Історія Києво-Печерської лаври невіддільна
від
постаті
преподобного
Феодосія
Печерського. Саме за Феодосія Печерського
монастир став осередком не лише благочестя і
святості, а й високої освіченості Давньої Русі.
Феодосій народився близько 1036 р. під
Києвом, у місті Васильєві у боярській сім’ї. З
юних літ він поринав у релігійні роздуми і
мрії про чернецьке життя.
Обійшовши кілька монастирів, Феодосій
залишився біля Антонія і в 1058 р. у
заснованому ним Печерському монастирі
прийняв чернечий постриг.
У 1062 р. Феодосій,
преподобного
Антонія,

з

благословення
став
ігуменом

Печерського монастиря.
Сам Феодосій вів суворе аскетичне життя.
Феодосій покинув світ через рік після смерті Антонія, у 1074 р., не
доживши до 40 років.
З 1131 р. нетлінні мощі Феодосія покоїлися у
срібній, вкритій позолотою раці. Вклонитися їм
сходилися прочани з усіх куточків Русі.
За своє недовге життя преподобному Феодосію
вдалося перетворити Печерський монастир на
центр давньоруської духовності. Звичаї і традиції,
заведені тут при Антонії і Феодосії, продовжені
Никоном, Нестором та іншими видатними
церковними і культурними діячами Київської Русі
XI ст. Діяльність Феодосія заклала міцне підгрунтя традиції високої
духовності й церковної освіченості всього східнослов’янського світу.
Увазі відвідувачів бібліотеки пропонуємо публікації, наукові праці,
історичні документи, експоновані на виставці.
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