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Анотація / Abstract

Цьогоріч виповнюється 370 років з часу народження данила савича Туптала – видатного українського агеогра-
фа, церковного та культурного діяча. 11 грудня 1651 року в невеликому місті Макарові, що на київщині, у побожній 
родині козацького сотника сави Григоровича та Марії Михайлівни народився майбутній святитель димитрій. 

Важливими для нас були й залишаються історичні та догматико-полемічні твори, тексти проповідей, повчань, які 
ілюструють світогляд, погляди, систему цінностей, високий інтелектуальний і моральний рівень дмитра Туптала.

Проте найбільш знаковою працею святителя є його фундаментальна агіографічна енциклопедія – «житія свя-
тих», відома як «четья-Мінея». Це зведене зібрання житій святих за днями та місяцями року від вересня до серпня, 
роботу над яким дмитро Туптало розпочав у 1684 році, коли прийняв пропозицію Печерського архімандрита Варла-
ама ясинського й поселився в києво-Печерській лаврі. 

Цілих 20 років (з перервами) тривала робота над «житіями святих» у чотирьох томах. кожен том охоп лював 
три місяці року. 

Переконані, що внесок дмитра Туптала в українську писемну культуру в цілому та в українську агеографію зокре-
ма, є надзвичайно вагомим. адже життєписи знаменитих єпископів, патріархів, монахів, світських осіб, канонізова-
них Православною Церквою, без сумніву, важливі для нашої духовної культури. житійна література завжди збагачу-
вала віруючу людину, була певним зразком благочестя. Ці твори відкривають нові смисли, живлять допитливу думку, 
подають приклади втілення найвищих чеснот у житті святих, спонукають до самозаглиблення та самовдосконалення. 

Ключові слова: українська писемна культура, українська агеографія, житійна література, четья-Мінея, духовні 
цінності, православний світогляд.

Д М ИТ РО Т У ПТА ЛО – ВИ Д АТ Н И Й У К РА Ї НС ьК И Й 
А Г ЕОГ РАФ, Ц ЕРКОВН И Й ТА К УЛ ьТ У РН И Й Д І Я Ч 
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This year it is the 370th anniversary of birthday of Danylo Savych tuptalo  – a  prominent ukrainian hagiographer, 
church and cultural figure. Future hierarch Dimitry was born on December 11, 1651, in the small town of makariv, that is in 
the Kyiv region, in the pious family of the Cossack sotnyk Sava hryhorovych and mariya mykhailivna. 

historical and dogmatic-polemical works, texts of sermons, precepts have been and still remain important for us. They 
illustrate the world outlook, views, value system, high intellectual and moral level of Dimitri tuptalo. 

however, his fundamental hagiographic encyclopaedia – Lives of Saints, known as Chetya-Mineya, is the most significant 
work of the Saint. This is a combined collection of the lives of saints by days and months of the year from September to 
august. Demetrius tuptalo has started work in 1684, when he accepts the proposal of Pechersk archimandrite Varlaam 
Yasynskyi and settles in the Kyiv-Pechersk lavra. 

Work on Lives of Saints in 4 volumes has lasted for the whole 20 years (with intermissions). each volume covers three 
months of the year. 

We are convinced that the contribution of Dimitri tuptalo to the ukrainian written culture in general and to the ukrain-
ian hagiography, in particular, is extremely significant. as the biographies of famous bishops, patriarchs, monks, and secular 
persons, canonized by the Orthodox Church, are undoubtedly important for our spiritual culture. hagiographic literature 
has always enriched the believer, is a certain example of piety. These works open new meanings, nurture curious thought, 
give examples of the embodiment of the highest virtues in the lives of saints, incite to self-centration and self-completion. 

keywords: ukrainian written culture, ukrainian hagiography, biographical literature, Chetya-mineya, spiritual values, 
Orthodox world-view.

Цьогоріч виповнюється 370  років з часу 
народження данила савича Туптала – видат-
ного українського агеографа, церковного та 
культурного діяча. 11  грудня 1651  року в 
невеликому місті Макарові, що на київщині, 
у побожній родині козацького сотника сави 
Григоровича та Марії Михайлівни народив-
ся майбутній святитель димитрій. 

У 1660  році родина переїхала до києва й 
оселилися в будинку на Подолі, поряд із церк-
вою Миколи Притиска. Батько данила в 1682–
1686  роках був київським сотником, а  згодом 
став ктитором кирилівського монастиря.

Після здобутої початкової освіти обдаро-
ваний юнак «вступив до київської академії. 
1668  року в 17-річному віці прийняв черне-
чий постриг у києво-кирилівському монас-
тирі, а  наступного року митрополитом 
київським, Галицьким і всієї Малої Росії 
Іосифом Нелюбовичем-Тукальським руко-
покладений на ієродиякона.

Невдовзі Туптало стає відомим своїм 
благо честям і ученістю. 1675  року єпис-
коп чернігівський і Новгород-сіверський 
лазар Баранович висвятив його на ієромо-
наха і запропонував йому проповідництво 
в чернігівському кафедральному соборі, 
а 1681 року поставив ігуменом Максаківського 
спасо-Преображенського монастиря...

досконале володіння даром слова прине-
сло димитрію Тупталі славу видатного про-

повідника, його запрошували православні 
монастирі не лише України, а  й литви та 
Білорусі» [2, с. 594–595].

Знаний у православному світі проповід-
ник у 1679  році (на запрошення гетьмана 
Івана самойловича) повертається в Україну 
та оселяється поблизу Батурина у свято-
Микільському монастирі, де розгортає бурх-
ливу творчу діяльність. Згодом о.  димитрій 
стає ігуменом різних українських право-
славних монастирів. Він служив у Глухові, 
києві. У чернігові був ігуменом у єлецькому 
Успенському монастирі (1697–1699), де його 
було висвячено на архімандрита Новгород-
сіверського спасо-Преображенського 
(1699–1701). Проте, як відомо з різних джерел, 
у Туптала були й перерви в служінні, періоди 
усамітнення для молитви та творчої бого-
словської діяльності. Він є автором значної 
кількості проповідей, повчань, богословських 
досліджень, церковно-історичних розвідок, 
драматичних творів та  ін. Згадаймо лише 
деякі з них, що вийшли друком ще в хІх та на 
початку хх ст.: «Зібрання творів у 5 т.» (т. 1, 
1839; т. 2, 1840; т. 3, 1840; т. 4, 1849; т. 5, 1835), 
«канон преподобним антонію і Феодосію 
Печерським» (1859), «Рождественська 
драма» (1874), «Бесіди та повчання на славу 
Пресвятої Владичиці нашої Богородиці» 
(1879), «Псалми та духовні канти» (1889), 
«Успенська драма» (1907) та ін.
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Важливими для нас були й залишають-
ся історичні та догматико-полемічні твори, 
тексти проповідей, повчань, які ілюструють 
світогляд, погляди, систему цінностей, висо-
кий інтелектуальний та моральний рівень 
дмитра Туптала. Український православний 
ієрарх, як нам відомо з енциклопедичних 
джерел, був «канонізований у 1757 році. як 
мислитель розвивав традиційне для україн-
ської філософської культури вчення про дво-
натурність людини, намагався в межах тео-
логії розв’язати проблему структури діяль-
ності людини в єдності її пізнавальних та 
поведінкових функцій. Преображення має в 
Туптала не гностичний, а етичний характер 
і здійснюється як наслідування христу в 
земному житті, у  тому числі через активну 
діяльність людини в суспільстві.

Головною чеснотою християнина свя-
титель уважав любов, яка, на відміну від 
інших традиційних чеснот християнства  – 
віри та надії, є  не пізнавальною орієнтаці-
єю чи станом душі людини, а  її діяльним 
виразом. любов як принцип діяльності є, 
за Тупталом, головним способом ставлення 
людини до Бога та інших людей; спасіння є 
результатом любові, що свідомо здійснюєть-
ся людиною в земному житті. Пропонував 
зробити християнську етику основою сус-
пільної моральності, переосмислити значен-
ня Церкви в житті людини та суспільства, 
переорієнтувати діяльність священнослу-
жителя з переважно літургічної на служіння 
людині, опікування її станом та проблемами. 
Церкву розумів не тільки як форму містич-
ного єднання людей, а  і як суспільну інсти-
туцію, однією з функцій якої є соціальне 
служіння та відповідальність за моральний 
стан суспільства [8, с. 651]. 

Перший друкований твір димитрія 
Туптала «Руно орошенное» (1680) був 
написаний за дорученням чернігівського 
архієпископа лазаря Барановича. Це зібран-
ня сказань про чуда ікони Богородиці 
Троїцько-Іллінського монастиря. Праця 
І.  Галятовського «Небо новоє» послужи-
ла взірцем для автора, завдяки чому книга 

о.  димитрія мала значний успіх серед чита-
чів і шість разів перевидавалася в києві та 
чернігові.

Проте найбільш знаковою працею свя-
тителя є його фундаментальна агіографічна 
енциклопедія  – «житія святих», відома як 
«четья-Мінея». Це зведене зібрання житій 
святих за днями та місяцями року від верес-
ня до серпня, роботу над яким димитрій 
Туптало розпочав у 1684  році, коли при-
йняв пропозицію Печерського архімандрита 
Варлаама ясинського та поселився в києво-
Печерській лаврі. 

Цілих 20  років (з перервами) тривала 
робота над «житіями святих» у чотирьох 
томах. кожен том охоплював три місяці 
року. «користуючись фондами бібліотеки 
києво-Печерської лаври, де знаходилися 
книги та рукописи, переклади з грецької 
житій святих мучеників за христову віру, 
оригінальні твори часів київської Русі, твори 
Нестора, д. Туптало вивчав житія Феодосія 
Печерського, Бориса та Гліба… У  другій 
половині хVІІ – на початку хVІІІ ст. актив-
но діяла друкарня києво-Печерської лаври, 
де, в  основному, друкувалися богослужбо-
ві книги, а  також твори тогочасних укра-
їнських письменників, зокрема фундамен-
тальне видання книг житія святих  – “четії-
Мінеї” д. Туптала. 

Перший том “четьїх-Міней” вийшов у 
лаврській друкарні 1689  року. 1695  року у 
києві вийшов другий том, 1700  року  – тре-
тій, 1705 року – четвертий» [6, с. 149].

Видатна праця містить різні житійні істо-
рії, які «починаються вереснем і закінчують-
ся серпнем за старим літочисленням. кожен 
християнський день розповідає в хронології 
про того чи іншого святого, роблячи його 
канонічним і ставлячи за приклад для наслі-
дування. джерелом для української редакції 
житій святих, – відзначає л. Г. Рева, – послу-
жили “Великі четьї-Мінеї” московського 
митрополита Макарія  (хVІ), один із руко-
писних списків яких спеціально був достав-
лений з Москви, а також перекладні й оригі-
нальні твори грецьких та латинських церков-
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ників, різні біблійні книги, окремі писання 
польських авторів тощо.

д.  Туптало щедро використав “Повість 
минулих літ” та “києво-Печерський Пате-
рик”  – абсолютно оригінальні твори, а  на 
писання Макарія зробив посилання чи допо-
внення, додавав історичні довідки, які вва-
жав необхідними» [6, с. 149].

Закінчував о. димитрій свою працю вже в 
митрополичому сані, адже в січні 1702 року 
він «отримав призначення на Ростовську 
митрополію. Того ж року започаткував у 
Ростові архієрейську школу (діяла до 
1706  р.), у  якій викладалися, крім грамо-
ти та співу, основи латинської та грецької 
мов. В  архієрейському теат рі митрополита 
ставилися написані ним декламації  – “На 
Воскресіння христове” і “На погребіння 
хрестове плач”, які виконували учні засно-
ваної ним Ростовської школи. окрім своїх 
архіпастирських обов’язків, Туптало продо-
вжував працювати над “книгою житій свя-
тих”, до якої включив ще 38 міней, присвяче-
них печерським святим» [2, с. 595]. 

коли димитрій Туптало був ще ігуме-
ном різних українських монастирів, зокрема, 
ніс послух у Батурині, то вже тоді отримав 
прихильність гетьманів І.  самойловича та 
І. Мазепи. З останнім святителя пов’язували 
давні дружні стосунки. Про це свідчать різні 
історичні джерела, серед них  – ґрунтовне 
дослідження Т.  Таїрової-яковлевої «Іван 
Мазепа і Російська імперія. Історія “зради”», 
що вийшло українською мовою в києві у 
2013  році. У монографії, зокрема, зазнача-
ється, що «сім’я Мазепи була тісно пов’язана 
з українським православ’ям. сам він мав 
дружні контакти з українськими ієрархами, 
наприклад з дмитром Тупталом (майбутнім 
святителем дмитром Ростовським), який 
із 1679  року служив у гетьманській церк-
ві в Батурині. його батько сава Туптало 
був київським сотником. Цікаво, що в дуже 
непростий момент свого життя, влітку 
1689  року, Мазепа візьме Туптала з собою 
в Москву. Під час гетьманства Мазепи за 
його безпосередньої підтримки та участі 

д.  Туптало почне видавати свої знамени-
ті “житія святих”. У  кінці 60-х  років мати 
Мазепи приймає в києві іночество, і  її від-
даний син, поза сумнівом стає частим гос-
тем у київських монастирях. Звідси витікає 
дружба Мазепи з архімандритом києво-
Печерської лаври Варлаамом ясинським. 
Згодом, ставши гетьманом, Мазепа безпосе-
редньо впливатиме на обрання ясинського 
київським митрополитом» [7, c.  25–26]. Він 
отримав від московського царя дозвіл на 
обрання нового митрополита київського 
після упокоєння митрополита Гедеона, 
котрий не здобув поваги в духовенства як 
ставленик Москви. отже, гетьманові Івану 
Мазепі дозволялося «митрополита ново-
го вибрати по древньому чину і звичаю та 
по Гетьманських статтях вільною елекцією 
при зібранні київських й інших українських 
духовних і мирських знаних осіб мужа в 
Божественному Писанні досконалого… 
і хто вибраний буде, того прислати в Москву 
для посвящення». У 1690 році після обрання 
в софійському соборі «києво-Печерської 
лаври архімандрита Варлаама ясинського, 
мужа в Божественному Писанні доскона-
лого й у всіх у любові перебуваю чого на 
митрополита київського, він відправляється 
у Москву для висвяти» [3, c. 121–122]. 

Беззаперечним фактом є те, що за «геть-
манування Мазепи з’являється ціла плеяда 
видатних українських публіцистів і письмен-
ників... Усі вони були випуск никами києво-
Могилянської академії і досягли видатних 
успіхів у кар’єрі завдяки безпосередній допо-
мозі й підтримці гетьмана. Наприклад, для 
написання другої книги “житіє святих”, 
над якою працював дмитро Ростовський, 
Мазепа замовив і купив у Гданську голланд-
ське видання Іоанна Болланда (за 100  таля-
рів і 40 золотих). Цей подарунок був безцін-
ним для Туптала» [7, с. 178]. 

крім того, що гетьман Мазепа особис-
то добився підтвердження права києво-
Печерської лаври на ставропігію і власну 
друкарню, його стараннями було здійснено 
публікації «житій святих» Туптала саме в 
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цій друкарні, він ще й захищав о.  димитрія 
та архімандрита Варлаама від гніву москов-
ського патріарха йоакима, який на початку 
був невдоволений публікаціями цих творів 
про святих.

Проте, на думку митрополита Іларіона 
(І.  огієнка), «Мазепа назверх 20  літ вірно 
служив Москві й силою тягнув до того ж і 
церкву, і всю Україну. Мазепа реально творив 
в Україні традицію вірного служіння Москві, 
а  про його глибші мрії самостійної України 
ніхто ніколи не чув. У всякому разі, Мазепа 
нічого не зробив  <...> для творення своєї 
Церкви,  – навпаки: він реально допомагав, 
щоб наша церква перейшла під Патріярха 
Московського, поклавши року 1685-го й свій 
підпис під обранням митрополита Гедеона 
четвертинського, хоч добре знав, нащо його 
вибирали» [4, с. 176–177]. 

отже, як це не прикро усвідомлювати, 
попри протести українського духовенства, 
професор Віталій клос у своєму надзвичай-
но важливому й актуальному дослідженні 
«автокефалія Української Церкви: огляд 
від хрещення до синодального Томосу», 
яке присвячене непересічним подіям в 
житті Українського Православ’я, наголо-
шує: «кремль домагається поставлення 
лояльного або краще сказати послушного 
ієрарха, й  щоб його посвята відбулася тіль-
ки в Москві. Завдяки сприянню гетьмана 
Івана самойловича такий кандидат знай-
шовся. Ним виявився втікач з польського 
Правобережжя єпископ луцький Гедеон, 
князь святополк-четвертинський.

Не отримавши благословення Церкви-
Матері, а  лише з наказу царя та гетьмана, 
тобто світської влади, у києві в святій софії 
відбувається зібрання (оскільки не було 
нікого з архіпастирів, ігуменів київських 
монастирів та дуже мало пастирів), або ж 
так званий “елекційний собор” (8  липня 
1685  р.), на якому генеральний осавул Іван 
Мазепа, чотири полковники та інші мир-
ські чини обрали “митрополитом” Гедеона. 
Такий склад собору без благословення, 
без присутності вищих ієрархів та ігуме-

нів робив його неканонічним, тому всі його 
ухвали та обрання теж, відповідно, були 
такими ж незаконними. Разом з тим, – наго-
лошує дослідник, – знач на частина духовен-
ства виступила проти єпископа Гедеона, як 
майбутнього митрополита» [3, с. 117–118]. 

Утім, попри серйозні аргументи та невдо-
волення, навіть попри протести й інший 
собор, який було проведено незгодни-
ми українськими ієрархами, «8  листопа-
да 1685  р. в Успенському соборі кремля 
відбулося поставлення Гедеона патріархом 
йоакимом на київську кафедру. Тут він при-
ніс клятву вірності патріарху. Тобто, в нека-
нонічний спосіб через підступи та обман, 
через втручання в чужу канонічну терито-
рію Москвою було здійснене захоплення 
київської митрополії» [3, с. 119].

Проте, як стверджує у знаковій для нашо-
го народу, для його історії праці «Українська 
культура» митрополит Іларіон, «церква 
наша своїми вільностями тоді дуже одріз-
нялась од церкви московської. І  всі ті жор-
стокі закони про монахів, що їх видавав цар 
Петро І і дальші царі, не мали сили у нас на 
Вкраїні. Теж саме було і в хVІІІ віці – церква 
наша тоді ще мала багато своїх старожитніх 
прав» [5, с. 192]. 

Загалом, московська релігійна культу-
ра того часового зрізу була сповнена неу-
цтва та потребувала поширення просвіти. 
Українські ієрархи розглядали її як таку, що 
потрібно було піднімати, підтягувати до від-
повідного духовного, освітнього, етичного 
та морального рівня. 

Іван огієнко в дослідженні «Історія укра-
їнської літературної мови» відзначає, що 
«українські книжки сунули на Москву ще з 
хVІ  віку і там викликали захоплення серед 
читачів. але московська духов на влада здав-
на неприхильно поставилася супроти них. 
Бо українська церковна ідеологія була про-
тилежна московській. І московська церковна 
влада стала забороняти українські книжки. 
Патріарх московський Іоаким, коли нарешті 
дооформив справу передачі йому Української 
церкви (бо й самі українці не раз проси-
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ли забрати її), року 1690-го на Церковному 
соборі в Москві кинув прокляття майже на 
всі видатніші українські богословські твори. 
З наказу цього ж Патріярха Іоакима спалено 
навіть 1-й  том “четьїх Миней” димитрія 
Ростовського (пізніше прирахованого до 
лику святих). Передруковуючи українські 
видання, в  Московії виправлювали не тіль-
ки їхній зміст, але насамперед їхню мову; 
наприклад, так виправляли “по велико-
россійской грамматикъ” Мінеї димитрія 
Ростовського» [4, с. 175–176]. 

самійло Величко у своєму «літописі» 
1689  року сповіщає про знаменну подію, 
про вихід фундаментального, корисного для 
людських душ зібрання «житій святих» 
димитрія Туптала: «Того ж року за архи-
мандритства отця Варлаама ясинського над-
руковано вперше в Печерській друкарні і у 
світ випущено з великою користю для людей 
першу книгу “житій святих”, складену 
працею превелебного в Бозі отця димитра 
савича-Туптала, київського сотниченка, 
мужа премудрого і повного дару святого 
духа. Починається вона з вересня місяця». 
На думку І. жиленко, цей запис свідчить про 
надзвичайну всенаціональну роль «житій 
святих», яка відводилася твору на час підго-
товки його до видання [див.: 2, с. 407].

архімандрит києво-Печерської лаври 
Варлаам ясинський у передмові до видан-
ня «житія святих» свт.  димитрія Ростов-
ського, звертаючись до читача, закликав: 
«Ти ж бо, благочестивий читачу, подякуй 

Богові в Трійці святій єдиному, хваленому в 
святих своїх, і тому, що уже зумів здійснити 
і друком видати книгу цю добро-потрібну 
житій, і описані в них праці та подвиги свя-
тих прийми люб’язно й користуйся, намага-
ючись і собі наслідувати житія святих, і хай 
сподобишся за життя своє богоугодне до 
вписання у книгу життя вічного та ликосто-
яння зі святими на небесах» [1, c. 14].

Не дивно, що праця «житія святих» зна-
ного ієрарха здобула широку популярність. 
На «українських землях, уривки з неї вико-
ристовували навіть представники інших 
віросповідань. Так, львівська католицька 
друкарня братства св. Трійці 1757 року над-
рукувала твір клемента ходкевича “Gloria 
martyris”, яка містила в латинському перекла-
ді текст житія кирила і Мефодія з “книги 
житій” димитрія Туптала київського видан-
ня 1700 р.» [2, с. 409].

Внесок дмитра Туптала в українську 
писемну культуру в цілому та в українську 
агеографію зокрема, є  надзвичайно ваго-
мим. адже життєписи знаменитих єпис-
копів, патріархів, монахів, світських осіб, 
канонізованих Православною Церквою, без 
сумніву, важливі для нашої духовної культу-
ри. житійна література завжди збагачувала 
віруючу людину, була певним зразком бла-
гочестя. Ці твори відкривають нові смисли, 
живлять допитливу думку, подають прикла-
ди втілення найвищих чеснот у житті святих, 
спонукають до самозаглиблення та само-
вдосконалення.
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