes the main offerings from 

pilgrims. 

 

Key words: Kyiv (XVIII
th

 century), pilgrimage, pilgrims, orthodox shrines, 
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