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h* і знову сходить над Вифлеемом ясна зоря, осяваючи

увесь світ, сповіщаючи йому велику радість,-І йдуть;
радіючи, за її: світло м у ті, хто готовий віддати в офіру
найцінніші дари віру серцяїтаїщируїлюбов.їСлавмо ж

Творця нашого уї Рождестві Його,і Бо -він Бог істинний; і,

народився задля нас, аби спасти; грішний світ від пітьми 1

закласти вїнаших серцяхї царство; любовит Віддаймо; Йому
іхвалуї і ї прбсімої в БожогохСинафаби наставив , насї на^

праведний шлях,- дарував нам мудрість,ї довгі літа їівікїуі
мирі, анашій Україні і щасливу долюї :Ї У;іії;ііі:іі'їїі;';^їіїіііііїіііііі^іїіііі^іїіїіі

У Зі Різдвом будьте здорові Г у іі їїніїуї гіїгі іїїу

На Полтавщині до жовтневого більшовицького перевороту
1917 р. видавалося більше десятка релігійних видань, що несли

до людей істини Христові. Серед них і Полтавские епархиальные

ведомости . Як і інші православні видання, вони припинили своє

існування під прицілом наганів більшовицьких фарисеїв.

Гортаючи часопис за 1917 1918 рр., вчитуючись у пожовклі'

від часу сторінки, розумієш, яку велику вагу мала Віра в житті

наших дідів, батьків. Болить душа за величезні, часто невідновні
втрати, і хочеться, щоб хоч діти збагнули провини наші перед
Богом, покаявшись, навернулись до Творця.

У пору відродження української нації, української культури і

духовности ми відновлюємо випуск Полтавських єпархіальних
відомостей як видання Полтавської Єпархії Української

Православної Церкви Київського Патріархату. Сподіваємося, що

знайдемо підтримку насамперед серед віруючих, серед
інтелігенції, підприємців, всіх полтавців, кого хвилює Віра батьків,

кому болить бездуховність суспільства, хто прагне розбудови
нашої держави та відродження Української Православної Церкви.

Наша церква, як це засвідчив Всеукраїнський Православний
Собор, с Церквою Соборною, себто істинно благодатною, бо має

єпископат з апостольським переємством і здійснює таїнство

Євхаристії. Вона є канонічною, бо керується в своєму житті,
діяльності тими ж церковними канонами, за якими живуть і діють

усі помісні православні церкви. Наша церква є незалежною

(автокефальною), бо має власний Київський Патріарший Престол і
канонічно обраного Патріарха Київського і Всієї Руси-України.

Сподіваємось, що наш часопис ще міцніше ствердить засади

Православ я на Полтавщині. Це важливо сьогодні, коли

Православ я намагаються роздерти промосковські сили та

доморощені лжемесії і лжепророки.

Закликаємо всіх полтавців до співпраці. Берімо в руки щит Віри

Православної, відкидаймо потік каламуті, спрямованої проти
Київського Патріархату, доволі вже нам молитися за чужих

патріархів!

Гадаємо, що часопис стане об єднавчим для всіх православних

Полтавщини, робитимемо все, щоб швидше впала полуда

непорозуміння й непримиренности між конфесіями. Бо Христос
для нас один незмінний нині і повсякчас, і на віки вічні. І дорога

до Нього єдина для всіх православних. Це дорога любови, миру і

злагоди, дорога до єдности в єдину Українську Православну
Церкву і врата пекельні не здолають її .

Пам ятаймо, що Церква є фундаментом держави. Без
виховання дітей на засадах Христових марні намагання створити

нормальне суспільство, у чому ми вже пересвідчилися на своєму

гіркому досвіді.

Усвідомлюємо відповідальність і зі смиренним упованням на

Промисел Божий починаємо релігійно-духовно-просвітницьку
роботу через наш часопис.

Господь же, по Великій Своїй милості, хай наповнює нас духом

мудрости і розуму, духом страху Божого і хай сподобить нас бути
спроможними осягнути Його волю.

Вам же, любі брати і сестри, першим читачам, хай пошле

Господь любов, мир, злагоду і благословить Вас на всяку добру

справу!

Редколегія.



З історії
видання

Ухвала

єпархіальної ради
від 25 листопада 1993 року Божого

Розглянувши клопотання парафіяльної ради Святомиколаївської

церкви м. Полтави про відновлення часопису «Полтавские
епархиальные ведомости», єпархіальна рада ухвалила:
Відновити видання Полтавської єпархії «Полтавские
епархиальные ведомости» як видання Полтавської єпархії Української
Православної Церкви Київського Патріархату з назвою

«Полтавські єпархіальні відомості».

ПОЛТАВСЬКІ ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
російськомовний церковний часопис Полтавської

єпархії, виходив протягом 1863-1919 рр. Поділявся
на офіційну і неофіційну частини. До 1914 р.
виходив як двотижневик, пізніше щотижня. В

офіційній частині друкувалась інформація про
поточне життя церкви; в неофіційному відділі статті,
замітки, матеріали з історії краю: описи міст, сіл,
церковних споруд, шкіл, пам яток культури тощо.
Друкувалися також етнографічні матеріали і
художні твори. Вміщено багато рецензій на історичні
та богословські книги, в тому числі місцеві видання
(напр., «Праці Полтавської Вченої архівної комісії»
тощо). 1888 року етнографи В. Горленко і П.
Мартинович опублікували список давніх церков
Полтавської єпархії; в 1907-08 рр. друкувався «Список

речей церковної давнини, які надходять до
Полтавського церковного сховища».
У часописі друкувалися праці відомих культурних

діячів Полтавщини: В. Бучневича, І. Д Павловського
та І. Ф. Павловського, ВЛархоменка, П.Трипільського
(3. П. Ольського), М. Сагарди, В. Щеглова, В.
Курдиновського, І. П ясецького, Г. Лісовського, П. Мазанова
та ін. Історико-церковні, статистичні та

істориколітературні матеріали друкували в ПЄВ М. і К.
Думитрашки, С. Пономарьов, С. Катранов, L Ісаєнко,
Яільминський та ін. Журнал містив статті про
Г. Сковороду, М. Гоголя, І. Котляревського, В.
Жуковського, біографії ІМартинова,
С.СтеблінаКамінського, некрологи про П. Бодянського, А
Козачковського, П. Катранова, С. Соловйова та ін.

Співробітники журналу видали два покажчики
статей, уміщених в неофіц. частині ПЄВ: перший
за 1863-1888 (автор П. І. Мазанов, 1888), другий
за 1888-1913 (автор L П ясецький,1916).
Першим редактором неофіц. част. ПЄВ був

МДумитрашко, викладач гімназії (1863-68), після нього

архім. Полієвкт (1868-70), протоієрей Є. Ісаєнко
(1870-75), інспектор духовн. семінарії Д Орлов та

ін. В 1896-1914 рр. редакторами були В.
Терлецький та В. Конопатов; після них ієромонах юасаф.
Вихід часопису припинився у зв язку з погромом

церкви більшовицьким режимом. Матеріали
часопису з осторогою використовувались як

історикокультурне джерело дослідниками радянської доби
(напр.; у виданні «Історія міст і сіл Української РСР.
Полтавська область». К, 1967).

Петро РОТАЧ.
Біо бібліографічний словник

«Літературна Полтавщина».

ПЕРШИЙ РЕДАКТОР. 130 років тому в Полтаві
з явився другий (після «Губернських відомостей»)
часопис «Полтавські єпархіальні відомості». Його
засновником і першим редактором неофіційної
частини був викладач Закону Божого місцевої гімназії
Микола Данилович Думитрашко. Він редагував
часопис недовго, лише перших п'ять років, але дав

йому добрий напрямок видання, що тяжіло до
висвітлення історії рідного краю. Взагалі М. Д.
Думитрашко на той час був у Полтаві помітною
постаттю,- діячем культурного поступу, зв язаного з

громадським рухом кінця 50-х поч. 60-х років і
поширенням народної освіти. Коли помер Т. Г.
Шевченко і в соборній Успенській церкві ключар
відмовився служити панахиду по «політіческому
преступніку», на прохання полтавських «громадців»
відгукнувся він, Микола Думитрашко. Разом з
колегою-катехитом із кадетського корпусу Павлом

Катраном вони відправили панахиду по Тарасові
Шевченку в Стрітенській церкві, говорили українською
мовою, викликаючи «тихі та гарячі сльози» в людей.
М. Д. Думитрашко нар. в 1829 або 1830 р. в

Золотоноші Полтавської губернії в сім ї священика.
Його старший брат Костянтин Думитрашко
відомий поет і перекладач, автор популярної пісні
«Чорнії брови, карії очі». У Переяславі Микола
закінчив Полтавську духовну семінарію, а в

Петербурзі духовну академію. З середини 50-х років
він працював у Полтаві, брав участь у
громадськокультурному житті. Його великою заслугою є
заснування «Полтавських єпархіальних відомостей»
(1863) і залучення до участі в цьому часописі
дослідників минулого і літераторів. Друкував М.

Думитрашко і власні праці (ховаючись за псевдоніми
Ду-ко Н Даниленко Н пр. НД-ко), зокрема в ПЄВ
опублікував статті «Участь духовенства в поваленні
іга монгольського і в перемозі над
поневолювачами» (1863), «Надзвичайний рукопис в Полтавській

семінарії; «Пересопницьке євангеліє» (1874, тоді ж

вийшла й окремим виданням) та ін. Посмертно було
видано його праці; «Історико-статистичний нарис
Лубенського Мгарського Преображенського
монастиря» (Полтава, 1881) та «Історико-статистичний
нарис Золотоношського Красногорського
монастиря» (Полтава, 1912, друкарня ГМаркевича).
Помер М. Думитрашко 18 (ЗО) січня 1878 р. і був

похований на старому Полтавському кладовищі, яке

ліквідоване в 30-і роки.
Петро РОТАЧ.

Літературна Полтавщина.
Архіви України. 1965. № 4. С.105.
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Христос народився!
Славімо Його!
Любі Брати і Сестри!
Милосердний Господь

сподобив нас і цього року діждати
величних і радісних різдвяних свят.

Подякуймо ж Богові за велику

ласку до нас. грішних! Ми в суєті
цього тяжкого життя, спокушувані
бурею напастей, часто забуваємо
про заповіді Христові- Але хай
завжди Його воля буде над
нами, хай завжди Сонце Правди
світить нам, недостойним.
Народження Христа, Сина

Божого, це великий день для
всіх сущих на землі. Він відновив
життя світу, дав йому сили і

можливість для безмежного

розвитку і звершенства. Бо задля
нас, людей, задля нашого

спасіння прийшов з небес Син
Божий, і народився від Духа
Святого і Марії Діви, і став

чоловіком.
Народження звичайної людини

охоплює всіх нас радістю. А коли

народився Христос, раділо Небо
безліч ангелів у великім сяйві

славили Бога і говорили: «Слава
Богові на небі, і на землі мир,
над людьми Боже змилування».
На Небі раділи Різдву
Христовому, а на землі? На землі повна

байдужість. Діві Марії не

знайшлося притулку, і вона зупинилась
в хліві для худоби, і тут породила
Спасителя Світу. «Перед тим
дитятком пастушки з ягнятком»,
співається в колядці, вони

перші довідались про велику
подію, побачивши величне сяйво
і почувши нечувану пісню
ангелів. І волхви-мудреці побачили

ясну звізду на небі, прийшли
поклонитися Христу.
Народжений Христос це той

Младенець, який запалив у
душах наших віру, надію і любов.
Він «засяяв світлом Розуму», він
будить нашу совість.
Але скільки людей і сьогодні,

як і в день Його Різдва,
зачиняють двері, коли Христос стукає в

ник Одні бояться порушити свій
спокій, своє сите благоденствіє,
інші геть погрузли в земних

проблемак а в багатьох давно
погас вогонь духовний. Є й такі,
що знаходять Богу місце в

своєму житті, але, на жаль, те

місце схоже на задвірки.
Любе братерство! Христос

народжується, щоб просвітити нас

Христовою вірою. Він єднає нас з

Богом, через нього ми повинні

єднати своє земне буття з

вищим, безмежним, світлим
небесним життям. Христова наука
робить свою велику справу
перетворює земне життя народів,
поки не проймуться всі вони

безмежною висотою Христової
віри, поки не досягнуть
звершенства у Христі, як каже св.

апостол, поки не досягнемо всі

єднання у вірі, повного визнання

Сина Божого.
Стривожився і захвилювався

цар Ірод коли почув, що
народився Христос. І .задумав
жорстокий цар вбити Його, і став
разом з книжниками та фарисеями
шукати Його. Представник земної,
людської влади, він готовий
навіть повірити, що
Новонароджений Месія, але це не

заважає його кривавим намірам. І в

нашу епоху знаходяться іроди,
що захищають свою владу ціною
злочинСТВ-

У цей день лунають різдвяні
дзвони. «Христос народжується

славімо Його, Христос з небес

зустрічайте!». Цей благовіст
вимагає від нас вибору: за ким

іти за Іродом чи за пастухами
і волхвами, що першими пізнали

Христа.
Наш-побожний народ з

давніхдавен святкує Різдво Сина
Божого. Не тільки в церквах
лунають радісні ангельскі пісні, а й

наші діти, молодь, як ті ангели,
колядують, співають, славлять

Христа, вітають господарів із

ПРОПОВІДІ
святом, і в ці дні вся Україна
переповнюється радістю свята, і

віриться, що сам Отець
Небесний радіє радістю народу свого.

Але не л'льки слави потребує
новонароджене Дитятко, а й

праці. Треба знайти для Нього
помешкання, одягнути,
нагодувати. Отже, до праці, до щирої
церковної праці на користь

народу нашого, за правду його
життя закликає нас Христос. Тим
більше маємо чути цей заклик
ми, українці, бо віковою неволею

ми позбавлені були права і
можливості працювати на користь
Народу нашого, нашої Церкви. І
тільки тоді ми станемо

достойними дітьми своїх вільних предків,
коли всі візьмемось за церковну
працю, коли станемо, дійсним
братерством у Христі.
Наша байдужість до

церковного життя, до праці то

сумний наслідок вікового

поневолення, рабства, вона стає
перешкодою на шляху відродження
рідної Церкви. Українська
Церква, як те Дитятко, народилась у
вертепі та яслах і потребує
нашої свідомої праці. Працюймо ж,

щоб радість Христового Різдва
всіх обгорнула, щоб ми з тим

більшою утіхою слухали слова

колядок «Радуйся, земле, Син

Божий народився!».
Нехай же буде благословенний

Христос, Спаситель наш, що
своїм народженням приніс на

землю той мир, який є і завжди
буде світлом життя для всіх

народів!
Амінь!

Протоієрей
о. Микола ХРАПАЧ.
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Перший приїзд
Патріарха Мстислава
до рідної Полтави

2-4 травня 1991 року.

Відродження
і утвердження

«І помоляться на волі невольничі

діти», так колись сказав наш

великий поет і пророк Тарас
Шевченко. Я ж додам, що
помоляться щиро, своєю рідною мовою,

у своїй незалежній Українській
Православній Церкві. Вона вже

відродилася, і їй належить
утвердитися на спасіння і благо

українського народу і нашої
благословенної Полтавщини також.

Дав нам Господь рідну мову,
тож і звертатись до нього

годиться саме цією мовою, а не якоюсь

іншою, на догоду чужинцям.
Інакше виходить богозневага.
Наша лиха доля століттями змушу^-
вала нас грішити таким чином, і

Господь тяжко покарав наш

народ десятиліттями комуністичного
режиму з його безбожництвом,
голодоморами і суцільними
репресіями. Нехай же це послужить
нам гірким уроком.
Сьогодні вже багатьом

полтавцям відома історія Української
Автокефальної Православної Церкви,
розгромленої більшовиками на

початку 30-х років. Полтавська

єпархія була однією з найбільших

у складі УАПЦ, і переважна
більшість храмів Полтави були
українськими. І ось ці храми
знищено, а священиків і багатьох вірних
кинуто в катівні НКВД, звідки
практично вже не було вороття.
Український народ на довгі роки
залишився без своїх духовних
пастирів.
У повоєнні роки комуністичний

режим дозволив на Україні лише

Московську Церкву. Але й вона з

часом була обмежена до
мінімуму. У нашій Полтаві уціліло
лише два невеличких храми, а в

багатьох районах області не

залишилося жодної парафії. Та
найстрашніше те, що вся Церква,
з верхів до низів, була поставлена

під беззастережний контроль
горезвісного КГБ. Більше того, в
останні десятиліття кагебісти
широко застосовували практику
перетворення як рядових священиків,
так і єпископів, аж до найвищих
церковних ієрархів, на своїх
таємних «сотрудніков». Практично
вся Російська Православна
Церква перетворювалась на такий собі

спецвідділ КГБ.
Це вже виглядало як фарс,

камуфляж для підтримання ілюзії у
наївних людей та в зарубіжної
громадськості, нібито в СРСР існує
свобода сумління. Тож не дивно,

що РПЦ і сьогодні ще
залишається в глухій опозиції до
демократичних процесів, до
незалежности Української держави,
зрозуміле її вороже ставлення до

автокефалії Української
Православної Церкви.
Минуло чотири роки з того часу,

як в Україні з явилися перші
церковні парафії, що вийшли з-під
юрисдикції Московської Патріархії
і проголосили свою приналежність
до УАПЦ Тоді, у 1989 році, влада
КПРС і КГБ на Україні була ще
абсолютною, але вона вже не
змогла зупинити процесу
відродження Українського
Православ'я. Усі незалежні парафії
очолив єпископ Житомирський і
Овруцький Іоан.
Важливою віхою на шляху

відновлення на Україні УАПЦ
стало утворення в грудні того ж таки

1989 року Всеукраїнського
православного братства Се апостола

Андрія Первозваного. Ця широка
громадська організація покликана

відроджувати, утверджувати і

захищати Українське Православ'я.
Слід зазначити, що Братство не є

чимось новим на Україні. Воно
успадковує традиції братства, яке

утворилося на початку XVII ст, в

добу польського панування і

експансії католицизму. Згадаймо
Шевченкове «.братство віру
заступило». Характерно, що
колективним членом тодішнього
братства стало все Військо Запорозьке
на чолі із славетним гетьманом

Петром Сагайдачним. В ті часи
братство зіграло видатну роль у
піднесенні Православ я в Україні.
Не менш складні і серйозні

завдання стояли і перед теперішнім
Братством. При підтримці
демократичної громадськості, членів

Братства у кінці травня 1990 року
в Києві відбувся Собор, на якому
було проголошено відновлення
Української Автокефальної
Православної Церкви в Україні. На

соборі було також обрано першого
Патріарха УАПЦ. Ним став

уродженець нашої Полтави
митрополит Мстислав. Згодом він двічі
відвідував рідне місто.

Перша парафія УАПЦ на

Полтавщині відкрилася в грудні 1991
року в Кременчуці. У самій
Полтаві влада разом з єпископом
Російської Церкви довгий час

чинила опір домаганням першої
громади УАГІЦ та Полтавського

братства про виділення
приміщення для богослужінь. Аж
на Благовіщення 1992 року
відбулося освячення і перше

богослужіння в дзвіниці
зруйнованого у 30-і роки Успенського
собору. Це стало видатною подією в

історії нашого міста.

У зв'язку з цим не можна не

згадати добрим-словом декого з
тих полтавців, що доклали немало

зусиль до відновлення в Полтаві
нашої рідної Церкви. Це В. Гусак з

дружиною, С. ьорониченко, В.
Кулинич, О. Кардаш з дружиною,
Ів. Андрійченко, В. Огризько з

дружиною, В. Водяник і багато інших
Полтавське крайове братство на



4
той час очолював Юрій
Самійленко.
Окремо належить сказати про

М. І. Храпача. Лікар за фахом, він
проявив неабиякий
прдвижницький і організаторський талант у

пору, коли Українська церква
мусила пробивати мури глухого
опору влади. Він став старостою
першої в Полтаві громади УАПЦ,
а згодом і священиком. Нині о.
Микола настоятель Успенської

церкви.
У 1992 році в церковному житті

на Україні відбулися бурхливі
події. Київська митрополія
Російської Православної Церкви
на соборі єпископів проголосила
курс на відокремлення від
Московської Патріархії. Зрозуміло, що
ні Московське духовенство, ні

російські політичні структури
погодитися з цим не могли. Більшість

українських єпископів РПЦ і по

сьогоднішній день тримаються
Московської Патріархії. Інша ж

частина єпископату об'єдналася в

червні 1992 р. з УАПЦ. Об єднана
церква стала називатися так:

Українська Православна Церква
Київський Патріархат.
Отже, Українське Православ я

залишилося розколотим. Але й

такий розвиток подій не

влаштовував ворогів України. Вони добре
розуміють, що церковна
незалежність є занадто вагомим

фактором незалежности політичної.

Ворожі сили розв'язали кампанію
шалених наклепів на вищих

ієрархів Української Православної
Церкви Київського Патріархату.
На жаль, не вдалося поки що

знайти спільної мови не лише з

УПЦ Московського Патріархату,
яку очолює Володимир Сабодан,
а й з деякими діячами УАПЦ. У

вересні 1993 р. група церковних
діячів зібрала в Києві так званий

собор УАПЦ і проголосила
Львівського священика В. Ярему
патріархом Димитрієм.
Тут слід зауважити, що,

незважаючи на широку спекуляцію
ультрапатріотизмом, розкольникам
не вдалося зманити до себе

якусь більшість парафій навіть на

Львівщині. ,

У жовтні відбувся. помісний

Собор Української Православної
Церкви Київського Патріархату,
на якому належало обрати нового

патріарха замість спочилого

Патріарха Мстислава. Попри всі
намагання деструктивних сил

якось дезорганізувати роботу
Собору, він пройшов на високому
рівні. Новим Патріархом Київським
і Всієї Руси-України обрано мит¬

рополита Чернігівського і
Сумського Володимира. Це достойний
пастир і патріот, якому за свою

патріотичну діяльність довелося
довгі роки страждати в

сталінсько-брежнєвських тюрмах і
таборах
Окремо хочеться сказати про

митрополита Філарета, навколо

постаті якого ламаються політичні
списи. Відомо, що довгі роки він
очолював Київський екзархат РПЦ
і, як було на той час заведено,

співробітничав із компартійною
владою. Коли ж владика став

порушувати питання про надання
Москвою автокефалії Українській
Православній Церкві, проти нього

було розв язано шалену кампанію
шельмування в пресі, яка не

припиняється й по сьогоднішній день.
При цьому замовчується той факт,
що гріхом співробітництва з

безбожницькою владою заплямовані
практично всі нині діючі на

Україні єпископи РПЦ.
Що ж, нам, християнам,

належить пам ятати науку нашого

Спасителя про те, що дерево
пізнається по його плодах

Владика Філарет покаявся у своїх

гріхах, зробив гідний життєвий і
пастирський вибір. Чому ж його

хулителі так шельмують його

тепер, коли Бог дав йому сили для

добрих вчинків?
Церковний розкол на Україні

завдає багато зла українському
суспільству. Він провокує простих
віруючих на безглузді
протистояння, що само по собі суперечить
Господній науці всеосяжної
християнської любови. Але будемо
сподіватися, що найближчим
часом Православна Церква в

Україні стане єдиною. До цього
кличе нас святе Євангеліє і вся
логіка сучасних подій. До єдности

православних закликає Українська
Православна Церква на чолі з

Його святістю Патріархом
Київським і Всієї Руси-України
Володимиром.

Петро КОЛОТІЙ,
голова Полтавського

крайового Братства
Св.апостола Андрія Первозваного.

З Різдвом
Христовим!
Рік, знаємо, тяжким прийдешній

буде.
Та не журімось! Плаче хай біда.
Зі святом вас,

з Різдвом Христовим, люди!
Хай брата брат люб'язно привіта.
Хай переповняться серця

любов'ю,
/, славлячи Всевишнього свого,

Надіймося, що кращих днів
святою

Ми діждемося волею Його.
Спокутуймо гріхи свої смиренно.
Очищення у щирім каятті...
Спасіння буде адже

недаремно
За нас Христос карався

на хресті:
Святий за грішних. Божий Син

за смертних.
Своєю смертю смерть Він

переміг,
Простив Він ворогів своїх

відвертих.
Воскрес, аби порятувати всіх.
Блажен, хто жити вченням Його

буде,
Хто усвідомив Істини величність.
Зі святом вас,

з Різдвом Христовим, люди!
З дорогою, відкритою у Вічність!

У день, що починається з

молитви,

Захищена людина від біди.
І, навіть ідучи по лезу бритви,
Підтримку Божу відчуваєш ти.

Коли ти повністю належиш Богу
(Так має бути, Він-бо

наш Творець!),
Живи спокійно і не бійсь нічого.
Він дасть тобі тепло близьких

сердець,
Снагу, щоб пережить

випробування,
Дорогою Спасіння поведе.

Винагороду за усі страждання
Тобі Він дасть. Повір, що буде те.

Не забувай, що ти Господній
витвір.

Як Він учив так по життю іди.
У день, що починається

з молитви,

Захищена людина від біди.

Наталія ЖОВНІР
(Близнюченко).
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Шлях на Голго
1 січня 1919 року уряд

Директорії УНР, очолюваний
В.Чехівським, оголосив «Закон про
автокефалію Української
Православної Церкви.». Найголовнішою

була шоста стаття: «Українська
Автокефальна Церква з її синодом
і духовною ієрархією ні в якій
залежності від Всеросійського
Патріарха не стоїть».

Цього закону Україна чекала

понад два століття. 230 літ

фізичного і духовного
закабаления українського народу понищили

традиційний дух Української
Церкви, той дух, яким живилися

національна свідомість народу і
національна культура, красне
письменство, народний театр,
малярство та сніцарство.
Від часу свого

поневолення, а це сталося в

1686 році (тоді
Царгородський Патріарх Діонісій
продав Українську Церкву
Москві за «три сорока
соболів та 200 червоних»),
Церква поступово втратила
всі автокефальні права та

привілеї: право власносте

на землі та маєтність

монастирів; право вільно
навчати своїх дітей у
братській школі
КиєвоМогилянській Академії;
право видавати свої книги;
право соборности, обрання
митрополита. Українська
Православна Церква
взагалі перестала іменуватися
митрополією: стала

єпархією, пастиря якій

призначав цар.
До Москви везли

стародруки і літописи, а

поверталися назад друковані
в Москві книги. Це ще і

тому так мало знаємо ми

історію своєї держави , в

князівську добу: майже зразу ж її
почали фальсифікувати.
Лише на Полтавщині із 17

монастирів після Указу 1786 р. про
секуляризацію лишилося 5.
Силою везли до Москви чейців,

вивозили співаків. Заснований
Никоном Новоєрусалимський
монастир під Москвою повністю
укомплектований українцями
«изрядными в пении», та й монастир
Федора Ртищева також; а в

Московському дівочому монастирі
співали лише «стариці-киянки».
До тієї гіркої угоди, укладеної

БХмельницьким, Україна стояла

на значно вищому щаблі
культурного розвитку від Росії. В описах

Української держави тих часів

підкреслюється, що українці
зналися на кондакарному письмі,
були поспіль грамотними, мали вже

підручники для вищої школи

(братської Києво-Могилянської
Академії), чудову полемічну
літературу. Так, в 1677 році в

Києві ж була видана «Граматика
пінія мусикійського» М.
Дилецького.
Павло Алепєький писав (а він

проїхав всю Україну за Патріархом
Макарієм):
«_ по всій руській чи козацькій

землі ми дивний і гарний факт
спостерігали: мало не всі козаки,

навіть більшість їх жінок та дочок

уміють читати і знають порядок

служб церковних та церковні
співи».
А пастор із Саксонії ГербінІй був

вражений, що багатоголосий хор
на Україні навіть у невеликих

церквах (партесний спів) своєю

красою і досконалістю
перевершує хори західних костьолів.
Майже не було в Україні такого

села, де б не було школи

Лубенський полк на 247
поселень мав 172 школи,

Чернігівський на 229 поселень

154 школи, Ніжинський на 202
поселення 217 шкіл, Переяс¬

лавський на 174 поселення

119 шкіл, Полтавський на 61
поселення 98 шкіл.
Миргородський на 84 поселення 37 шкіл,

Прилуцький на 102 поселення
мав 94 школи

Після Указу Катерини II 1782 р.
про «закріплення» (кріпацтво) на

місцях осідлосте більша частина

шкіл перестала існувати. До
1930-х років на Україні вже

більшовики «ліквідовували
неписьменність». Майже суцільну
на селі.
Всі ці наслідки трьохсотрічного

уярмлення не могли не змусите
замислитеся над долею свого

народу кращих її синів. Вони

розуміли, що велася планомірна
русифікація і послідовне
знищення національної
культури, і намагалися

протистояти цьому.
Одним з кроків до волі

була автокефалія Ук-

Ваїнської Православної
(еркви Весь шлях

боротьби нашої церкви за
незалежність був шляхом
на Голгофу, всіяним
тисячами розп'ятих. Серед них

і наші земляки. їх
чимало. Але в першу чергу
хотілося б пом янути
одного із цих мучеників
провідного ідеолога
українізації Церкви Памфіла
Левицького, в чернецтві

Парфенія, архієпископа
Тульського та

Полтавського. Це мало кому

відомо, але саме він був
обраний першим
митрополитом Української
Автокефальної Православної
Церкви і був на цьому
посту від серпня 1920 до
жовтня 1921 року.
Памфіл Левицький на¬

родився 28 вересня 1858 року в

селі Плішивці Гадяцького повіту, у
сімї священнослужителя. 1884
року він уже закінчив Київську
Духовну Академію із ступенем
кандидата; у 1894-ому, вже після

роботе наглядачем в

Переяславському духовному училищі,
прийняв постриг і був призначений
наглядачем Звенигородського
духовного училища та інспектором
Віфанської семінарії. З 1897 року

ректор Московської семінарії; з

1899 року єпископ Можайський,
вікарій Московський. Особливо
плідною, а головне, радісною для
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душі була та пора, коли владику
Парфенія за багаторазовими
проханнями переводять до
Кам янцяПодільського, на кохану його

Україну. Тут з 1904 по 1908 рік
єпископ Подольський Парфеній
задумує, субсидує і видає
«Євангеліє» українською мовою

вперше за всю історію.
Саме тут зазвучала у виконанні

чудового хору семінаристів
українська пісня для широкої
публіки. Зазвучала українська
мова в церкві, у проповідях. Той
спалах надій на відродження
української культури був викликаний

революційними подіями 1905-
1907 років.
Бунтівного єпископа знову

висилають в Росію єпископом

Тульським. Ще не скоро потрапить він у
Полтаву місто, до якого все

життя з чужини рвалася душа. У
селі, де жив старенький батько
Парфенія Плішивці, задумав
єпископ Подольський, Тульський, а

зрештою, і Полтавський Парфеній
здійснити мрію своєї юності

збудувати храм. І храм був
збудований по типу козацької церкви
в Новомосковську високий,
стрункий, дев'ятибанний, він сяяв

золотими куполами над високою

горою, і видно його було і з

Веприка, і з Книшівки, а голос велет-,

ня-дзвону чувся аж до самого

Гадяча і до Охтирки.
Той дзвін вріс у народну

легенду, і навіть нині у кожному
навколишньому селі почуєш її. Люди
пам ятають, що був той священик,
який збудував храм, кумом царя
(насправді великого князя

Михайла); і нібито цар дав наказ
відлити велетенський дзвін. Вага

дзвону справді була 500 пудів.
Вага била 18 пудів. А везли той

дзвін від залізниці 22 пари волів;
як витягали на Плішивецьку гору,
то допрягали ще 10 пар. І
ставала та процесія по дорозі три рази,
і всі три рази правився молебінь: у
Ліску (урочище Дубно), біля
Книшівки і під горою у Плішивці.
Як вперше зазвучав дзвін з 15-

метрової дзвіниці, то, кажуть, у
ближніх селах шибки дзвеніли
так, що ледь не випадали, а

надто в Плішивці.
Ще довго в селі лишалася і

стара церква, я біля неї на горі
владика Парфеній збудував
школу. їдальню та притулок для
самотніх («боговгодний заклад»). До
речі, ті будинки збереглися в селі
і нині. Красуню-церкву теж не

встигли зовсім зруйнувати, але

зруйнували капличку, знищили
невеликий цвинтар, де ховали біля

церкви священиків (і батька Пар¬

фенія Левицького) та

благодійників.
Церква реставрується. Та не

повернути вже людям дзвону
того чуда, тої пам'яти людської
любови, доброти. Бо, мабуть,
частку своєї залюбленої в рідну
землю душі Памфіл Левицький в

нього вклав.

Згадують старожили, як бігли

звідусіль до церкви люди, коли

штовхнули велетня з височини під
ноги. І не розбився він, лише

вгруз у землю. Ніхто не міг довгий
час ні з примусу, ні за плату
знайти охочих розбити той дзвін
бо цілим його не довезти, ба
навіть не підняти нічим. Люди
нишком раділи; може, і не знищать
його. Забудуть. А тоді колись

повернеться він на своє місце.
Але дзвін розбили. Як уже

примусили те зробити двох чоловіків
із Веприка, та все ж примусили.

Тужили жінки, як- над померлим, і
в чоловіків від гніву руки
стискалися.

Кажуть в Плішивці, що доля

скарала тих, хто нищив дзвін, за

святотатство.

Та чи не всі ми ще й сьогодні
скарані? За свою (чи не свою)
вину хіба лише один той храм,
один дзвін знищено? Зруйновано
більше, ніж просто одне людське
життя. Зруйнована свідомість
поколінь, що народилися і виросли
під гаслами якоїсь вічної
«боротьби» за щось чи проти чогось.

Серед наскрізь фальшивих
ідеалів, за якими гніздилися чорна
ненависть, підлість, зрада. Біля
безіменних, затоптаних могил

вимерлого села.

Чи передчував таке владика

Парфеній? Досліджував історію
знищених монастирів, долі діячів
церкви та описи вивезеного в

Московію майна, чи не

підказувало йому нічого, що все
може повторитися із ще
страшнішою жорстокістю?
Роботи Памфіла Левицького

друкувалися в «Киевской
Старине», в «Полтавских епархиальных
ведомостях», в різних часописах

Росії, у Полтаві.
Саме він, ставши архієпископом

Полтавським, започаткував тут
проповіді українською мовою,

підтримав українську пісню. Усе
місто збиралося у Воскресенський
храм, в Успенський кафедральний
собор послухати ту пісню: на

Різдво, на Великдень, на

Благовіщення.
Саме з ініціативи архипастиря

Полтавщини відбувся в Полтаві в

3>авні 1917 року Єпархіальний
обор. Було прийнято постанову

про українізацію Церкви на Україні
та встановлення в ній
традиційного устрою. Дві єпархії були
першими в цій справі
Подольска і Полтавська.
А з серпня 1920 року

архієпископ Полтавський
Парфеній погодився взяти на себе

тягар пастиря Української
Автокефальної Православної Церкви. І
всі українські парафії поминали

його в службі як митрополита.
Та .Московський патріарх Тихон

руками свого ставленика екзарха
Михайла Єрмакова заборонив в

служінні всіх українських
священиків. Розпочався інтенсивний тиск

на немолодого вже, хворого

владику Парфенія. Особливо з

лютого 1921 року.
А в Полтаві повальні обшуки.

14 разів за два з половиною роки
мінялася влада в місті; українські
частини, більшовики, біла армія,
гетьманські війська, німці, Махно,
більшовики знову. Більшовицькі
реквізиції, пограбування, масові

розстріли, голод.
З липня 1920 року губчека

звернулося до архієпископа
Парфенія з проханням закликати

населення Полтавської губернії
припинити ворожнечу та боротьбу. Це
було перше звернення за

допомогою до духовної влади. Бо із
навколишніх сіл. із Лохвиці,
Кобеляцького повіту, Чорнух привозили
поранених і вбитих учасників
«хлібних експедицій».
На початку жовтня 1921 року

зібрався ще один Собор
Полтавської єпархії, цього разу без
владики Парфенія- Він відійшов
від справ УАПЦ під загрозою
позбавлення сану. Організували
Собор братчики Українського
Православного Братства, ядром
якого стали полтавці
професори вищих учбових закладів
В. Щепотьєв, І. Рибаків, І.
Чекаленко. Очолював Братство відомий
полтавський адвокат К Товкач.

Собор відбувся в Успенському
кафедральному соборі. Як
делегати від кожної парафії були
представлені три особи двоє
мирян та один священик, всього
500-600 чол.

Приїхав на Собор із Києва ще
один полтавець Олександр
Ярещенко, від Всеукраїнської
Православної Церковної Ради
Головував протоієрей Теофіл
Булдовський він згодом очолив

«Автокефалію № 2».
Опозиційно настроєна група,

очолювана священиком В.

Зеленцовим москвофілом,
чорносотенцем, як називає його у своїх

спогадах один із делегатів
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І. В. Багачанський (від парафії
Святої Трійці), дала бій, і
суперечка загострилася. Але українці
перемогли.
На Всеукраїнський Собор, що

фактично народив Українську
Автокефальну Православну Церкву,
поїхали делегати від Полтавщини,
серед них і О. Ярещенко. Про цю
людину слід розповісти
детальніше. Він народився на

Полтавщині у 1890 р, теж у сімї свя-,
щеника; закінчив Полтавську
духовну семінарію та Петербурзьку
Духовну Академію; пізніше
Київський університет Са
Володимира, юридичний факультет. Всі

учбові заклади закінчив з великим

успіхом. Всеукраїнським Собором
його було висвячено на єпископа

УАПЦ 27 жовтня 1921 р. в

Києві в числі перших 6 єпископів
УАПЦ із наданням сану
архієпископа. Заслуга організації
на Лубенщині 50 українських
парафій належить О.Ярещенку.
Настирливе цькування

священнослужителів, відданих українській
справі, продовжувалося як з боку
Синоду (Москви), так і з боку
радянської влади.
Архієпископ Парфеній не нава¬

жився висвятити в єпископи

священиків УАПЦ Степана Орлика та

Павла Погорільця, що було
необхідно для становлення нової

церкви. Хоча прийняв їх обох
дуже привітно і завжди підтримував
з ними приязні стосунки.
Для доброї, світлої душі,

волелюбної особистости це була
трагедія: Парфеній Левицький
лишався на обочині тієї дороги, до
якої йшов все життя, до якої сам

кликав народ.
У щоденнику лікаря Несвіцького,

очевидця тих грізних подій,
зустрічається кілька записів,
присвячених долі цієї непересічної
особистости;
«Я ввійшов у маленьку тісну

келійку (до речі, стоїть ця
одноповерхова довга споруда з багатьма
малими комірками-келіями на

території Хрестовоздвиженського
монастиря, праворуч від воріт), де
на простому дерев'яному ліжку,
вкритий драною ватною ковдрою,
у брудній білизні, лежав хворий
архієпископ. У нього була хвороба
серця із наступною водянкою,
припухлі ноги та живіт, важке

дихання. Зустрів він мене привітно.
Оглянув я його, і, звичайно, ре¬

зультати були невлшні. Він і сам

усе розумів; «Звичайно, лікарю,
вилікувати мене неможливо,

сказав архієпископ, молю

Творця, щоб послав мені швидку
смерть, дуже вже мені тяжко.».

Виходячи, я підійшов під
благословення Парфенія, він
благословив мене, а потім притягнув до
себе та й поцілував, сказавши:

«Прощайте, лікарю!».
Тепер, коли я дивлюсь на

монастир, у мене перед очима стоїть
помираючий в нестерпних умовах,
жахливій .убогості архієпископ

Парфеній».
Цей запис у щоденнику

датований 13 січня 1922 року. А 21
січня, через тиждень, влади-

S'
Парфенія поховали в Теплій

еркві Полтавського
Хрестовоздвиженського монастиря- Людину,
що так любила рідну землю, свій

народ; що так багато зробила для
нього, і так багато хотіла
зробити.
Це лише один із хрестів, що.

ними увінчаний шлях УАПЦ на

Голгофу.
Рай са ЦИГАН.

«Ввиду противоречия циркулярам...»
Ще один штрих до портрета Володимира Щепотьєва

Про цікаві подробиці з життя Української Церкви
на Полтавщині розповідають документи Державного
архіву Полтавської області. Є в них свідчення і про
активну участь у відродженні нашої Церкви
Володимира Олександровича Щепотьєва.
Ученийархівіст, дослідник старовини, мистецтвознавець, він
відіграв значну роль у духовному житті Полтави.
Документи розповідають, що Щепотьєв був

головою ради Українського Церковного Братства на

Полтавщині в 1920-1921 роках У квітні 1921 року
Братство звертається до Полтавського губвиконкому
за дозволом на відкриття у Полтаві пасторських
курсів при Братстві. У поданні зазначається, що

Братство, зареєстроване у Полтавському
губвиконкомі за № 60 від 3 травня 1920 року, відкриває
пасторські курси для підготовки священикіа До
подання додається навчальний план пасторських
курсів та статут Братства.
У статуя записано: «Мета Братства

відродження традицій старої народної Української
церкви на Полтавщині і проведення в сучасному
церковному житті апостольського принципу
соборности.

Для осягнення сього Братство:
а) дбає, аби на посади вищих ієрархів єпархії, а

по змозі взагалі на Україні, шляхом представництва,
на підставі декретів сов. влади поставлялися люди

бездоганні з морального боку і відомі Братству, яко

співчуваючі ідеї Української національної церкви;
б) організовує вселюдне обрання єпископів у своїх

єпархіях, згідно канонів Православної церкви (_);

в) дбає про надання мові українських церковних
відправ одноманітносте, чистоти і величносте, як

того вимагає важність предмету, а також дбає про
переклад на українську мову і видання книг

церковних;

д) засновує і утримує школи виключно для
навчання релігії.».
На виконання зазначеного пункту статуту

організовувалася у Полтаві пасторська школа.
Навчальний план був розрахований на три семестри.
62 навчальні години. Поза основними предметами
план передбачав вивчення церковного мистецтва,

археології. Вірогідно, що мистецькі та археологічні
лекції було внесено до навчального курсу за

пропозицією Володимира Олександровича.
Навчальний план не отримав схвалення з боку

органів місцевої влади. На супровідному до
навчального плану листі радянський чиновник

написав: «Ввиду противоречия циркулярам НКЦД-
(Народного комиссариата церковных дел, напевне так,
бо в документі нерозбірливо) отказать».

Ця невдача не зупинила просвітницьку роботу
Щепотьєва. Незважаючи на спротив влади,
долаючи його, він продовжував працю задля
національно-культурного і духовного відродження
краю і цим заслужив вдячну пам'ять полтавціа

Зінаїда ЯНЕНКО,
завідуюча відділом

використання та публікації документів
Державного архіву Полтавської області.
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Комплекс Собору Успіння Пресвятої Богородиці в Полтаві.

Реконструкція архітектора Валерія Трегубова за участю Олени Одарич.
Автори макету архітектори Валерій Трщубов, Сергій Шпіка,

Юрій Ремчук, Микола Руденко (1991-1993 рр.).
Світлина Євгена Кротова.

І воскресне Собор з небуття...
Одвічно головними будівлями

кожного міста чи містечка,
більшменш великого села в Україні
були православні храми. Мешканці
обирали для них найкращі місця,
вкладали в їхнє будівництво
найбільші кошти. Кількість храмів
у населеному пункті, багатство
їхнього оздоблення свідчили не

стільки про заможність його

мешканців, скільки про природну
потребу кожної людини мати місце
молитви, місце спілкування з

абсолютною Ідеєю, з Богом.

Храми були й залишаються нині

в переважній більшості
християнських країн найвиразнішими за

архітектурою об'єктами. Історія
культури, історія архітектури
кожної країни вивчається насамперед
на прикладах храмів. Тож
природно, що численні потоки

туристів у Парижі чи Лондоні,
Чернігові чи.Києві найперше
прямують до монастирів, дзвіниць та

соборів. Саме церковна
архітектура кожної нації містить в

собі квінтесенцію історико-куль-

турних надбань народу, є

наочною й виразною матеріалізацією
його менталітету.
Безперечним є також і

містобудівниче Значення церков.
Розташування храмів у
найпрестижніших та найзручніших, з

точки зору сполучень, місцях

забезпечувало кожному населеному
пунктові виразну,
образноіндивідуалізовану систему
орієнтирів, за допомогою котрих

мешканці і зайшлі люди вільно й
легко орієнтувалися в місті.
Завдяки виразному декору,

домінуючим розмірам,
монументальності форм, вишуканості
силуетів церкви були архітектурними
спорудами з підвищеною
інформативністю фасадів,
створювали надзвичайно високий рівень
піднесености, емоційного
комфорту довкілля.
Серед міст України наприкінці

XIX початку XX століть Полтава

практично не поступалася
кількістю храмів та їх образною
виразністю. Композиційно вигідне

розташування церков Полтави
забезпечувало яскраву самобутність
панорами міста,-а різноманітність
композиційних рішень фасадів
високу художню цінність окремих
вулиць та майданів.
Напередодні жовтня 1917 року

в Полтаві налічувалось (в межах

сучасного міста) 17 православних
церков, протестантська кірха,
католицький костьол, кілька синагог.

Зараз можна тільки в уяві
відтворити ту неповторну
полтавську панораму, яку міг

спостерігати кожний, хто наближався

до міста з будь-якого боку. Над
відносно невисокою цивільною

забудовою велично підносилися
храми, створюючи яскравий образ
православного українського міста.
За художньо-декоративним

вирішенням як головний храм
Полтави кафедральний Собор
Успіння Пресвятої Богородиці,
який височів над містом на

Соборному майдані, так і

парафіяльні церкви центральної
частини міста Церква Воскресіння
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Господнього, Стрітення, Святоми-
колаївська, а також Собор та

тепла Церква Хрестовоздвиженського
монастиря, були побудовані в

найпоширенішій в Україні
стилістиці українського барокко.
Цей стиль утворився внаслідок
напрочуд органічного злиття

європейського барокко з

традиційною українською дерев'яною
архітектурою. До речі, чудовим
прикладом дерев яної церковної
архітектури в Полтаві була
так звана Церква
Калнишевського, яку, на жаль,

було знищено вогнем під
час останньої війни.

Українське барокко не

механічно вбирало
формальні прийоми барокко
Європи воно творчо
інтерпретувало бароккові
принципи формування
виразного силуету та

підсилення пластики

фасадів під час переходу від
дерев яної до мурованої
архітектури. На відміну від
європейських, переважно
прямокутних у плані храмів,
українські церкви
вирішувалися найчастіше за

п'ятибанною системою, котра
теж мала витоки в

дерев яних прообразах.
Фасадна композиція
українських бароккових храмів
вбирала в себе найбільший

центральний купол, який
оточували чотири менших У

п ятибанних церквах України
виразно втілено ідею
невпинного руху до неба, до
Бога, символіку Христа та

чотирьох апостолів.

Стриманою виразністю та

витонченим оздобленням
вирізнялися й характерні
архітектурні елементи та

деталі мурованих церков:
портали входів, пілястри,
фронтони, карнизи, розетки,
віконна лиштва тощо.
Назагал українське

барокко склалося як

найприродніший для України стиль

в церковній архітектурі
минулого.
Полтавські церкви, побудовані

пізніше, Святотроїцька,
Святодухівська, Макарівська, церква
Різдва Богородиці та інші з

політичних причин втратили
національні риси й мали

стилістику, характерну для церков
Росії. За словами М. Рудинського,
«решта полтавських церков

продукт половини XIX віку з його

неймовірною відсутністю смаку».
*

Останньою церковною будівлею
міста, яку було зведено в Полтаві,
стала невеличка каплиця на

вул. Зіньківській, в архітектурі
котрої напрочуд вдало було втілено

риси українського національного
стилю, започаткованого плеядою
талановитих архітекторів початку
XX сторіччя: Кричевським,
Сластьоном, Дяченком та ін. Яскраво
реалізований в будинку Полтавсько-

служіння в

Сампсоніївській церкві, Соборі
Хрестовоздвиженського
монастиря. Початком

воскресіння Успенського

Собору стало відкриття
служби в дзвіниці на

Соборному майдані.
Саме турботами

настоятеля Успенської
церкви протоієрея о.

Миколая та членів

братства Св. Андрія
Первозваного у Полтаві

почалося будівництво
першого в пожовтневі часи

Соборного комплексу
Покрови Пресвятої
Богородиці. Силами

підприємства
«Полтаважитлобуд» при щирій та

активній підтримці його
директора МГнилосира
завершується зведення
стін каплиці-пам ятника
жертвам голодомору.
Архітектори В. Трегубов
та С. Шпіка проектують
Собор Покрови. На черзі

проектні розробки
дзвіниці, недільної
школи, інших споруд
Поступово на західному плато

мікрорайону «Сади-2»
над мальовничим ставом
та майбутнім парком ви-

Каплиця пам ятник росте комплекс Собору,
жертвам голодомору 1932-1933 рр. який стане, безумовно,

комплексу Собору Покрови значним духовним осе-

Пресвятої Богородиці в Полтаві, редком усієї
південноАвтори архітектори Валерій Трегубов, західної частини міста,

Сергій Шпіка.Проект 1992 року, містком між людьми та

Світлина Віктора Ткача. Богом.

го краєзнавчого музею (колиш- Проектній розробці
нього земства) та продовжений у комплексу передував конкурс на

згаданій каплиці, цей стиль через
краще композиційне вирішення.

Першу світову війну та наступні Проект, який посів перше місце,

соціальні катаклізми припинив свій передбачав вирішення обєкпв

розвиток комплексу в сучасних формах, з

На превеликий жаль, за добу використанням
_

композиційних
войовничого атеїзму, мороку та принципівта прийомів,
притаманзневажання духовности обличчя

них українському національному

нашої Полтави (як більшості ук-
стилю- Але в подальшому за ви

раїнських міст та сіл) варварськи
могою представників церкви

ПОЛТАВСЬКІ ХРАМИ
спотворено. Було знищено
більшість храмів, в тому числі й

головну окрасу міста
Успенський Собор видатну
історикокультурну пам ятку другої
половини XVIII сторіччя.
Слава Богу, сьогодні,

незважаючи на тяжкий
соціально-економічний стан нашої держави,
почалося й набуває подальшого
розвитку духовне відродження
нації, її повернення в лоно Святої

матері-Церкви. Зокрема,
в Полтаві відновлено

* Рудинський М.Я. Архітектурне обличчя Полтави. Вид 2-е, репринтна Полтава: Метоп, 1992.



стилістику комплексу було змінено
в бік переважання мотивів
українського барокко. Цей, на
перший погляд, консервативний
відступ від більш сучасних
принципів формоутворення був
зумовлений необхідністю віднайдення
компромісного рішення, яке б, з

одного боку, мало певний рух до

сучасних форм, а з іншого,
забезпечило б створення образу
Церкви, відповідно традиційним
стереотипам її сприйняли більшістю
парафіян. Шлях поступової
стилістичної еволюції церковної
архітектури за умови повної

відсутності протягом останніх 75

років будь-якого досвіду
проектування храмів видається нам
одним з можливих шляхів пошуку
сучасної церковної стилістики.
Початок будівництва нових

храмів це, безперечно,
свідчення початку воскресіння
християнського світогляду,
духовного відновлення нації. Але, на

наш погляд, цього замало. Ми

повинні сплатити борги. Чи не

найголовнішим з них є необхідність
відродження головної перлини
міста кафедрального Собору
Успіння на Соборному майдані.
Ідея його відбудови існує вже

не перший рік Нею опікувалися
як парафіяни і служителі Церкви,
так і представники громадськості
Полтави: мистецтвознавці, історики,
архітектори. Мріяв про
відроджений Собор і головний художник
міста В. Батурин, який, на
превеликий жаль, нещодавно пішов з

жиля. Хочемо вірити, що його

мрія за підтримкою всіх полтавців
набуде матеріальності.
Ця віра має певні підстави. За

клопотанням громади Успенської
церкви міськвиконком Полтави

прийняв рішення про дозвіл на

проектування відновлення
головного храму міста. На кафедрі
основ архітектури
інженернобудівельного інституту вже вико¬

Свіжеє сіно, ясла кленові,
Ясна дитина.
Діва Марія коси шовкові
Стеле для Сина.

Біле ягнятко дише на Бога,
Сивеє дише,
Дишуть на Бога, щоби

для Нього
Було терліше.

нано значні проектно-пошукові
роботи. Зібрано та узагальнено
певну кількість
архівнобібліографічних матеріалів,
виконано попередній форескізний
проект реконструкції собору. Група
архітекторів кафедри створила
детальний макет соборного
комплексу, розроблено ескізний проект
реконструкції усього Соборного
майдану.
Попереду археологічні розкопки

на місці Храму, обміри та

ретельне дослідження його підвалин,
виконання остаточного ескізного

проекту, виготовлення проектної
документації відбудови комплексу.
Безумовно, на

проектно-реставраційні та відбудовні роботи
потрібні чималі кошти Але ми

впевнені, що кошти ці буде
віднайдено. У минулому храми
будувалися коштами мешканців,
зібраними у вигляді пожертв та

особистих внесків найбільш
заможних громадян. Так і сьогодні
ми сподіваємося, що кожний
свідомий мешканець Полтави,
кожне підприємство міста мають

взяти участь у відбудові
Успенського собору. Сподіваємося також

на активне благодійництво
місцевих банкірів, комерсантів та

підприємців. Переконані, що за

умов нашого конструктивного
підходу до ці« справи не

залишиться осторонь і українська
діаспора
Якщо ми не будемо байдужими,

якщо духовність наша опанує
суєіу та користолюбство, то у
полтавських церков буде не тільки

славне минуле, важке сьогодення,
але й світле завтра.

Валерій ТРЕГУБОВ,
Сергій ШПІКА,

архітектори.
Гонорар за публікацію цій статті

автори просять передати до
фонду відродження комплексу Собору
Успіння Пресвятої Богородиці.

В небі черкають крила об крила:
Янголів сила

В небі ніколи пісня зраділа
Так не дзвонила.

Дзвонить ялина десь у діброві,
В лузі калина.

Свіжеє сіно, ясла кленові,
Ясна дитина.

Олекса СТЕФАНОВИЧ.

Свято
Миколая Чудотворця
День Святого Миколая

храмове свято Миколаївської церкви.
Тож парафія Святомиколаївської
церкви запросила через місцеві
газети, радіо і телебачення
полтавців та гостей міста взяти

участь у святкуванні, яке

розпочалося Святою Літургією у
Святоуспенському храмі м. Полтави
На Соборному майдані біля

храму зібралося чимало народу, який
прийшов вшанувати пам'ять
Са Миколая святителя і

чудотворця, заступника дітей, хворих,
усіх, хто працює на воді та під
водою, тих, хто навчається, і

взагалі всіх православних християн,

котрі звертаються до нього за

поміччю.

Святу Літургію служив
настоятель Святоуспенського храму,
секретар управління Полтавської
єпархії УПЦ КП, протоієрей
о.Микола, котрий звернувся до
прихожан із святковою проповіддю,
привітав усіх зі святом і запросив
всяк день приходити до церкви,
звертатися у своїх бідах і
радощах до Господа нашого Ісуса
Христа та Святого Миколая,
брати посильну участь у церковному
жилі на благо українського
народу.
О 13 годині розпочався

хресний хід Колона віруючих із
священиками і парафіянами
Святоуспенської і Святомиколаївської

церков ішли вулицями Полтави з

урочистим співом до
Святомиколаївської церкви (провулок
Першотравневий, 3).
Біля входу до церкви недавно

призначений Святішим
Патріархом Володимиром настоятель
Святомиколаївської парафії ієрей
о.Іван Подько відслужив молебінь
на честь покровителя церкви
Св. Миколая.

Парафіяльна рада
Святомиколаївської церкви висловлює

вдячність усім, хто взяв участь у
святкуванні, хто допомагав у

підготовці хресного ходу,
насамперед працівникам обласного
радіо, газет, котрі опублікували
інформацію про святкування,
працівникам Полтавського
художньо-виробничого комбінату
Художнього фонду, які
допомагали в підготовці свята.

Староста парафії
Сергій ПРОВАТОРОВ.
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Чимало видатних полтавців
послужили жертовною працею
Богові й церкві. Це духовні пастирі,
вчені, митці, жертводавці. У
реєстрі цьому позначено і ймення
полтавського регента Івана
Різенка (1851-1931).
Талановитий музика прожив

славне і довге життя, викладаючи
співи у багатьох навчальних

закладах міста. Та дар його як
митця повною мірою склався у стінах
Полтавської духовної семінарії. І

тому зупинимося лише на

невідомих навіть фахівцям
біографічних відомостях з життя

Різенка як церковного регента
відомого колись навчального

духовного закладу.
Іван Різенко, син Миколи,

з явився на світ року Божого 1851 у
с. Хорішках Кобеляцького повіту у
бідній селянській родині. Освіту
здобував у Полтаві, спочатку в

духовному училищі, а згодом і

семінарії, яку скінчив 1873 р.
Саме тоді під враженням хорових
семінарських співів, потрапивши
на синодальні регентські курси
(1870), сільський хлопець і зробив
свій життєвий вибір.
Починаючи з 1879 р майже 40

літ серед викладачів співів
духовної семінарії щорічно знаходимо
прізвище Різенка, педагогічний
хист і здібності якого досить

швидко набували у
губерніальному місті широкого
визнання та популярности. Щирий
українець, він був
демократичніший від усіх інших колег, і

це, безумовно, відбивалося на

методиці викладання та

репертуарі його пісень. Серед них були,

Регент
Іван
Різенко

приміром, «Туман хвилями лягає»,

«Б'ють пороги», «Закувала.». Саме
він у семінарії серед своїх
підопічних поширював та

підтримував «українофільство». За
словами відомого вченого

Григорія Ващенка, який був учнем
Різенка, саме цей учитель
великою мірою спричинився до того,
що «серед семінаристів панували
українські національні настрої». До
речі, Різенковими учнями були і

молодий ще хормейстер Федір
Попадич, який брав у маестро
уроки з практичних основ
хорового диригування, і полтавські

семінаристи Георгій Галон, Симон
Петлюра, Володимир Щепотьєв.
Пилип Капельгородський.
Для потреб семінарських

хористів Іванові Різенку вдалося
навіть '

видати невеличкий
навчальний посібник «Гласные

распевы, употребляемые в

Полтавской епархии» (друге доповнене
видання побачило світ у Полтаві
1912 р.).
За спогадами сучасників, сам

Лисенко, буваючи в семінарії,
подоброму заздрив старому
(Різенкові), а його вісім гласів

церковних та інші вправи щодо
співу мали широку практику по

церквах Полтави й провінції. Хист

Агрянєва-Слав'янського,
Кастальського, Орди, Горянова був
слабший, на думку фахівців, ніж
здібності майстра Різенка.
Слід сказати, що багатоголосий

спів бурсаків та семінаристів
лунав не тільки по монастирях та

церквах, а й на майданах
Полтави, під час світських урочистих

подій.

ПОСТАТІ

Так, 1903 р. під час великого

акту культурно-просвітнього
розвитку українського народу
відкриття у Полтаві пам ятника
І Котляревському полтавських

співців для зведеного хору
готували І. Різенко та Ф. Попадич:
відбирали найздібніших хлопців,
проводили репетиції. Це було
справжнім святом для

провінційного церковного регента,
визнанням його Божого дару.
Чоловік лагідний і з почуттям

гумору, вродливий; високий на

зріст, імпозантний, з довгою

бородою таким залишився у пам'яті

сучасників надвірний радник
Різенко. Відомо, що він мав

приятельські стосунки з іншими
славними полтавцями: L Павловським,

Гр. Коваленком,. Г. Маркевичем,
Дм. Ахшарумовим та ін. Це була
людина,проста і водночас
шляхетна. Його шанували за любов

до України, знання та

професіоналізм. Саме через
прихильність до українофілів
прізвище Різенка відклалося і в

звітах Полтавського
жандармського управління. Так, у донесенні
від 17 лютого 191b р. агент

«Брюнет» свідчить, що з Харкова
до Полтави прибув «кобзар»
Петро Древченко з листами до

українців. Одну ніч переховувався у
регента півчих Різенка. З цих же
звітів дізнаємося, що 1910 р.
Різенко був одним з фундаторів
українського клубу в Полтаві.
Мешкав на той час диригент у
старогубернському будинку, що на

Олександрівській площі (стара
назва) в центрі міста.
Останні роки, вже за

радянщини, Різенко, навчитель сотень

диригентів і навіть оперних солістів
(Рознатовський, Соколовський,
Швець, тенор Середа,
Черемховий і інші), жив у великій скруті:
мізерна пенсія, тяжкі хвороби,
«одинокії думи». Служба,
звичайно, не забезпечувала старого
маестро, який до останнього дня

працював. Так і спочив він «на

ходу» до школи; сів, схилився на

підвіконня і помер раптово о 8-й

годині ранку, ЗО листопада 1931

року.
Як не прикро, ім'я полтавського

музики і донині не позначене в

жодному з довідкових
енциклопедичних видань. Тепер, коли

відроджується Україна, її
духовність, саме час віддати
належне ще одному із сильних
талантів землі полтавської Іванові

Різенку.
Тарас Пустовіт,

архіваріус
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Відродження. Хроніка
Травень 1990 р. Заснування

міського осередку Братства Св. ап.

Андрія Первозваного.
Квітень 1991 р.

Зареєстровано першу громаду УАПЦ
в Полтаві Полтавську
Покровську громаду.
2-4 травня 1991 р. Перший

приїзд до Полтави Святішого

Мстислава, Патріарха Київського і
Bcid України. В залі обласної

філармонії відслужено молебінь.
7 липня 1991 р.

Встановлено і освячено хрест і пам'ятний
знак на місці майбутнього
пам ятника козакам.

13 жовтня 1991 р. Хресний
хід від Соборного майдану до
місця забудови храму Покрови
Богородиці. Освячення наріжного
каменя храму.
1992 р. Зареєстровано

громади УАПЦ у Великій Багачці,
Кременчуці, с. Глибока Балка
Решетилівського району, с. Федунка
Шишацького району.
Січень 1992 р. Дзвіницю

Успенського собору передано
Полтавській Покровській громаді
УАПЦ.
7 квітня 1992 р. Дзвіницю

переобладнано під храм і
освячено. Першу літургію відслужив
митрополит Переяславський і
Січеславський, керуючий
справами Патріархії УАПЦ Антоній.
12-17 грудня 1992 р.

Другі відвідини Полтави Святішим
Мстиславом І. Патріарх відправив
літургію в Успенському храмі.
12 вересня 1993 р.

Хресний хід від Успенської церкви до
каплиці, споруджуваної в пам'ять

про жертви голодомору-33,
панахида по убієнних голодом.
19 грудня 1993 р. Хресний

хід від Успенської церкви до
Микблаївського храму.

Зазвучить благовіст
Дзвіниця Успенського собору

освячена на Благовіщення 1992 р
За цей час проведено її ремонт,
виготовлено іконостас і голгофу,
придбано ікони, церковні речі
Прихожани пожертвували своєму храму
багато рушників Все більше і більше
людей приходять до церкви, вона
стала осередком відродження
духовності в Полтаві, навколо церкви

об'єднується українська інтелігенція,
діти При церкві діє недільна школа

Виготовлено хреста на купол,
який незабаром засяє над

Полтавою. От тільки жаль, що дзвін
«Казикермен» ще й досі у
краєзнавчому музеї мовчить

благовіст.

Хресний хід
від Соборного
майдану
до місця
забудови
комплексу
храму Покрови
Пресвятої
Богородиці
в Полтаві
13 жовтня

1991 року.

.3 ЖИТТЯ ПАРАФІЙ

ДОПОМОЖЕМО

Парафія Святомиколаївської
церкви звертається до всіх
одиноких старих людей, котрі
потребують допомоги:
звертайтеся письмово за адресою:
314038, м. Полтава, вул.
Нечуя-Левицького, 24, під їзд 4,
цокольне приміщення,
парафіяльна рада. Не забудьте
повідомити свою адресу, ім'я

та по батькові, прізвище, щоб
ми змогли надати вам

посильну допомогу. Приходити
не треба. Відповідальні
працівники парафії самі
завітають до вас Також
просимо всіх добрих людей, котрі
бажають допомогти
дітям-сиротам та літнім одиноким
людям: приносьте до па¬

рафіяльної ради одяг та

взуття, без яких ви можете
обійтися (розміри та стан

значення не мають). Ці речі буде
роздано людям, які втрапили у
велику скруту.
Парафіяльна рада

Святомиколаївської церкви пропонує
приносити чи надсилати

поштою різноманітну літературу
для створення парафіяльної
бібліотеки Адреса та, що
вказана вище.

Будемо безмежно .вдячні
всім, хто відгукнеться на наші

прохання.
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ЗОРЯ ТРЬОХ МУДРЕЦІВ
Наближався Свят-Вечір і Щедрий

Вечір. Небо було повне зір, що
ясною радістю тремтіли в нічних
просторах. Та одна з них мерехтіла

ясніше, ніж інші її посестри. І ось ця
незвичайна зірка почула біля себе широкий
помах крил.
То був архангел Гавриїл.

Щаслива ти між зорями, радій!
задзвенів його могутній мелодійний голос.

Кличе-бо тебе перед своє обличчя Бог.

Зіронька затремтіла від щастя. Швидко
перелетіла небосхил, залишаючи за собою
ясну смугу сяйва. Коли стала перед
Господом, їй здалось, що вона плаває в

океані світла, серед якого приблідпо її
проміння. І почула вона голос, поважний і
лагідний, що линув до неї:

Ця ніч буде незабутня в часі й
вічності. Земні мудреці йдуть поклонитись

моєму Синові, що захотів народитися в

бідноті й покорі серед людей. Але в

темряві важко мудрецям потрапити на

правильний шлях. Ти, зірко, зійди і срібним
світлом покажи їм, куди йти; зупинися над
вертепом, де Дитятко Ісус, мій Син,
народився. Над трьома мудрецями, над їх
почетом, над усіма людьми розсівай світло
неба!
Так промовив Господь.
Зірка щораз ясніше мерехтіла й

займалась новим світлом. Відійшовши від лиця
Господнього, вона, вся у сяйві, швидко
летіла повз інші зірки, що, здивовані,
стали двома рядами обабіч її шляху.
Попереду неї и за нею летіли
ангели-музиканти. Нечувана досі музика сповнила

світ.
Десь дуже далеко видніла земля, слабо

освітлена щербатим місяцем. Було видно,
як по шляху рухались якісь темні постаті

то царі-мудреці та їх почет.

Поволесеньки спустилась зірка над ними

і зупинилась у просторі.
Мудреців осяяло живе Боже світло, й

залунала небесна музика. Вони зрозуміли,
що це світло й ця музика вестимуть їх

до мети, якої вони шукали. І подались
вони за зорею. То була казкова подорож.
Пісок у пустелі перестав бути важким для

ходи людей і звірят; річки, долини, гори
стали мов зачаровані так легесенько

можна було їх переходити. А коли

мудреці були вже недалеко від своєї', мети,
назустріч їм понісся гомін пастухів і
череди, що були в поході, долинула музика
сопілок.

Зоря спинилась над вертепом у
Вифлиємі. Спинилась і побачила Дитину в

яслах, святого Иосифа й Непорочну Діву в

іпоклоні, а довкола вертепу таке велике

/сяйво, що світло зірки зовсім приблідпо.
Мудреці зупинились, Мельхіор, Каспар і

Валтасар стали навколішки і склали

Дитяті свої незвичайні гостинці.
Зірка зависла над вертепом. Вона знала,
що її завдання вже скінчилось, та не

могла відірватись від того святого місця.
Але ранок, що сріблом розстилався по

пагірках, відсунув її в небесні простори.
Зірка все блідла й блідла, зникала в

могутньому світлі сонця.
Чудотворна ніч закінчилася.
Коли наступної ночі зірка, що мала таку

дивну пригоду, знову стала на

призначеному їй місці, щоб світити, інші зірки
приишли відвідати її та спитати про
новини; просили її голосно розказати їм
свою пригоду.
Зірка розказала їм усе, та враз помітила,
що зосталась самотня на небосхилі. Чому
ж це інші зірки вже перестали дружити з

нею, як колись дружили? Чи так

зніяковіли перед нею? Чи, може,
позаздрили, що вона мала таку чудову
пригоду? Бідна зіронька сама не знала, як це
собі пояснити. її самота зростала з ночі
на ніч, а її сльози часто спливали

струмками по таємних шляхах неба. В самоті
ж зростала й туга хотілося знову
побачити вертеп, Дитину й пастухів, що
прославляли Дитя.
Аж однієї ночі архангел Гавриїл знову

пролетів повз неї, і зірка попросила його
ще1 раз привести її перед обличчя
Господа-

І ще раз почула той поважний, але

лагідний голос, що їй казав:

Д°нечк°. знаю твій біль. Я вже

подумав і за тебе. Я призначив тобі
перебувати на землі, що її ти любиш так, як і
мій Син. Місцем твого осідку будуть
високі й чисті гори. Не будеш ти людським
створінням, будеш квіткою, чистою и

невинною квіткою. Люди зватимуть тебе
«квіткою зір».

І відчула зірка, як її промені ставали

пелюстками. А наступного ранку на

горах, на неприступних обривах зацвіли
зірки, маленькі зірки, білі й ніжні.

Мабуть, ягнички їх пізнали; мабуть,
дітоньки, збираючи ці бліді зірчасті квіти,

відчули, що це сестрички зірок, які
тремтять ген високо серед гірської ночі.
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19.11.1993 Р.Б.

УКАЗ

№614

Настоятель Успенської церкви м. Полтави протоієрей Микола чХрапач призначається секретарем
єпархіального управління по Полтавській області. \

Патріарх Київський і Всієї' Руси-України
ВОЛОДИМИР.

16.12.1993 Р.Б.

УКАЗ

№ 1222

Ієреєві Івану Подяку
Оцим Указом Ви призначаєтесь настоятелем парафії Святомиколаївської церкви м. Полтави Української

Православної Церкви Київського Патріархату.
Патріарх Київський і Всієї" Руси-України

ВОЛОДИМИР.

Служби Божі
в Успенському

храмі
Всенічна щосуботи
та в передсвяткові дні о 16.00.

Божественна Літургія в

неділю та свята о 10.00.

У січні відбудуться такі
святкові служіння:

6.01. Царські часи. Літургія
Василія Великого 10.00.

6.01. Різдвяний Святвечір
16.00.

7.01. Різдво Господа Бога і
Спаса нашого Ісуса Христа
10.00.

7.01. Всенічна 16.00.

8.01. Субота по Різдву
Христовому. Собор Пресвятої
Богородиці 10.00.

8.01. Всенічна 16.00.

9.01. Неділя 31 по

П'ятидесятниці, по Різдву
Христовому 10.00.

13.01. Всенічна 16.00.

14.01. Обрізання Господнє
Свт. Василія Великого 10.00.

18.01. Царські часи. Літургія
Василія Великого 10.00.

18.01. Всенічна 16.00,
Хрещенський Святвечір.

19.01. Хрещення Господнє
Богоявления 10.00.

Не збідніє рука того, хто дає
Парафію Святомиколаївської конструкції комплексу церковних

церкви, зведеної 1774 року та споруд Парафія займається

добудованої у 1850-х роках вирішенням питань фінансування
(Полтава, пров. Першотравневий, відбудови храму і не полишає надій
3), було зареєстровано розпоряд- на добродійництво тих, хто в

теженням представника Президента перішній складний час має гроші та

у Полтавській області від 22 ве- інші можливості, щоби допомогти цій
ресня 1993 року як парафію Ук- благородній та богоугодній справі,
раїнської Автокефальної Право- Склад парафіяльної радиг.
славної Церкви. Опісля, коли на настоятель ієрей о. Іван Подько
Всеукраїнському Православному голова парафії п. С. Знаменський

Соборі УПЦ Київського Пат- староста парафії п. С. Проваторов
ріархату 21 жовтня 1993 року бу- заст. голови парафії п. В. Аксюков

по обрано Патріархом Київським і скарбник парафії п. Т. Кожушко.
Всієї Руси-України Святішого Во- Тимчасове місце перебування
палодимира, парафіяни, прагнучи рафіяльної ради м.Полтава-38,
єдности Українського Православ'я, вул. Нечуя-Левицького, 24,
перереєстрували парафію, і вона підїзд 4, цокольне приміщення,
стала належати до Української Рахунок Святомиколаївської церкви:
Православної Церкви Київського № /00205 в Полтавській філії
Патріархату. банку «Відродження», МФО
Нині Святомиколаївська церква 331456.

не діє у зв'язку із потребою ре

Перша черга Покровського храму

Через велику завантаженість
будівельників тільки з 15 серпня у

Садах-2 почалося спорудження

церкви-пам'ятки жертвам
голодомору як першої черги
запланованого тут комплексу храму Покрови
Богородиці.
Але сьогодні вже закінчуються

мулярські роботи, іде підготовка

до будівництва куполу, почалося

виготовлення іконостасу та

написання ікон. Церква-пам'ятка
жертвам голодомору 1932-33 рр.
присвячена Великомученикові
Юрію Побідоносцю.
Громада вдячна будівельникам

«Полтаважитлобуду», котрі
зводять цю особливу споруду.

Редакційна:||опепяхк идиро вдячна веім^ :хто'й брав
участьЦуЖід»товці1та<виданнійпершого"чисяаВасо~>
nwcgpM ий,--" ітоЗШає-1?;намір |дідтримати "тдидання»
повідомляємо;!!/ !;<//000701903,зЗ ;МФО
33ІОІМйвІ-УїсрсоІбан^ м!;/ Полтави: (неодмінно
зазначтеІ<<На;й«Прлтавсью:- єпархіальні відомості»>).;/з/і///ї
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Молимось за вас

Єпархіальне управління щиро
вдячне всім, хто робить пожертви
на спорудження та відбудову
храмів Української Православної
Церкви Київського Патріархату в

Полтаві. Ваше глибоке розуміння
необхідности відродження
духовности українського народу, Ваші
щирі пожертви, складені на олтар
церкви, сьогодні потрібні як ніколи,
вони сприяють відродженню
Українського православ'я.
Глибоко вдячні, молимось за

наших жертводавців:
колектив Полтавського

управління бурових робіт
держпідприємства «Укрбургаз»
(начальник В. Стасенко);
колектив Полтавської

кондитерської фабрики (директор
І. Плаксій).
Молимося і за дорогих наших
земляків-полтавців, у діаспорі
сущих, які підтримують Українську
Православну Церкву в Україні. Це

панотець Володимир
Базилевський,

Валентина Чудовська,
Микола Шаблій,
Іван Деркач,
Єфросинія Дітель,
Валентина Цурковська,
о. Іван Наконечний,

світлої пам яті о. Федір
Коваленко,

світлої пам яті о. Микола
Степаненко,

паніматка Галина Степаненко,
Галина та Дмитро Грушецькі,
Олександра Кочман,
Юрій Сиволап,
Алла Герець,
Іван Ширай,
Дуся Попель,
Степан Чупейда,
Іван Драгун,
Петро Одарченко,
Євген та Уляна Дмитренки,
Марія ИІолуха,
Анастасія та Іван Саранчі,
Левко Майстренко,
Галина Майстренко,
Людмила Німців,
Іван Медяник

Ряд організацій допомагають громаді Святомиколаївської
церкви грошима, забезпечують канцелярським
приладдям, папером, передають наші звернення телефаксом,
надають можливість безкоштовно користуватися
телефонним зв язком, розмножують наші листівки та звернення на

ксероксі тобто надають посильну допомогу парафії в її
діяльності. Вміщуємо рекламу наших благодійників.

Пропонує:
сільськогосподарські машини

Генеральний директор
Ігор Володимирович Козак.

Тел./факс 2-95-09,
тел.: 7-07-99; 19-44-58.
314014, Полтава-14,
вул. Пушкіна, 119

запчастини до них

сільськогосподарське обладнання

(05322) 7-44-68; 7-47-21.
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Інформаційно-обчислювальний
центр сільського

господарства області

ПРОДАЄ

персональні комп ютери,

калькулятори,

друкарські машинки.

АДРЕСА: Полтава,
вул. Шведська, 2,

® 2-19-85, 2-19-97,

2-78-89, 2-77-55.

Громада Святомиколаївської
церкви вдячна за допомогу

приватному
підприємству «Гуллівер» (директор
Г. Дошак), в приміщенні якого

по вул. Нечуя-Левицького, 24
нині працює парафіяльна
рада;

генеральному директору
фірми «Віола» Б. Кравчуку
та директору бази
виробничо-технічного
обслуговування і комплектації
обладнанням об єднання
«Укрнафта» В. Бабичу, які
допомагають в підготовці
церкви до відбудови,
фінансуванні пошукових і
проектних робіт.

Державний комітет України 6

у справах видавництв, поліграфії
та книгорозповсюдження

"

свідоцтвом від 15.12.1993 р. № 27 серія ПЛ
зареєстрував «Полтавські єпархіальні відомості»,

багатотиражний часопис.

Засновник видання Полтавська єпархія
Української Православної Церкви

Київського Патріархату.
Головний редактор протоієрей

Микола Храпач.
Заступник Ганна Антипович.

Відповідальний секретар Сергій Проваторов.

Іменний примірник

Пожертвування коштів на відновлення видання
часопису «Полтавські єпархіальні відомості»

Дата видання першого числа

Тираж (перша серія) 5000,примірників
Число примірника УzZz

Дата внесення коштів
Внесена сума (не менше 10000 крб.)
З щирою подякою за підтримку цей примірник передається

ім'я, по батькові та прізвище

Ваше ім я внесене до реєстру фундаторів
зберігатиметься в редакції
і буде надрукований у наступних числах часопису, починаючи :

другого.

Від засну и колеги видання:

часопису, якик

Tgrpm Дениско, Сергій Знаменський,
5тро Колотій, Микола Кульчинський,

Алла Ротач, Юрій Самійленко, Віталій Ханко.
Технічний редактор Олександр Кулик.

Макет Віта Гірченко.
Комп'ютерний набір та верстка

Олександр Черневецький.
Коректор Зоя Гутиря.

Фото Анастасія Перепелиця.
Художник Олексій Рубанов.
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£ So В«>«м -e -мї ни - ні но-ви -НА,
Пге-ЧМС-ТД Ді -ВА ЗРО - ДИ-АА Си -НА.
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Хри - СТОС міс.-тигь-ся, Бог не -ОВ-НЯ-ТИИ.

Во Вифлеємі нині новина,

Пречиста Діва зродила Сина.

В яслах повитий поміж бидляти

Христос міститься, Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана вітають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб обдарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастя приносить,

До Вифлеема спішіть всі нині,
Бога вітайте в бідній Дитині .

Ісусе милий, ми не багаті,
Золота, дарів не можем дати,

Та дар цінніший несем від мира,
Се віра серця, се любов щира.

Зглянь оком щирим, о Божий Сину,
На нашу землю, на Україну!
Зішли їй з неба дар превеликий,
Щоб тя славила на вічні віки.

== ЛД1

1

МОЛИТВА ЗА УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД

Боже Великий, Боже Всесильний!

Ми, грішні діти Твої, у покорі
сердець наших, приходимо до тебе і

схиляємо голови наші.

Отче! Прости провини наші та

провини батьків, дідів і прадідів наших.

Даруй тим з-посеред нас, що словом

блудять, покликуючись на ім'я Твоє.

Прийми нині, благаємо Тебе, щиру
молитву нашу і подяку за безмежне

милосердя Твоє до нас. Вислухай наші

молитви і прийми благання змучених

сердець наших. Благослови нашу

Батьківщину Україну, волю та щастя

їй дай.

Премилосердний Господи, хто

вдається до тебе з благанням, ласку

Твою подай.

З'єднай нас усіх в єдину велику

Христову сім'ю, щоб усі люди, як

брати, славили Величне ім'я Твоє

завжди, і нині, і повсякчас, і на віки

вічні.

Амінь!

І




