∫
ì

ä

ê

Ä

èi‰ ÁÂÏÎÂ˛ —
ÒÍÎ‡‰Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ „‡ÎÂÂÈ,
ÓÍÂÏËı ÒÔÓÛ‰ i ÔËÏi˘ÂÌ¸
iÁÌÓ„Ó ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌﬂ, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌËı
Û 4 ﬂÛÒË. á‡„‡Î¸Ì‡ ‰Ó‚ÊËÌ‡
ıÓ‰i‚ — 315 ÏÂÚi‚.

Антонiєвi печери

Ц

ей чернiгiвський «андеграунд»
простягнувся на понад 4 кiлометри вiд Дитинця до Болдиних гiр — лiсистої височини, порiзаної глибокими ярами. Печерний монастир започаткований 1069 року «батьком
давньоруського чернецтва» Антонiєм, засновником Києво-Печерської лаври. До Чернiгова той потрапив у чергових спробах усамiтнитися для чернечого життя, тiкаючи вiд
князiвських «розборок» у Києвi.
Монастир являв собою цiле печерне мiсто, але мав i наземнi споруди, з яких дотепер збереглася лише Iллiнська церква (XII ст.).
Пiсля монголо-татарського розору монастир був вiдновлений, а у XVII–XVIII столiттях
вiн зазнав найбiльших перебудов i розширень. Тому печери й не схожi на київськi лавр-

ськi — примiщення тут вищi, гранчастi, оформленi в стилi українського бароко.
Нинi Антонiєвi печери складаються зi
сполучених мiж собою галереями церков
Антонiя, Феодосiя Тотемського, Нiколи Святенника, каплицi з похованнями, келiї Антонiя та кiстницi, де зберiгалися, за афонським обрядом, черепи й кiстяки померлих ченцiв. Найефектнiша церква — святого Феодосiя, висота якої сягає 8,4 метра (для лаврських пiдземель максимум — 3,5).
Антонiєвi печери — це лише частина пiдземного комплексу пiд Болдиними горами.
Вже достеменно встановлено, що на цiй територiї розташовано якнайменше 7 пiдземель давньоруського перiоду, i немає сумнiву: їх було значно бiльше. Пошуки тривають.
Як свiдчать письмовi джерела, печери використовувалися для зцiлення «бiснуватих».
Подiбний ефект справляла i мiсцева чудотворна iкона «Iллiнська Богоматiр», написана 1658 року ченцем-iконописцем Григорiєм
Дубенським. Пiсля молитов перед нею зцiлялися епiлептики, паралiтики i слiпi, а ще
вона не раз рятувала братiю вiд татар. У незвичайнi властивостi Антонiєвих печер вiрять
i сьогоднi. Приватнi фiрми навiть закликають туристiв на пiдземнi лiкувальнi сеанси.
Вiрити — це добре. Але вже бiльше 30
рокiв печери дослiджуються вченими, якi
регулярно фiксують рiзного роду «дива».
Моторошно стає, коли читаєш про зустрiчi
з привидами у книзi цiлком серйозної людини — завiдувача вiддiлу iсторiї печер На-

цiонального iсторико-архiтектурного заповiдника «Чернiгiв стародавнiй» Володимира
Руденка, вченого, досвiдченого спелеолога i археолога, до того ж колишнього працiвника карного розшуку, якого важко запiдозрити у неврiвноваженостi. Багато рокiв вiн
записує «подiї», велику частину яких складають видiння постатi в довгому чорному
одязi, схожої на ченця. Пiсля її зникнення короткий час спостерiгається свiтiння, схоже
на газове. Влiтку 1995 року якогось «ченця»
бачила в печерах цiла група людей. Робилися спроби iнструментального вивчення
пiдземних аномалiй, але апаратура часто
вiдмовляла чи працювала некоректно (хоч
це, у принципi, типово для будь-яких пiдземель). Фахiвцi рiзних галузей зiйшлися на
одному: Антонiєвi печери впливають на людський органiзм. Це може проявлятися в галюцинацiях, прискореному серцебиттi, «стрибках» тиску, вiдчуттi безпричинного страху...
Отже, вiдвiдуючи Антонiєвi печери, майте
на увазi — мiсцем, «найпопулярнiшим» серед привидiв, є церква Нiколи Святенника.
Тут непогано було б додати якийсь жарт
i на цьому закiнчити розповiдь про нелегальних мешканцiв чернiгiвських печер. Але скепсис, притаманний авторовi цих рядкiв, дуже
похитнувся два роки тому. Тодi нас, п’ятьох
дорослих, немарновiрних i тверезих людей,
добряче налякала постать у довгому чорному одязi при входi до келiї Бакотського скельного монастиря на Подiллi, яку ми побачили в мiсячному сяйвi… ■

Чернiгiвський звiр
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ÏÛÁÂÈÌiÈ ÂÍÒÔÓÁËˆiª, ˘Ó ‚ ‰‡‚Ì¸ÓÛÒ¸ÍÓÏÛ ÅÓËÒÓ„Îi·Ò¸ÍÓÏÛ ÒÓ·Ói, Á·Âi„‡πÚ¸Òﬂ ÛÌiÍ‡Î¸ÌËÈ ·‡ÂÎ¸πÙ, ﬂÍËÈ ÔÓÔÂ‚‡ı ÔËÍ‡¯‡‚ Á‡ıi‰ÌËÈ ÔÓÚ‡Î ı‡ÏÛ.
áÓ·‡ÊÂÌËÈ Ì‡ Ì¸ÓÏÛ Ú‡Í Á‚‡ÌËÈ óÂÌi„i‚Ò¸ÍËÈ á‚i — Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜Ì‡ iÒÚÓÚ‡ Á
„ÓÎÓ‚Ó˛ ÒÓ·‡ÍË, Ô‡Ó˛ Î‡Ô, ÔÚ‡¯ËÌËÏË ÍËÎ‡ÏË i ÓÔÓ‚ËÚËÏ ÎÓÁÓ˛ ÎÛÒÍ‡ÚËÏ
ÚÛÎÛ·ÓÏ, ÍÓÚËÈ Á‡ÍiÌ˜ÛπÚ¸Òﬂ ÁÏiªÌËÏ
ı‚ÓÒÚÓÏ.
Ç‚‡Ê‡πÚ¸Òﬂ, ˘Ó ˆÂ ÒËÏÔ‡ÚË˜ÌÂ ÒÚ‚ÓiÌÌﬂ π ÌÂ ·iÎ¸¯ i ÌÂ ÏÂÌ¯ ﬂÍ ‚ÚiÎÂÌÌﬂÏ
äÓÒÏÓÒÛ. í‡ÍËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ ÁÓ·ÎÂÌËÈ Ì‡
ÓÒÌÓ‚i ‡Ì‡ÎiÁÛ ˜ËÒÎÂÌÌËı ÏiÙÓÎÓ„i˜ÌËı
Ú‡ ÂÔi˜ÌËı Ú‚Ói‚ iÌ‰Óπ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Ì‡Ó‰i‚. ÑÂ‚Ìi ‚iËÎË, ˘Ó ÇÒÂÒ‚iÚ ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸Òﬂ Á Ú¸Óı i‚Ìi‚. ëËÏ‚ÓÎÓÏ ÇÂıÛ,
ÔÓÒÎ‡ÌˆﬂÏË ·Ó„‡ çÂ·‡ ·ÛÎË ÔÚ‡ıË. ëÂÂ‰ËÌÌËÈ i‚ÂÌ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎﬂÎ‡ ·Ó„ËÌﬂ
å‡ÚË-áÂÏÎﬂ, ˘Ó ÒËÏ‚ÓÎiÁÛ‚‡Î‡ Á‚’ﬂÁÓÍ
ÊËÚÚﬂ i ÒÏÂÚi È ÚÓÏÛ ˆiÎÍÓÏ ÏÓ„Î‡ ÔÓÒÚ‡‚‡ÚË ‚ Ó·‡Ái ıËÊÓ„Ó Á‚i‡. ÇÚiÎÂÌÌﬂÏ ÊÂ çËÁÛ ·Û‚ ÁÏiÈ, ˘Ó ÚÂÊ ‡ÒÓˆi˛‚‡‚Òﬂ i Á Ó‰˛˜iÒÚ˛ — ÊËÚÚπ‚Ó˛ ÒËÎÓ˛, i Á
ı‚ÓÓ·Ó˛ — ÒÏÂÚ˛. ÇÒi i‚Ìi ÒÔÓÎÛ˜‡ÎÓ ë‚iÚÓ‚Â ÑÂÂ‚Ó, ˘Ó Ì‡ ·‡ÂÎ¸πÙi ÔÓÒÚ‡π ﬂÍ ‚ËÌÓ„‡‰Ì‡ ÎÓÁ‡.
èÓ‰i·Ìi ‰Ó óÂÌi„i‚Ò¸ÍÓ„Ó, ‡ÎÂ ÁÌ‡˜ÌÓ ÏÂÌ¯ ‚Ë‡ÁÌi, iÁ¸·ÎÂÌi á‚ii ÔËÍ‡¯‡˛Ú¸ ÍiÎ¸Í‡ ÒÓ·Ói‚ XII ÒÚÓÎiÚÚﬂ ‚

ìÍ‡ªÌi (É‡ÎË˜), èÓÎ¸˘i Ú‡ çiÏÂ˜˜ËÌi. ÅiÎÓÍ‡Ï’ﬂÌËÈ á‚i π ˘Â È Ò‚Óπi‰ÌËÏ ÏiÒÚÍÓÏ ÏiÊ óÂÌi„Ó‚ÓÏ, á‡ıi‰ÌÓ˛ ∏‚ÓÔÓ˛
Ú‡ I‡ÌÓÏ.
óÂÌi„i‚Ò¸ÍËÈ á‚i — ÌÂÓÙiˆiÈÌËÈ ÒËÏ‚ÓÎ i Ú‡ÎiÒÏ‡Ì ÏiÒÚ‡, ÈÓ„Ó ÁÓ·‡ÊÂÌÌﬂ
˜‡ÒÚÓ ÁÛÒÚi˜‡πÚ¸Òﬂ Û Ú‚Ó‡ı ‰ÂÍÓ‡ÚË‚ÌÓ-ÔËÍÎ‡‰ÌÓ„Ó ÏËÒÚÂˆÚ‚‡, ÏÓÌÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ÊË‚ÓÔËÒi. ïÓ‚‡πÚ¸Òﬂ ‚iÌ i Û ‚i-

ÁÂÛÌÍ‡ı ÏÂÚ‡ÎÂ‚Ëı Ó„ÓÓÊ Û ˆÂÌÚi
ÏiÒÚ‡ (Ì‡ ÙÓÚÓ).
ÑÓ‚i‰‡ÚËÒﬂ ·iÎ¸¯Â ÔÓ óÂÌi„i‚Ò¸ÍÓ„Ó á‚i‡, ÔÓÒÎÛı‡ÚË ÏÛÁËÍÛ, ﬂÍiÈ 15 ÚËÒﬂ˜ ÓÍi‚, ÔÓ˜ËÚ‡ÚË ÔÓ Ô‡Ï’ﬂÚÍË iÒÚÓiª
Ú‡ ‡ıiÚÂÍÚÛË ‚Ë ÁÏÓÊÂÚÂ Ì‡ ÒÚÓiÌÍ‡ı
‚iÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÊÛÌ‡ÎÛ ëÂ„iﬂ äÓÎÂÒÌËÍ‡,
„i‰‡ i Í‡πÁÌ‡‚ˆﬂ, «óÂÌi„i‚. äÌﬂÊÂ ÏiÒÚÓ
ìÍ‡ªÌË»: http://www.princelycity.cn.ua.
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ÓÎË ﬂÍÂÒ¸ ÏiÒˆÂ‚Â ‰i‚˜‡ ıÓÚiÎÓ
ÔÓÁ·ÛÚËÒﬂ ÌÂ·‡Ê‡ÌÓ„Ó Í‡‚‡ÎÂ‡, ÚÓ ÔËÁÌ‡˜‡ÎÓ ÈÓÏÛ ÔÓ·‡˜ÂÌÌﬂ «·iÎﬂ ÚËÌ‡‰ˆﬂÚÓª „‡Ï‡-

ÚË». ëÔ‡‚‡ Û ÚiÏ, ˘Ó Ì‡ Ç‡ÎÛ, ÛÎ˛·ÎÂÌÓÏÛ ÏiÒˆi ÔÓ„ÛÎﬂÌÓÍ, ÒÔ‡‚‰i Á 1899
ÓÍÛ ÒÚÓﬂÚ¸ „‡Ï‡ÚË, ˘Ó ‚ ÒÚ‡i ˜‡ÒË ·ÛÎË Ì‡ ÓÁ·ÓπÌÌi óÂÌi„i‚Ò¸ÍÓª ÙÓÚÂˆi,

‡ÎÂ... í‡Ï ªı ÎË¯Â ‰‚‡Ì‡‰ˆﬂÚ¸ (ÚËÌ‡‰ˆﬂÚ‡ Á·Âi„‡πÚ¸Òﬂ ‚ ÏÛÁÂª). çÂ˘Ó‰‡‚ÌÓ
Ó‰ËÌ iÁ ÏÂ¯Í‡Ìˆi‚ ÏiÒÚ‡ (ıÚÓ ÁÌ‡π, ÏÓÊÂ,
i ÈÓ„Ó ÍÓÎËÒ¸ «‚i‰¯ËÎË» Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ?),
‚Î‡ÒÌËÍ Ó‰ÌÓ„Ó ÚÓ„Ó‚Ó-ÓÁ‚‡Ê‡Î¸ÌÓ„Ó
Á‡ÍÎ‡‰Û ‚Ëi¯Ë‚ ‚ËÔ‡‚ËÚË ˆ˛ iÒÚÓË˜ÌÛ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚iÒÚ¸ i ‚ÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ ·iÎﬂ ‚ıÓ‰Û Û Ò‚iÈ Á‡ÍÎ‡‰ ÍÓÔi˛ Úiπª ÒÛÏÌÓÁ‚iÒÌÓª
„‡Ï‡ÚË ˘Â È Ôi‰ÔËÒ‡‚ ªª ÌÓÏÂ ‰Îﬂ ÚËı,
ıÚÓ ÌÂ ÁÓÁÛÏi‚. íÂÔÂ «ÚËÌ‡‰ˆﬂÚ‡ „‡Ï‡Ú‡» — ÌÂÔÓ„‡ÌÂ ÏiÒˆÂ ‰Îﬂ ÒÛ˜‡ÒÌËı
ÓÏ‡ÌÚË˜ÌËı ÔÓ·‡˜ÂÌ¸.
äiÏ ÚÓ„Ó, ÁÓ·‡ÊÂÌÌﬂ „‡Ï‡ÚË ‚ÍÎ˛˜ÂÌÂ ‚ ÒÛ˜‡ÒÌËÈ „Â· óÂÌi„Ó‚‡. ñiÍ‡‚Ó, ˜Ë ÌÂ «ÚËÌ‡‰ˆﬂÚÓª»? ■
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