ІЄРАРХ МАЗЕПИНСЬКОЇ ЕПОХИ
(до 300-лiття поставлення на Київську митрополiю
Йоасафа Кроковського)
Доба гетьмана Івана Мазепи, позначена
вiдродженням нацiонального, полiтичного,
економiчного i духовного життя, вияскравила плеяду церковних дiячiв, якi при тiсному спiлкуваннi з козацьким гетьманським
урядом та його всебiчнiй пiдтримцi забезпечили за Україною стiйкий церковно-культурний провiд у всiй Центральнiй i
Схiднiй Європi. Однiєю з центральних особистостей мазепинської епохи був Київський митрополит Йоасаф Кроковський,
який роздiлив з українським народом i славу,
i трагедiю поразки свого великого спiльника i протектора.
Першi вiдомi нам свiдчення бiографiї
Олександра (свiтське iм’я Йоасафа Кроковського) вказують на високий рiвень його
освiченостi. Навчався вiн, як iншi тогочаснi
передовi дiячi, до 1670 р. у Києво-Могилянськiй колегiї в ректорство Варлама Ясинського, з яким надалi тiсно перетинався
його життєвий i творчий шлях. Прагнучи
освiтнього i на укового вдоско налення,
Кроковський вирушає за кордон з метою
прослухати курси фiлософiї та богослов’я у знаменитiй Римськiй католицькiй академiї, для чого тимчасово переходить в унiатську вiру.
Майже десятирiчний досвiд закордонних освiтнiх мандрiвок київського вченого
сприяв його швидкому зростанню як наукового i церковно-адмiнiстративного дiяча.
З поверненням 1683 р. на батькiвщину, вiн знову повертається у православ’я i пiд
впливом свого колишнього наставника, на той час архiмандрита Києво-Печерської
лаври Варлаама Ясинського приймає чернечий постриг пiд iменем Йоасафа. Того
ж року запрошений викладати в Києво-Могилянськiй колегiї поетику й риторику, з
1686 по 1689 р. – професор фiлософiї та префект, а з наступного – ректор i перший професор богослов’я, який започаткував регулярнi чотирирiчнi курси з цього
предмету. Водночас, в груднi 1688 р. Йоасаф був настановлений iгуменом Київського Пустинно-Миколаївського монастиря, який на той час знаходився в адмiнiстративнiй залежностi вiд Києво-Печерської лаври, i залишався його настоятелем
навiть керуючи Колегiєю i Братським Богоявленським монастирем (1693 р. Кроковський знову був обраний на посаду ректора i, за традицiєю, став iгуменом КиєвоБратського монастиря).
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Рiвень викладання гуманiтарних наук в Колегiї за Йоасафа Кроковського значно
зрiс. Збереглися курси риторики i фiлософiї, читанi професором латинською мовою. Як стверджував дослiдник В. Аскоченський, професор Кроковський намагався принципово вiдмежуватися вiд середньовiчної єзуїтської схоластики i закликав до
цього своїх колег i слухачiв. Дбаючи про виховання студентiв, ректор вiдновив заснованi ще Петром Могилою студентськi конгрегацiї.
У своїй рiзностороннiй дiяльностi Йоасаф Кроковський користувався немалою
пiдтримкою Івана Мазепи. Гетьман високо оцiнював видатнi адмiнiстративнi здiбностi i педагогiчний хист вченого. Зокрема, з приводу обрання його на ректорську
посаду в Колегiї, у листi до Київського митрополита Варлаама Ясинського Іван Мазепа вказував, що «пречесний отець Кроковський, iгумен Микiльський, людина досконало вчена, богобоязлива, зело розумна i статечна i краще вiд iнших управляти
зможе»1.
Опiкуючись провiдним в Українi навчальним закладом, Йоасаф Кроковський
змiцнив його матерiальне i правне становище. Хоча права вищого навчального закладу колегії фактично надав гетьман Іван Виговський, закрiпивши їх у вiдомому Гадяцькому трактатi 1658 р., однак офiцiйне визнання свого статусу, зокрема, у московських правлячих колах, Колегiя тодi так i не отримала. Тому в червнi 1693 р., за
пiдтримкою гетьмана Івана Мазепи та Київського митрополита Варлаама Ясинського, Йоасаф Кроковський клопотався в Москвi про надання Братському монастиреві «жалуваної грамоти» i пожертв на школу, щоб процвiтали в Києвi «вiльнi фiлософськi i богословськi науки», а також пiдтвердження «судової автономiї» навчального закладу. 11 сiчня 1694 р. Колегiя врештi отримала вiдповiдну грамоту, що
означало визнання її статусу вищої школи. Вже пiсля 1694 р., а особливо пiдтверджувальної грамоти Петра I 1701 р. починає широко вживатися назва «КиєвоМогилянська Академiя».
В березнi 1697 р. Йоасафа Кроковського було висвячено в сан архiмандрита найавторитетнiшого в Українi монастиря – Києво-Печерської лаври (причому його кандидатуру на посаду настоятеля Лаври висували ще в листопадi 1690 р.). Пiсля напруженої боротьби його попередникiв – Варлаама Ясинського i Мелетiя Вуяхевича – за незалежнiсть печерського друку вiд посягань московських патрiархiв, в
дiяльностi Лаври та її видавничого осередку настали значно кращi i спокiйнiшi часи.
Цьому сприяла пiдтримка архiмандритовi як в Українi – з боку гетьманської адмiнiстрацiї, очолюваної гетьманом Іваном Мазепою та Київського митрополита Варлаама Ясинського, так i в Москвi – по смертi патрiарха Адрiана блюститель патрiаршого престолу українець i вихiдець з печерської братiї Стефан Яворський практично
«крiзь пальцi» дивився на те, що київська Лаврська друкарня продовжує друкувати
книги за українськими канонами.
За відносно недовгого архiмандритства Йоасафа Кроковського (1697–1708)
друкарня Києво-Печерської лаври вiдновила продуктивну дiяльнiсть могилянської
доби: в цей перiод було надруковано близько 40 видань, хоча здебiльшого це були
передруки попереднiх лаврських видань, зокрема, «Патерик Печерський» 1702 р. iз
знаменитими грав’юрами Леонтiя Тарасевича, четверта частина «Четьї – Мiней» Димитрія Ростовського (1705), чудово iлюстроване «Напрестольне Євангелiє» 1707 р.
Завдяки Йоасафу Кроковському Лаврська друкарня в технiчному вiдношеннi була
облаштована значно краще вiд iнших українських друкарень: архiмандрит збудував
для неї нове примiщення i придбав великий друкарський станок, який друкував книги на найкращому, александрiйському паперi.

В серпнi 1708 р. у Москвi Йоасафа Кроковського було висвячено блюстителем
патрiаршого престолу Стефаном Яворським на митрополита Київського, Галицького i всiєї Малої Росiї. Його управлiння Київською митрополiєю припало на важкi для
України часи. «Зрада» гетьмана Івана Мазепи значно погiршила полiтичне становище українського народу i привела до хвилi репресiй царського уряду. Прихильникiв
й спiльникiв Мазепи, серед яких було чимало духовенства – архiмандрит Батуринського монастиря Гедеон Одорський, лохвицький протопоп Іван Рогачевський та
iн. – вiдправляли на заслання в далекi закутки Росiйської iмперiї. Пiдозрiння впало i
на митрополита Йоасафа Кроковського. Цар побоювався, щоб митрополит та iншi
духовнi особи «персонально з народом противности якої не показали» i тому наказав князю Куракiну насильно привезти до Глухова найвищих церковних дiячiв, бо
«оний архиєрей (м. Йоасаф) був признаний нiби согласник оному Мазепi». Тодi ж, в
листопадi 1708 р., митрополит Йоасаф Кроковський з чернiгiвським та переяславським владиками, був змушений з наказу Петра І проголосити анатему гетьмановi
Івану Мазепi.
Ще гiршi обставини спiткали Йоасафа Кроковського через десять рокiв. У зв’язку зi справою царевича Олексiя, який на допитi показав, що начебто листувався з
Київським митрополитом з метою поширення серед українцiв опозицiйних настроїв
до Петра І, Кроковського викликали на зiзнання до Петербургу. Однак до столицi
вiн не доїхав – помер по дорозi у м. Тверi, як припускають, «неприродною смертю».
Проте ще до цих трагiчних подiй дiяльнiсть Київського митрополита залишила чимало яскравих сторiнок в iсторiї Української церкви i культури. І в своєму високому
санi церковний дiяч не переставав дбати про улюблену Київську Академiю: спорудив для неї на свої кошти дерев’яний будинок для бурсакiв, який назвали «студентським домом», i заповiв свiй найцiннiший спадок – власну бiблiотеку. Саме завдяки
старанням i пiдтримцi Йоасафа Кроковського i гетьмана Івана Мазепи число студентiв Академiї на початку ХVІІІ ст. досягло своєї найвищої кiлькостi – близько 2000
чоловiк. Недаремно самi вихованцi закладу щиро любили i поважали свого наставника i опiкуна, саме тому на знаменитих тезах одного з могилянцiв – Івана Мигури –
митрополита Йоасафа Кроковського було зображено в оточеннi київських студентiв.
Київський першоiєрарх при цьому не забував i про iншi київськi монастирi, передусiм тi, з якими була пов’язана його духовна служба. Так, в опису ризницi Успенського собору за 1751 р. значилися, помiж iнших цiнних пожертв, ризи i стихарi вiд
митрополита Йоасафа Кроковського.
Митрополит Йоасаф Кроковський склав Акафист св. великомученицi Варвары i
Сказання про її життя i чудеса, «чтобы навсегда запечатл›ть въ умахъ и сердцахъ
своихъ согражданъ память о таковомъ чуд›» i запровадив його спiв у монастирi по
вiвторках2.
Київ з його високим рiвнем освiти i науки, який забезпечували провiднi культурно-освiтнi осередки – Могилянська академiя i Печерська лавра, пiднявся на часи
дiяльностi Йоасафа Кроковського та Івана Мазепи, за визначенням сучасникiв, до
рiвня Могилянських Афiнам, став визнаним центром всiєї Схiдної i Центральної
Європи.
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1Іоасаф Кроковский, митрополит Киевский, Галицкий и Малыя России (1708–1718 г.) // Киевские епархиальные ведомости. – 1905. – С. 1302.2Малеванский Ф. Киевский митрополит Ио-

асаф Кроковский. 1708–1718 гг. // Киевские епархиальные ведомости. – 1897. – С. 856.

187

