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Myrrh-Pouring Heads in Kyiv Pechersk Lavra System
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У статті охарактеризовано мироточиві глави в системі шанованих
святинь у Ближніх і Дальніх печерах Києво-Печерської лаври кінця XVIII —
початку ХХ ст.
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The article deals with problem of myrrh-pouring heads in Kyiv Pechersk Lavra
sacred objects system in Near and Far caves. The place of this heads in both caves
and its physical accessibility for prayers is analized. The infrastructure development around the myrrh-pouring heads and its informational potentiality are investigated. The author compares this heads inter se and with other sacred objects
in Lavra caves. The monks tactic concerning the myrrh-pouring heads is described
and analized.
Keywords: Kyiv in late 18th — early 20th ct., Kyiv-Pechersk lavra, sacred object, myrrh-pouring head.
В статье охарактеризованы мироточивые главы в системе почитаемых
святынь в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры конца
XVIII — начала ХХ вв. При этом была поставлена задача принять во внимание такие факторы: 1) место глав в пространстве пещер; 2) обустрой39

ство ближайшего пространства; 3) действия лаврских насельников с мироточивыми главами.
Ключевые слова: Киев конца XVIII — начала ХХ вв., Киево-Печерская лавра, святыня, мироточивая глава.
Дослідження того, як мешканці Києва сприймали святість свого міста, наповненого реліквіями та іконами, і як це впливало на їхнє повсякдення, може допомогти у вирішенні більш загальної проблеми функціонування святинь
у міському середовищі кінця XVIII — початку ХХ ст.
Мироточиві глави в Києво-Печерській лаврі, навіть судячи за тими уривками інформації, які вдалося знайти, викликали в цей період неоднозначну
реакцію. Н. В. Гепенер навела в розвідці про Лавру відомий анекдот про Миколу І, котрий питав у ченця «коли ти востаннє підливав олію?», й отримав
відповідь «у п’ятницю, Ваша величносте» [2, с. 58]. Робота дослідниці атеїстично заангажована, проте на час видання ще були живі ті, хто міг підтвердити чи спростувати достовірність згадки про анекдот. І навряд чи автор, однією з цілей котрої була антирелігійна пропаганда, ризикнула б явно підривати довіру читачів, котрих прагнула переконати.
Окрім того, різні оцінки мироточивим главам давали мандрівники. Так,
В. А. Інсарський вважав, що ці об’єкти потребували «уже такой слѣпой вѣры,
которая не всегда подъ силу самому порядочному христіанину» [14, с. 220].
Натомість А. Ковалевський усіляко захищав істинність чуда мироточіння в
Лаврі [22, с. 429]. Дехто з якихось причин узагалі не писав про глави, хоча
й бував у печерах [16; 29; 35; 52; 54]. І. Олездровський у віршованому довіднику про сакрум Києва дозволив собі узагальнити ставлення вірян до цих святинь у такій формі «Къ нимъ паломники стремятся / Въ вожделѣніяхъ благихъ. /
Съ теплой вѣрой притѣкаетъ / Къ нимъ всякъ въ немощахъ своихъ, /
Исцѣленья получаетъ / Отъ останковъ сихъ святыхъ» [38, с. 56]. Проте «зовнішнє» сприйняття мироточивих глав, як і будь-яких інших шанованих святинь, можливо повноцінно дослідити з урахуванням того, що відбувалося в
їхньому найближчому середовищі.
Мироточиві глави аналізували передусім у контексті того, наскільки це велике чудо й наскільки воно достовірне.
Ф. Г. Солнцев, описуючи перебування в Києві у середині ХІХ ст., згадав
про те, як його знайомий доктор Савенко (з дозволу Лаври!) проводив експеримент з мироточивою главою: протирав насухо й замикав її на ніч у власноруч опечатаній кімнаті, а вранці знайшов миро [42, с. 291]. Сам автор, хоча й навів доказ мироточіння, не висловив власних поглядів на реальність цього явища. Можливо, не будучи ні богословом, ані медиком чи біологом, він
не вважав себе достатньо компетентним, аби про це судити.
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Пізніше П. П. Сергеєв, розмірковуючи про вшанування святих мощей, процитував відповідний уривок із твору Ф. Г. Солнцева, але вже як доказ чудотворності мироточивих глав [40, с. 12].
Огляд роздумів про глави зробив Д. І. Протопопов, котрий зазначив, що
одні вчені стверджують, буцімто монахи підливають до посудин речовину, схожу на миро, а інші пояснюють мироточіння тим, що кістки всотують навколишні випаровування й ті, конденсуючись, стікають краплями. Сам Д. І. Протопопов рішуче заперечив обидві версії як спроби «пояснити Боже без Бога».
При цьому посилався на працю Феофана Прокоповича «Рассуждение о нетлении мощей св. угодников Божиих, в киевских пещерах нетленно почивающих» і на інші приклади мироточіння [29, с. 32].
До спроб перевірити чудотворність можна віднести й хімічний аналіз зразків із чаш з мироточивими главами, виконаний уже за часів Перебудови в
СРСР — 1988 р. — в лабораторії кафедри біохімії Київського медичного інституту під керівництвом проф. Ю. В. Хмельовського [50]. Показово, що науковці взагалі порушили питання про суть мироточивих глав, не оголошуючи їх заздалегідь безумовними фальсифікатами.
Щодо історії глав, то в останній чверті ХІХ ст. П. Лебединцев побіжно припустив, що одна з них (та, біля котрої відбувалося миропомазання) може бути главою св. Климента, папи римського, котра зберігалась у Х–ХІ ст. в Десятинній церкві. Підставою для такого висновку стало те, що з Десятинної
церкви «по ея разореніи въ ХІІІ в. татарами» до печер перенесли мощі першого митрополита Київського Михаїла. А отже, не виключено, що й главу
св. Климента теж могли принести [25, с. 74]. Втім, версія так і залишилася
суто гіпотезою.
Також увагу на історію мироточивих глав звернули радянські автори. Вони розглядали ці об’єкти як підробку, яку монахи створили, щоб видурити у
вірян якнайбільше грошей [2, с. 57–58; 41, с. 16]. Таке тлумачення цілком вкладалося в рамки тогочасної атеїстичної пропаганди.
Н. В. Гепенер досить докладно простежила ранні згадки про відповідні святині (включно з витоками шанування мироточивих мощей іще в грецькій церкві), описала їхній вигляд та кількість [2, с. 57–58]. І. Скуленко не заглиблювався настільки далеко, проте зазначив, що монахи нібито розповіли про те,
як вигадали мироточиві голови: «От у них у лябораторії зібралося чимало черепів для майбутніх святих, і вони поставили їх тим часом за вівтарем церкви
в ближніх печерах, а щоб не псувалися, помастили їх оливою (“миром”)...» [41,
с. 16]. Втім, частину глав було відкрито 1834 р. за митрополита Євгенія (Болховітінова) [4, с. 8], згадки про решту походять іще з XVІ–XVІІ ст. [2, с. 57;
15]. Отже, братія, котра населяла Лавру на час написання праці І. Скуленка,
навряд чи могла достовірно пам’ятати про те, як почалося шанування глав. То41

му версія дослідника видається суто пропагандистсько-атеїстичною. Обоє авторів не згадують про звичаї, пов’язані з мироточивими святинями в період,
коли печери ще цілковито належали Лаврі, а не музею.
Таким чином, в історіографії бракує праці, спеціально присвяченої шануванню мироточивих глав у Києво-Печерській лаврі протягом ХІХ — початку ХХ ст.
Отже, мета статті — охарактеризувати мироточиві глави в системі шанованих святинь у Ближніх і Дальніх печерах Києво-Печерської лаври кінця XVIII — початку ХХ ст. При цьому було поставлено завдання врахувати такі чинники: 1) місце глав у просторі печер (наскільки воно доступне для
вірян), 2) облаштування найближчого простору (чи дотримувалися загального «стандарту», чи виділяли якісь із глав порівняно з іншими та з мощами святих, наскільки інформативним був цей простір для богомольців); 3) дії
лаврських насельників з мироточивими главами (тобто, наскільки глави були включені до прийнятих у печерах шанувальних практик).
Джерела про мироточиві глави та їх побутування в Києво-Печерській лаврі можна умовно поділити на ті, котрі в досліджуваний час використовувалися суто всередині Лаври, та загальнодоступні.
До першої групи належать майнові описи печер [4; 5] та справи про пожертви [6; 7; 8]. Друга складається з опублікованих у кінці XVIII — на початку ХХ ст. путівників, довідників [1; 12; 16–18; 27; 32–34; 36–39; 43; 45;
48; 49; 53; 55], описових частин про сучасний стан Лаври в історичних працях [11; 13; 24; 25; 44] а також записок і замальовок осіб, котрі з різними цілями відвідували печери [3; 9; 10; 14; 23; 26; 37; 42]. Загалом інформація, котра в них міститься, дає змогу вирішити поставлені в статті завдання.
На час, коли Лавра перейшла в підпорядкування Всеукраїнського музейного містечка, в печерах налічувалася 61 мироточива глава (32 — у Ближніх,
29 — у Дальніх) [2, с. 57–58]. За висновком музейних працівників, черепи були різні, деякі пошкоджені, наприклад без нижніх щелеп [2, с. 57–58]. Тож фізична цілісність самих глав не відігравала ролі. Це природно, бо їх сприймали нарівні з частинами мощей [34, с. 241].
Також відзначимо, що укладачі видань досліджуваного періоду могли уточнювати, що глави належать невідомим святим [18, с. 14, 29, 52; 22, с. 421, 422,
429; 27, с. 15; 33, с. 152–153; 36, с. 19; 38, с. 56]. Науці відомі також випадки шанування мощей невідомих святих [51, л. 14].
Щодо питання, наскільки реліквії були відкриті очам вірян, то є згадка,
що монахи сховали глави «по шафах у дальніх кутках печер» уже «за революції» [2, с. 58] (очевидно, у зв’язку з приходом до Києва більшовиків).
Найдокладніше розміщення досліджуваних об’єктів можна простежити
за описами печер 1893 р. Відповідно, 3 глави в Дальніх печерах стояли під
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іконою Богородиці з препод. Антонієм і Феодосієм Печерськими [4, с. 8], тобто на досить видному місці.
Ще для 20 глав відвели місце, схоже на келію з кам’яним ложем, поряд з
мощами св. препод. Іларіона схимника. При цьому посудини були кришталеві, з такими самими кришками [4, с. 8], тож, імовірно, достатньо прозорі,
щоб можна було побачити святині. Немає даних про якісь особливі двері чи
завісу, які б відділяли «келію» від людей, котрі проходили повз неї.
Втім, є майже синхронна згаданому майновому опису побіжна
характеристика: «Кромѣ того, въ Дальнихъ пещерахъ много мироточивыхъ
главъ, хранимыхъ обыкновенно за стекломъ» [12, с. 33].
Окремо виділялася глава, виставлена в настінній заглибині за гробницею
св. препод. Феодосія та чудотворною іконою Богородиці на срібній тарелі (для
миропомазання богомольців) [4, с. 14].
У Ближніх печерах 32 глави зберігались на час укладання опису в південній частині вівтаря Введенського храму, в заглибині — на полицях, подібних
до шафи. При цьому двері до ніші замикалися, а посудини для реліквій були мельхіорові з такими самими кришками [5, с. 136–137]. Тож, якщо порівняти два одночасні описи, виявляється, що в Дальніх печерах мироточиві глави були загалом доступніші для огляду й молитовного контакту.
В деяких довідкових виданнях відзначаються лише глави з Дальніх печер
[1, с. 59–60; 33, с. 153; 36, с. 19; 38, с. 56; 39, с. 239]. Цікаво, що в довіднику
«Указатель святыни и священных достопамятностей Киева, как в самом городе, так и в его окрестностях, для поклонников, посещающих святые места киевские» дані про глави в Ближніх печерах від видання до видання не змінювалися [47, с. 62; 48, с. 100; 49, с. 103], а ось про глави в Дальніх печерах —
деталізувалися [47, с. 67; Наприклад: 48, с. 110, 111, 109, 121, 125; 49, с. 105,
107, 108, 119, 122]. Не виключено, що на це частково могла вплинути й відкритість/закритість простору навколо святинь.
Однак не можна відкидати й протилежного: коли писали тільки про глави в Ближніх печерах [27, с. 15; 53, с. 298]. Також у виданні «Указатель святыни и священных достопамятностей Киева, как в самом городе, так и в его
окрестностях для поклонников, посещающих святые места Киевские» згадується, що в Дальніх печерах є віконце, котре приховує глави «неизвѣстныхъ
по числу и имени святыхъ» [48, с. 109; 49, с. 108]. Отже, в Дальніх печерах
теж не всюди можна було зазирнути.
Іноді автори праць взагалі не вказали на будь-які інші глави, крім виділеної для миропомазання [43, с. 104; 44, с. 87; 45, с. 83; 55, с. 121].
Відомості про те, чи було розміщення глав сталим, досить уривчасті. Так,
є згадки (як більш ранні, так і пізніші за описи 1893 р.), що 30 мироточивих
реліквій із Ближніх печер зберігалося за вівтарем Введенської церкви [3; 11,
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с. 88; 18, с. 52; 25, с. 69; 36, с. 19; 47,
с. 62; 53, с. 298]. Іноді розміщення
глав автори довідників не уточнювали [17, с. 90; 32, с. 74]. Щодо глав у
Дальніх печерах, то більш ранні за
майновий опис 1893 р. джерела вказують, що всі 30, крім винесеної для
помазання, лежать разом у ніші в церкві Різдва Христова [18, с. 14; 24,
с. 93–94]. Подібну інформацію навів
С. Петровський уже на початку ХХ ст.
[32, с. 85]. Втім, у деяких (проміжних
між 1864 і 1893 рр.) — вказано, що
разом (за склом, під кришталевими
ковпаками) зберігаються 15 глав,
знайдених за митрополита Євгенія
[13, с. 124; 25, с. 72], однак про решту йдеться лише в П. Лебединцева.
Рис. 1. Мироточива глава,
Він уточнив, що частина глав є також
початок ХХ ст. [2, с. 59]
за скляним віконцем у стіні після гробу св. свт. Феофіла єпископа Новгородського, також є глава за кілька кроків від келії св. препод. Феодосія [25,
с. 72, 74]. При цьому ту главу, до якої підходять для миропомазання, описано окремо [25, с. 74]. Подібні дані є в путівнику В. Д. Бублика [1, с. 59–60].
Досить повну картину окреслив А. Ковалевський. Він згадував про «многія»
скляні посудини з главами в «углубленіи стѣнъ пещерныхъ» перед гробницями св. свт. Феофіла, єпископа Новгородського та свв. препод. Зинона постника й Григорія чудотворця, потім описав іще одну нішу з главами в скляних посудинах, потім — мощі св. препод. Іпатія цілителя й далі — «снова
мѵроточивыя главы, обретенныя въ 1834 году, при кіевскомъ митрополитѣ
Евгеніѣ» [22, с. 421–422]. Але порахувати святині в кожній ніші А. Ковалевський собі за мету не ставив.
У ніші біля ікони Богородиці Печерської (варіанти орієнтиру — гробниця св. препод. Феодосія Печерського, вхід до церкви Різдва Христового) описано главу, миром якої помазуються ті, хто приходить на поклоніння св. мощам [13, с. 126; 18, с. 26; 22, с. 429; 24, с. 94; 33, с. 157; 44, с. 87; 45, с. 83;
46, с. 67; 54, с. 121].
Уже за згадуваними майновими описами можна помітити, що загалом реліквії опоряджували відносно уніфіковано, як і речове середовище в печерах
загалом [Докладніше див.: 19]. Те, що для глав у Ближніх печерах (імовірно,
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на початку ХХ ст.) замовили однакові нікелеві вази [2, с. 57], відповідає окресленій тенденції (Рис. 1).
Щодо інформативності для вірян, є відомості про напис під трьома главами під образом Печерської Богоматері: «Святые мироточивые главы от числа 30 глав, бывших в сохраненном неизвестном месте от прежних времен, а
открытые в 1834 году Марта 4 дня при Митрополите Евгении, Начальнике
Иеромонахе Исакии» [4, с. 9]. Його можна визнати своєрідною спробою популяризувати відкриття святинь. Загалом написів, котрі вказували на місце,
де стоять глави, в печерах було достатньо багато [25, с. 72; 48, с. 109, 110, 111;
49, с. 105, 107, 108], серед них і той давній, на дошці, за яким у Дальніх печерах віконце приховувало невідомі глави [48, с. 109; 49, с. 108]. При мощах
святих у печерах були таблички з іменем і чином кожного [Докладніше див.:
19, с. 11–12], тож і біля мироточивих глав запровадили подібні позначки. Однак, враховуючи умови проходження печер [Докладніше див.: 21], написи, особливо довгі й докладні, не були достатньо помітними й зрозумілими для широких кіл богомольців.
Натомість показово, що під час миропомазання біля спеціально виставленої глави в Дальніх печерах кожен охочий міг прикластися «устами къ обнаженной черепной кости» [22, с. 429]. На нашу думку, це означало більше,
ніж відкриття доступу до сакрального. Адже саме дозволивши доторкнутися безпосередньо до святині, її хранителі могли найбільш яскраво унаочнити для пересічних вірян чудо мироточіння. Разом з тим, завдяки такій відкритості насельники Лаври могли впливати на громадську думку, показуючи, що
їм нічого приховувати.
Простір навколо згаданої глави було додатково оформлено коштом прочан. 1823 р. директор чернігівської пошти Мельников пожертвував срібну таріль вагою 3 ф. 38 зол. з написом: «По обѣту подъ управлѣніемъ преосвященнаго м. Серапіона. Посвящено подъ управлѣніемъ преосвященнаго м.
Евгенія 1823 года апрѣля 6 дня». А посередині вирізано записку «о здравіи:
Меланіи, Іоанна, … (всього 9 імен. — А. К.), а за упокой Андрея, Анны… (всього 9 імен. — А. К.)» [7, арк. 3]. Духовний собор Києво-Печерської лаври ухвалив передати дар за призначенням, аби він завжди перебував при святині
[7, арк. 6]. У майновому описі 1893 р. згадується про срібну таріль, у котрій
лежить ця глава, проте без подробиць, які дали б змогу впізнати в ній дар Мельникова [4, с. 14]. Ф. Г. Солнцев під час спроби пройти по Варязьких печерах,
закритих для богомольців, знайшов там (при тому, що проповз, за його відчуттями, десь 50 саженів, тобто близько 106 м) «лишь нѣсколько старинныхъ блюдъ и колпаковъ, въ которыхъ нѣкогда хранились мѵроточивыя главы»
[42, с. 291]. Враховуючи це, без додаткової перевірки стверджувати, що саме цей дар незмінно залишався на місці 70 років, не можна.
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Рис. 2. Мироточива глава, оздоблена коштом М. Кекіна
за ескізом ієромонаха Аарона [26]

На жаль, у справі Мельникова бракує даних про те, чиєю була ідея зробити саме таку пожертву: самого богомольця, чи когось із Лаври. Натомість у справі про бронзову раму, котру 1832 р. прислав для тієї самої глави купець Михайло Матвійович Кекін (родом з м. Александрова Володимирської губ.), згадується, що ескіз надав начальник Дальніх печер соборний ієромонах Аарон
[8, арк. 2]. В будь-якому разі, в обох випадках увага лаврських відповідальних
осіб до речей, які планувалося розмістити в оточенні святині, помітна. В другому випадку можна простежити навіть планування робіт заздалегідь і готовність дочекатися результатів (ескіз було надано 1830 р., робота за ним надійшла 1832 р.) [8, арк. 2]. Також можна відзначити, що обидва згадані подателі походять з-за меж Києва, що потребує подальшого дослідження.
Сама рама була визолочена, з високоякісними скляними дверцятами. Вгорі московський майстер викарбував Бога Отця й архангелів Михаїла та Гавриїла, а обабіч — свв. препод. Антонія і Феодосія Печерських [8, арк. 2]. Саме це зображення зафіксував на малюнку К.-П. Мазер (Рис. 2).
Овальна табличка під дверцятами, на досить видному місці, ймовірно, містить згадку про ім’я жертводавця. Адже у справі про надання бронзової рами йдеться про те, що на виробі було вказано, за чиї гроші його спорядили.
Судячи з тієї самої справи, про те, що ідея оформлення належала ієромонахові Аарону, на рамі зазначено не було [8, арк. 2].
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Загалом вдалося встановити, що
при київських святинях зберігали
найбільш показові дари, а решту використовували на різні церковні потреби [19, арк. 53–55]. Намагання залишити при главі коштовні речі, пожертвувані до неї, вписується в цю тенденцію, як і наявність старих посудин
з-під глав у Варязьких печерах.
Серед поданих від ростовського
купця Миколи Олексійовича Кекіна
покровів з вишневого штофу на мощі святих є і покров «на главу
мироточивую» розміром 12 × 12
вершків (найпоширеніший розмір —
2 аршини 8 вершків × 1 аршин) [6,
арк. 1, 3]. Швидше за все, йшлося саРис. 3. Монах-провідник
ме про ту главу, біля якої помазувата богомольці біля ніші
ли богомольців.
з мироточивою главою [35, с. 79]
Дані про те, як відбувалося миропомазання, уривчасті. Сучець, котрим
наносили миро, судячи з малюнку К.-П. Мазера й майнового опису, перебував при святині постійно [4, с. 14; 26, с.]. На згаданому малюнку видно щось,
дуже схоже на навісний замок [26, с.], однак бракує даних про те, коли в такому разі дверцята зачиняли та відчиняли.
Висвітлюючи подорож 1810 р., І. Долгорукий засвідчив, що богомольців
мажуть миром при одній із глав на Дальніх печерах. При цьому не уточнив,
хто саме помазує. Лише вказівка «мажутъ приходящихъ» натякає, що це робить хтось із лаврської братії [9, с. 271]. В інших джерелах вживається й форма «помазуются» богомольці (ті, хто приходить до печер) [13, с. 126; 18, с. 26;
22, с. 429; 25, с. 74; 33, с. 157; 43, с. 104; 48, с. 125; 49, с. 122], за якою не повністю зрозуміло, чи допускалося самостійне миропомазання.
А. Ковалевський згадував, що в Києво-Печерській лаврі йому розповідали про інока, який додав до мира деревної олії. При цьому оповідач змалював цей вчинок не як свідоме порушення порядку, а як помилку, через котру,
втім, мироточива глава вкрилася плямами, а наглядач печер офіційно заборонив будь-чим розбавляти миро. Підкреслено, що інок побоювався, чи вистачить мира для багатьох богомольців, оскільки був недосвідченим [22, с. 430].
Посилання на брак досвіду може свідчити про те, як про окремий послух при
главі для однієї особи, так і про те, що миром помазували почергово монахи
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та, можливо, послушники з певного кола. На ілюстрації з «Русского художественного листка» окрім вірян, що стоять на колінах, є лише монах-провідник
[35, с. 79], тож і миром помазувати мав би саме він, якщо хтось із хранителів святині не залишився «за кадром». Отже, принципи, за якими когось із
братії залучали до миропомазання, потребують дослідження на ширшому джерельному матеріалі (Рис. 3).
В описі мандрівки 1817 р. І. Долгорукий згадував: «При мощахъ Іоанна
Многострадальнаго другой монахъ над ѣ валъ на меня его шапочку,
исцѣляющую головныя боли, а третій, при выходѣ нашемъ, умастилъ лице
наше елеемъ, отъ мѵроточивыхъ главъ источаемымъ» [10, с. 108]. У довіднику Я. Тулубовського, виданому 1887 р., в описі Антонієвих печер зазначено,
що богомольців, які проходять крізь них, помазують миром від глав [46, с. 28].
Н. Королева в художній автобіоргафічній повісті «Без коріння: записки сучасниці», присвяченій своєму навчанню в Київському інституті шляхетних дівчат [31, с. 11] протягом 1904–1906 рр. [28], описала відвідування Ближніх печер. Зокрема й те, що: «В іншому місці з підземних таємних схованок виринув чернець у каптурі гостроверхім — “послушник”. Сидів у малій печерці,
перед блискучими черепами, під вічною лампадою. Срібним пензлем доторкався він черепа й креслив знак хреста на чолі кожної інститутки...» [23]. За
цими свідченнями можна припустити, що досить тривалий час (можливо, з
перервами) побутувало й миропомазання в Ближніх печерах, до того ж для
цього призначали окремого виконавця. Однак просторово звичай із місцем
зберігання глав пов’язаний не був.
Цікава і згадка про те, що миром від глав із Дальніх печер помазував монах у підземній церкві Різдва Христова [39, с. 242, 243], тобто теж майже при
виході.
У Лаврі заради зручності богомольців досить часто вживали заходів для
запобігання тисняві, зокрема й переводили з місця на місце тих, хто виконував послухи, пов’язані з конкретними святинями [21, с. 20–21]. Отже, наблизити монаха, котрий помазує миром, до виходу з печер могли на час, коли до
Києва приходило дуже багато прочан.
Таким чином, мироточиві глави, з одного боку, не постійно переміщувалися по печерах, а з іншого — їх місце не було закріплене раз і назавжди. Зазвичай посудини з главами ставили на полиці в стінних нішах, найімовірніше, вже наявних на досліджуваний період. Опрацьовані джерела свідчать, що
в Дальніх печерах глави були більш відкриті поглядам богомольців, ніж у Ближніх. Можна припустити, що це впливало й на сприйняття святинь та подальше поширення інформації про них.
Найбільш наочною демонстрацією чуда мироточіння можна вважати можливість прикладатися до оголеної черепної кістки, яку Лавра надала всім охо48

чим. Таблички з написами про мироточиві глави можна вважати радше даниною печерній традиції підписувати всі шановані об’єкти, які там перебували.
В облаштуванні найближчого простору навколо глав брали участь як насельники Лаври, так і сторонні віряни. Духовний собор контролював, чим буде наповнено цей простір, що особливо яскраво виявилось у пропонуванні
жертводавцям конкретних ескізів. Показово, що іноді ім’я жертводавця було видно всім, хто проходив повз святиню. Можливо, це розглядалось як доказ того, що в істинність святині повірили конкретні люди. Найкоштовніші
дари до мироточивих глав залишалися при них надовго. Втім, існувала ймовірність заміни посудин для мира. Причини таких змін, як і зберігання старих посудин у Варязьких печерах, потребують подальшого дослідження.
За вартістю, детальністю та якістю оздоблення суттєво виділяється та глава, біля котрої помазували миром богомольців. Саме вона завжди була найпомітнішою та найвідомішою, тож найбільше приваблювала жертводавців.
З іншого боку, через це в її облаштуванні найбільше порівняно з іншими главами були заінтересовані в Лаврі. Деякі речі, наприклад, покров, поданий до
цієї глави, наближають її речове оточення до інших повних мощей печерних
угодників. Натомість карбована рама навколо ніші зі святинею вказує на її особливий представницький статус.
Найбільше невирішених питань залишається щодо самої практики миропомазання в печерах, тож вона потребує дослідження на базі ширшого кола
джерел. Однак у будь-якому разі регулярне помазання миром богомольців свідчить про те, що хранителі святині намагалися задовольнити потребу вірян у
тісному контакті з нею, а також засвідчити, що чудесне мироточіння не припиняється.
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