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ХРИСТИЯНСЬКИЙ СХІД І УКРАЇНА

 Ювілейний 2000-й рік привернув увагу дослідників до проблематики, яка довгі роки була під
забороною — до історії релігії в Україні, в тому числі й до зв’язків українських християн з церквами
Сходу. В радянські часи зник цілий напрям сходознавства, про який відомий російський релігієзна-
вець Є.Б.Рашковський писав:

«Orientalia Christiana. Те, що означено цим, й досі прийнятим, латинським словосполученням,
є одним із найстаріших напрямків сходознавчих інтересів Європи. Це — своєрідний і специфічний
світ церковної історії в західноазіатському регіоні, історії християнських сакральних текстів, конк-
ретних сповідань та їх діаспор, історії європейських паломництв (у давній російській традиції —
“хождений”) до християнських святинь Палестини, Сирії, Єгипту. Нарешті — історія місій” [Раш-
ковський 1986, 159]. Україна, як свідчать факти, теж зробила свій внесок у вивчення християнського
Сходу навіть за несприятливих умов бездержавного існування.

Християнство прийшло на Русь, у теперішню Україну, з Візантії, яка створила специфічну
цивілізацію, що ввібрала в себе елементи античності, еллінізму, а з ним і значні впливи Орієнту, і
нового, християнського світобачення й світосприймання [Білецький 1974, 160; Каждан 1975, 194].
Схід був колискою нової віри, тож і зацікавлення в ньому з боку освічених людей нашої землі,
починаючи від часів Київської Русі й донині, було природним і постійним. Біблія стала першою
книгою, з якої розпочалося знайомство наших предків зі Сходом. Її виняткове значення збереглося
до наших днів [Сулима 1998; Лучук 1998; Антофійчук Володимир 2000; Jews…, 1996]. Для розвитку
гімнографії православної церкви на українських землях велику роль відіграла спадщина сирійців за
походженням св. Єфрема Сирійця, якого О. Довженко назвав “великим поетом” [Довженко 1995,
453], та св. Романа Солодкоспіва. За деякими літописними свідченнями першим ієрархом церкви
України-Руси був сирієць Михаїл, який остаточно навернув Великого князя Володимира до
християнської віри, хоча деякі дослідники вважають такі твердження непереконливими  [Дашкевич
1994, 31—32].

На жаль, за роки Радянської влади біблеїстика і вивчення християнського Сходу зникли з
планів дослідницької роботи наукових установ СРСР, хоча до революції було закладено міцні підва-
лини цієї галузі сходознавства (бар. В.Розен, М. Медніков, І.Крачковський, А. Кримський, П. Ус-
пенський, А. Капустін та ін.).

Українська Церква — історична Київська митрополія — підтримувала контакти із східними
християнами, вже хоча б у зв’язку із своїм перебуванням у канонічному підпорядкуванні Вселенсь-
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кому Константинопольському патріархатові до її поглинення Московським патріархатом (1686). Свята
Земля — Палестина — була завжди точкою притягання для українських християн. Тож першим
свідченням зв’язків України з християнським Сходом стало паломництво (ходіння на прощу). Деякі
з прочан залишили свої нотатки, так звані “хождения”, “ходіння”. Найпершим і найбільш вивченим
є “Ходіння ігумена Даниїла”, який з 1106 по 1107 р. 16 місяців подорожував на Сході. Традиція
паломництва і оприлюднення своїх вражень протрималася і до наших днів. Зокрема, відомі “запис-
ки” священноінока Варсонофія (ХV ст.), Мелетія Смотрицького (ХVІІ ст.) — своєрідний трактат,
пов’язаний з його подорoжжю на Схід, Володимира (Іполита ) Терлецького (1707—1709), ієромо-
нахів Рихлівського Миколаївського монастиря Сильвестра і Никодима (1722) [Кочубей 1998, 58—
60; І.Т. 1998, 55—65; Білоус 1997; Він же 1998, Степовик 1999]. 1764 року на Схід виїхав о.Лука
(Яценко-Зеленський) з Полтави і прожив там 43 роки. Його багатотомні записки, за винятком неве-
ликих фрагментів, залишилися неопублікованими. Зберігаються вони у Санкт-Петербурзі [Гуцало
1995, 29—32; Пархоменко 1998, 178—182].

Важливою пам’яткою паломницької літератури були “Мандри” В.Григоровича-Барського, який
24 роки провів на Сході і залишив нам детальний опис свого життя серед східних християн. Зі Сходу
його, по суті, вислав царський посол А.І.Неплюєв за те, що Григорович-Барський нібито говорив
“дерзновенниє слова”. Можна вказати, що в ченці його постриг патріарх Антіохійський Сильвестр.
Найповніше видання його праці з’явилося у Санкт-Петербурзі в 1885—1887 рр. у виданні М.Барсу-
кова в 4 томах з ілюстраціями під назвою «Странствования Василия Григоровича-Барского по свят-
вым местам Востока с 1723 по 1747 гг.”. Подарункове видання цього твору в перекладі з давньоук-
раїнської на сучасну українську мову вийшло в Києві 2000 р. [Григорович—Барський 2000].

Ці записки можна розглядати як свого роду відповідь на “Подорож....”.  Антіохійського патрі-
арха Макарія ІІІ, написану його сином архидияконом Булосом Ібн аз-Заімом, відомим як Павло
Алеппський. Опис їх подорожі через Україну в роки Визвольної війни під проводом Б.Хмельницько-
го є важливим джерелом нашої історії та свідченням постійних контактів між Церквою в Україні та
східними Церквами. Ця робота досить відома, про неї писали, особливо багато під час святкування
300-річчя так званого возз’єднання України з Росією, хоча й досі не видано повного, звіреного з
існуючими копіями, цього справді унікального історичного джерела. Досліджували цей твір А.Кова-
лівський, Я.Полотнюк, М.Ковальська (Польща). Уривки з нього українською мовою вийшли у формі
книжки у Вінниці 1995 р. [Халебський 1992]. Переклад одного з варіантів тексту зробив російською
мовою Т.Г.Кезма [Кочубей 1998; Гуцало 1995, 83—87; Халебський 1995; Булос ібн аз-Заїм 1990,
119—124].

У ХІХ та на початку ХХ ст. паломницькі подорожі українських християн до святинь Сходу не
припинялися. Про це свідчать опубліковані звіти. Серед таких паломництв можна назвати подорожі
А.Уманця, групи Ієрофея, А.Олесницького, А.Логвиновича, А.Дмитрієвського з Наддніпрянщини,
Ю.Дзеровича, Ф.Білоуса, О.Булки, Й. Сліпого (майбутнього кардинала і патріарха УГКЦ), Л.Ту-
рянського, В.Муровича з Галичини. І в останні роки маємо якщо не детальні описи, то подорожні
нотатки наших земляків, котрі відвідали святині Сходу [Кочубей 1998].

 Україна в силу свого географічного положення була і є транзитною територією, тому через неї
пересувалися як католицькі емісари і місіонери, що прямували до ставок азіатських володарів, так і
вищі ієрархи східних церков, подорожуючи в Московське царство за підтримкою, в тому числі й
фінансовою, після того, як Константинополь опинився під владою турків-османів. Деякі з них про-
сто проїжджали Україною, а деякі перебували досить довго і залишили помітний слід в історії Пра-
вославної церкви в Україні, яка була визначена як Київська, а потім Київська і Галицька митропо-
лія. Становищу української Церкви в рамках Польсько-Литовської держави не можна було позазд-
рити: суспільні процеси, насамперед, в середовищі української шляхти та певних шарів міщанства,
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політика королівської влади виштовхували її й все православне населення Речі Посполитої на узбі-
ччя політичного, економічного і культурного життя. В самій церкві розгорталися внутрішні протир-
іччя, які врешті привели до проголошення Берестейської унії й розколу народу на православних та
уніатів, що, безперечно,  послаблювало опорну силу українського народу перед натиском зовнішніх
ворожих сил. Організація братств стала відповіддю православних українців, проявом самозахисту у
відповідь на посилення утисків з боку католицької ієрархії й королівсько-магнатської влади.

Криза в українськім Православ’ї кінця ХVІ — початку ХVІІ ст. привела до низки контактів
православних українців з патріархами східних Церков. До них зверталися як до вищих авторитетів
провідники братств та ієрархи Церкви з проханням допомогти розв’язати їх суперечки, підтримати
у протистоянні ту чи іншу сторону. Оцінки такого втручання неоднозначні [Флоря 1996, 45—51], але
все ж можна констатувати, що вони допомогли зміцненню позицій братств.

Вони своїми грамотами легітимізували братства, що створювалися стихійно, надавали деяким
право ставропігії, тобто звільняли від залежності від місцевого єпископа. Деякі ж брали сторону
церковної влади, то ж йшло змагання між ієрархами і братчиками, хто перший схилить на свій бік
того чи іншого представника східних Церков. Так, патріарх Антіохійський і всього Сходу Йоаким
видав благословенну грамоту Львівському Успенському братству 1 січня 1586 р., а 16 січня при-
вілей, до речі, арабською мовою [Крачковський 1960, 445—454; Ісаєвич 1966, 13—22]. У 1587 р.
патріарх Константинопольський Ієремія ІІ Транос підтвердив права братства, дозволив організува-
ти шпиталь, школу та, що дуже важливо, друкарню. Про це написав невелику повість “Місія” Ва-
лерій Шевчук [Moroziuk 1986, 104—127; Шевчук 1988]. Потім він дав грамоту Красноставському
братству. Екзарх Ефеський Мелетій затвердив братство Самбірського передмістя. Львівське і Віленське
православні братства встановили зв’язки і з патріархом Александрійським Мелетієм (Пігасом), звер-
талися до нього за підтримкою; деякі його твори були надруковані у Львові, Вільнюсі, Острозі [Ма-
лышевский 1872].

Коли ж Памво Беринда розпочав роботу над своїм “Лексиконом”, то Федір Балабан, його бла-
годійник, звернувся до Мелетія листовно, “посилаючи й дарунки, аби прислав йому еллінську Біблію
70 толковників, типом (друком) або пером начертану, аби тільки була підписом засвідчена його ру-
кою, що свобідна вона від помилок і змін іновірців” [Грушевський 1995, 50].

Характерний епізод, який має відношення й до етнопсихології, про стосунки Львівського брат-
ства з Кирилом Лукарісом, відомим в історії Православ’я діячем. Коли він став патріархом Алексан-
дрійським, навесні 1614 р. братчики звернулися до нього, щоб допоміг знайти доброго вчителя (ди-
даскала) для організованої ними школи. Патріарх Лукаріс прочитав їм мораль. Вказавши, що й у
самій Україні не бракує людей, котрі “смаку наук скоштували і від молодості своєї письмо добре
пройшли” і можуть шкільну справу поставити відповідно [Грушевський 1995, 153]. Він закликав
бути соліднішими, зазначаючи далі: “Але ви звикли в церковних справах закладати фундамент, не
вибравши ґрунту і не докопавши його відповідно — через те численні ваші фундації поупадали, і ви
подібні, як св. Павло каже, тим, що зачинають справи духом, а закінчують тілом, і з тих причин ми
побоюємось, щоб не вийшло такого і в справі дидаскала” [Грушевський 1995, 153—154].

Інші патріархи й екзархи теж багато в чому прислужилися справі захисту Православ’я в Ук-
раїні, підтримуючи братства і монастирі [Грушевський 1995, 127].

Особливу роль відіграв Єрусалимський патріарх Феофан ІІІ, відновивши, не зважаючи на
протидію королівського уряду, православну ієрархію в Україні і Білорусі. Він висвятив кількох єпис-
копів, а також Йова Борецького на митрополита Київського. І що важливо — затвердив Братську
школу в Києві. Польський уряд звинуватив його у шпигунстві на користь Туреччини, але розправи-
тися з ним не вдалося: на захист владики стало православне суспільство і, насамперед, козацтво під
проводом Петра Сагайдачного, яке, як відомо, “вписалося” в Київське братство. Разом з тим, вико-
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нував він і деякі “делікатні” завдання, закликав, наприклад, козаків йти воювати проти татар і турків,
боронити “ойчизну”, у відповідь на звернення польського короля Сігізмунда ІІІ.

Не менш важливими були стосунки Богдана Хмельницького у 1648—1649 рр. з патріархом
Єрусалимським Паїсієм, який підтримав визвольну війну українського народу, маючи надію, що
“козацька нація” надасть допомогу грекам у їх боротьбі проти турецького поневолення. Хмельниць-
кий з його допомогою хотів спонукати Москву прийти на допомогу Україні проти Польщі. Та дипло-
матичні зусилля Паїсія в Москві ні до чого не привели, Московська держава, зайнята на той час
своєю війною, не те що не могла піти війною на Туреччину, а й виявилася неготовою прийти на
поміч Україні [Олянчин 1948, 50—54]. Безумовно, моральна підтримка з боку патріарха Єрусалимсь-
кого, який до того ж вітав Б. Хмельницького у 1649 р. від свого імені й від грецького духовенства при
відомому урочистому в’їзді гетьмана у Київ. Відомо також, що 1653 року Богдан Хмельницький
передавав цареві послання через митрополита Навканта і Арти Гавриїла [Каптерев 1914, 362].

Можна зазначити, що і пізніше східні ієрархи не раз проїжджали територією України, коли її
церковне життя було цілком підпорядковане російській церкві. Наприклад, 1668 р. патріарх Кон-
стантинопольський Мефодій видав благословенну грамоту на Київську митрополію митрополитові
Йосифові Нелюбовичу-Тукальському, який виступав проти планів підпорядкування Київської мит-
рополії Московському патріархові. У Мгарському Лубенському монастирі поховано святителя Афа-
насія Пателарія, Константинопольського патріарха, який помер у 1658 р. по дорозі з Москви. Похо-
вали його у положенні сидячи, за що й названо його “сидячий” [Дублянський 1962, 30]. Його нетлінні
останки були відкриті в 1662 р. Поховано тут ще одного Вселенського патріарха — Серафима ІІ
Аніна (1715—1779), великого грецького патріота.

Були, звичайно, й такі вселенські владики, котрі йшли на співробітництво з султанською вла-
дою. Патріарх Константинопольський, наприклад, звільнив від постригу Юрія Хмельницького у
1677 р., коли султан вирішив використати його знову в грі на політичній арені [Наливайко 1998,
348]. А як сказано в “Літописі Грабянки”, “цар турецький попросив патріарха проклясти Много-
грішного за те, що він зрадив Дорошенка і сам став гетьманом” [Літопис… 1992, 142].Того ж Сера-
фима ІІ змусили емігрувати свої, — патріарх Феодосій ІІ [Денисенко 1999, 142]. Не можна обминати
й того, що деякі східні патріархи всіляко підігрували московському цареві, від якого одержували
щедрі дари. Патріарх Єрусалимський Досифей досить послідовно відмовляв царя (1686, 1702, 1704)
від призначення на вищі церковні посади білорусів та українців. Так, не радячи призначити патріар-
хом Стефана Яворського, він писав у листі до царя 2 червня 1702 р. (ст.ст.): “да никогда не сотворит
митрополитом или и патриархом грека, серба или и русянина, но москвитян многих и великих ради
вин: аще и не мудрые суть...” [Сношения… 1891, 42]. А в листі самому Стефанові Яворському 15
листопада 1703 р. прямо зазначає, що він писав цареві, “чтобы в патриарха не был выбран грек, или
иныя какая породы человек сиречь или от малые и белые России, которые вскормились и учатся в
странах и школах латинских или полонских... [Сношения… 1819, 544]. Критика патріарха Досифея
була несправедливою і нерозумною, беручи до уваги постать самого митрополита Яворського, як і
вестернізаційний напрямок політики Петра І, що слушно зауважує глибокий знавець цієї проблема-
тики М.Каптерєв [Сношения… 1891, 541—546]. Не без впливу патріарха Єрусалимського послідов-
ники І. Мазепи, які перебували в Стамбулі, погодилися у 1715 р. повернутися до Росії, де їх, попри
всі обіцянки, було репресовано.

Яскравим прикладом взаємозв’язків між Церквами Сходу й Україною є історія затвердження
“Православного сповідання віри” св. Петра Могили. Після розгляду тексту в Києві на соборі, його
було передано Константинопольському патріархові Парфенію, який подав його на розгляд собору в
Яссах (1642), де текст підписали всі ієрархи, присутні на соборі. Остаточно ж підписано 11 березня
1643 р. Патріарх Єрусалимський Нектарій допоміг видати книгу в 1662 р. грецькою мовою. У 1672
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р. текст було схвалено всіма патріархами на Єрусалимському соборі і він став “Символічною книгою”
для всього вселенського Православ’я. Такою залишається книга Петра Могили й понині. Її 1675 р.
було з грецької мови на арабську перекладено митрополитом Гази і Рамли Христодулом [Graf 1949,
122]. З допомогою його блаженства патріарха Антіохійського і всього Сходу Ігнатія V Хазима вдалося
дістати копію рукопису, який зберігається в Зібранні рукописів Патріархату в Дамаску за № 188.
Назва арабською: Кітаб і’тіраф ар-рай аль-мустаким”. Рукопис має 172 сторінки по 19 рядків двома
почерками: один менш ясний, повний індивідуальних лігатур, другий — чіткий насх.У перекладі
збережено форму подачі матеріалу, яка використана в Катехизисі Петра Могили, тобто ставиться
питання, а потім на нього дається відповідь. На рукописові стоїть печатка Патріархії.

На деяких сторінках, особливо написаних гіршим почерком, є виноски на полях, що уточню-
ють написання. Можна вважати, що ці замітки належать священикові Леонтію, котрий “перегля-
нув” текст митрополита Христодула, як сказано в колофоні. Текст має діакритичні знаки, хоча в
багатьох випадках дуже нечіткі, огласовок дуже мало, в основному “фатхатан”. Написання деяких
слів підтверджує, що переклад зроблено саме з грецької мови.

Колофон коротко говорить про книгу як про правдивий і ясний виклад вчення православної
віри, що його переклав смиренний Христодул, митрополит Гази і Рамли, а переглянув священик
Леонтій, племінник митрополита м. Хами.

Далі на 9 сторінках — вступ (фатіхат аль-кітабі), в якому зазначається, що книга була створе-
на спершу у Церкві Русі Бутрусом, названим Могила/с/, котрий вже давно відійшов з цього світу до
Бога, оплакуваний патріархами. У рукопису сказано, що книга розбита на три частини, в яких вик-
ладається православне вчення про віру, надію і любов. Автор вступу доводить, що книга повністю
відповідає канонам і догматам Православної Церкви.

У вступі докладно розповідається про апробацію твору Петра Могили вищими ієрархами
Церков Сходу, в якій взяло участь багато представників духовенства. Датується подія 11 березня
(азар) 1643 р. Серед присутніх зазначені: Парфеній, милістю Божою архиєпископ міста Константи-
нополя, Нового Риму і Вселенський патріарх; Йоаннікій, милістю Божою Папа і патріарх міста
Великої Александрії і Вселенський суддя; Макарій, милістю Божою патріарх Божого Великого міста
Антіохії і всього Сходу; Паїсій, милістю Божою патріарх Священного міста Єрусалима і всієї Пале-
стини [Рукопис, 11—12].

Далі йдуть єпископи: Лаврентій — митрополит Ангірії, Григорій — митрополит Лариссії,
Пахомій — митрополит Халкидону, Парфеній — митрополит Адріанополя, Мелетій — митрополит
острова Родос, Парфеній — митрополит Саніну, а також великий перекладач Великої Церкви Лас-
каріс, великий канцлер Великої Церкви Христодул, великий проповідник Великої Церкви Михаїл і з
ними підписи багатьох інших.

Виникли труднощі з перекладом деяких титулів, бо, ймовірно, багато із зазначених єпископів
були просто титулярними, названими за містами вже реально не діючих, стародавніх єпархій. В
усякому разі такий перелік міг би надати ваги самому текстові. До речі, список, зазначений в арабсь-
кому вступові до перекладу Катехизису, відрізняється від переліку в грецькому варіанті. Здається,
його скоротили.

Книгу було перекладено й грузинською мовою, як і багато творів інших українських теологів,
наприклад, “Календар”, “Бриття бороди” Дмитра Туптала, “Скеля вірності” Стефана Яворського,
“Регламент” Феофана Прокоповича, “Слово в День Успіння Пресвятої Богородиці” Симеона По-
лоцького, твори Ісайї Копинського [Менадзе 1979, 204 - 209]. З грузинськими православними було
постійне співробітництво. Багато для вивчення історії грузинської Церкви і літератури зробив мит-
рополит Київський Євгеній (Болховітінов) [Пархоменко 1988]. Курйозний факт: саме в Києво-Пе-
черській лаврі довго служив і закінчив свої дні схимоархимандрит Антоній Абашидзе (1857—1942),
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який свого часу вигнав юного Сосо Джугашвілі (Сталіна) з Горійської семінарії, де був на той час
ректором.

Ми знаємо, що гетьман Іван Мазепа був великим меценатом, на його кошти було збудовано не
одну церкву в Україні, багато було зроблено для Києво-Печерської лаври. Менш відомо про його
благодійницьку діяльність щодо Церков Сходу. У 1708 р. на його кошти в Алеппо (Сирія) було над-
руковано Євангеліє арабською мовою. У 20-тих роках його досліджував проф. С.І. Маслов [1925].
Зберігалася ця рідкісна книга в бібліотеці колишньої Київської духовної академії. Є один примірник
і в Росії. С.І. Маслов дав досить докладний книгознавчий опис цієї важливої пам’ятки. На заголов-
ному аркуші конкретно вказано, що Євангеліє видане коштом гетьмана Івана Мазепи “з надією на
винагороду та прощення” [Маслов 1925, 74]. Мається на увазі на небі. На другій сторінці надруко-
вано вірші на пошану гетьмана грецькою і арабською мовами. Транскрибували і переклали арабсь-
кий текст П.Н. Лозієв та Т.Г. Кезма, “а перевірив академік А.Ю. Кримський” [Маслов 1925, 74].

Але на цьому благодіяння гетьмана, які вимірювалися десятками тисяч дукатів, не закінчи-
лись. Тут я зацитую одержане у Парижі від покійного проф. Аристида Вірсти свідчення, яке він
свого часу записав від відомого діяча емігрантського руху у Франції пана М.Ковальського. А той, в
свою чергу, отримав інформацію від колишнього поміщика з Чернігівщини п. Товстоліса: “У 1902
році він (тобто п. Товстоліс. — Ю.К.) разом з групою прочан побував у Святих Місцях у Палестині,
яка була тоді під владою Туреччини. Довідавшись, що біля Назарету існує російський православний
монастир Святого Сави, він поїхав туди. Старий ігумен мило його прийняв, повів його оглянути усі
будівлі — церковцю і келії, малі салі (зали. — Ю.К.) і признався, що заснований цей монастир був
на кошти гетьмана Івана Мазепи. Відомо ж, що гетьман Мазепа був великим добродієм (він прислав
вишиту золотом і сріблом плащаницю на Гріб Господень, срібне велике паникадило, а також на свій
кошт видав Євангелію арабською мовою для арабів-православних). Водячи пана Товстоліса по ко-
ридорах, ігумен завів його у темний закуток одного коридоря, де п. Товстоліс помітив у темряві
портрет великого розміру якогось пана у парадному кунтуші, з гетьманською шапкою з розтрубом
посередині і з двома білими пір’ями. Портрет — на пів тулуба, але з правого боку портрета видно
було держально шаблі оздоблене різьбою на золоті з дорогоцінними каміннями. Вгорі у лівому кутку
портрета — намальовано було герб, як то робилося в давні часи гетьманщини. Портрет потемнів від
часу — ледве можна було розглянути деталі.

 — А чий же то портрет ? — запитав п. Товстоліс.
Ігумен замнявся, але по мовчанці відповів:
 — Бачте, це ж портрет фундатора цього монастиря — гетьмана Івана Мазепи. А тому, що його

Петро І піддав анатемі, то ми мусіли цей портрет повісити у цьому темному закутку... Адже ж зни-
щити його не можна, бо ж фундатор і благодійник то був...” (Правопис автора замітки збережено.)
Тут є над чим попрацювати українським вченим.*

Про дари І. Мазепи східним православним згадує у своїх працях також П. Успенський, про
що з гумором писав акад. Агатангел Кримський [1971, 114].

Інша видатна постать, кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський був дуже бого-
мільним і, як пише А.О. Скальковський, 1768 р. писав Єфрему “найсвятішому патріарху града Єру-
салима й Палестини”: “За моєю обіцянкою у церкву до гроба Божого посилаю потир, дискосів три,
ложицю і звізду срібні позолочені, котрі покірно прошу прийняти й на них священнослужіння відправ-
ляти” [Скальковський 1994, 117].

* Знаходиться в архіві автора.
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Можна зазначити, що й у нашій країні є деякі священні предмети походженням зі Сходу. У нас
зберігається, наприклад, срібний напрестольний хрест патріарха Єрусалимського Феофана, а також
його шовковий антимінс, на якому, можливо, він здійснив 1620 р. обряд висвячення митрополита
Київського [Церковні… 1999, 32—33].

Крім того, в Київському музеї західного і східного мистецтва зберігаються ранньохристиянські
ікони, вивезені свого часу єпископом Порфирієм Успенським з монастиря св. великомучениці Кате-
рини на Синаї (дуже оригінальна ікона “Богородиця з дитям Христом”, св. великомученики Сергій
і Вакх, св. Іоанн Предтеча, св. Платон з невідомим святим) [От фаюмского… 1998]. Єпископ передав
їх Київській Духовній Академії, а тепер вони знаходяться в музеї.

З іншого боку, в Києві 8 березня 1748 р. було засновано ставропігійний монастир св. велико-
мучениці Катерини, який вважався “подвір’ям Синайської обителі”, тобто представництвом однієї
із східних церков у Києві, і функціонував до Першої світової війни. Представники цього монастиря
знову виявляють інтерес до долі колишньої “своєї” церкви в зв’язку з реконструкцією київського
Подолу [Пархоменко 1998, 178].

Природно, що велике значення для розвитку теологічної думки в Україні мали труди східних
отців Церкви, особливо “трьох докторів”, як їх називають на Заході, — Василія Великого, Григорія
Богослова та Іоанна Златоустого. На старослов’янську раніше було перекладено “Джерело знань”
араба св. Іоанна Дамаскіна, в якому містився “Точний виклад православної віри”, що служив прото-
типом і для “Сповідання” П.Могили, коментарі до Святого Письма св. Єфрема Сирійця, в 1611 р. в
Острозі з грецької мови перекладено спрямовані проти єретиків трактати видатного богослова, —
єпископа Харранського Феодора Абу-Курри. Зробив переклад “якийсь спудей Острозької академії”.
“Октоїх” І. Дамаскіна було покладено в основу створеного в 1604 р. “Октоїха” в Дерманському мона-
стирі.

Твори Отців східних Церков, зокрема праці св.Ісаака Сирійця, перекладав і використовував у
своїй діяльності св. Паїсій Величковський — видатна постать вселенського Православ’я ХVІІІ ст.

З Україною пов’язаний святий праведний ісповідник так званий Іван Руський. Він під час
Прутського походу Петра І потрапив у 1711 р. у полон до турків. Його намагалися навернути в
Іслам, але він не зламався, хоча й пережив багато поневірянь. Помер 1730 р. в Прокопіоні (Мала
Азія). Через три роки були відкриті його нетлінні мощі, які тепер зберігаються на острові Евбея.

Значним центром вивчення Сходу була Київська духовна академія. Двоє визначних дослід-
ників християнського Сходу були пов’язані з нею: єпископ Порфирій (Успенський; 1804—1885) і
архімандрит Антонін (Капустін; 1817—1894). “Труди” Академії друкували постійно матеріали, при-
свячені східним Церквам, існувала навіть рубрика “Православный Восток”. Праці єпископа Порфи-
рія, а він досліджував, між іншим, історію Коптської, Грузинської і Сирійської Церков, заслуговують
на окреме вивчення. Тут зазначимо, що він був першим, хто приніс в Європу звістку про знаменитий
Синайський кодекс Біблії, який зумів потім доставити в Санкт-Петербург Костянтин фон Тишен-
дорф. У “Трудах” друкувалися також дослідження архимандрита Антоніна, який 28 років очолював
Російську Духовну Місію в Єрусалимі й провів величезну роботу по вивченню місцевостей в Пале-
стині, пов’язаних з історією християнства. Ієромонах Анатолій (Грисюк; 1880—1938?) працював у
1905—1906 рр. в Руському археологічному інституті в Константинополі, де підготував дослідження
“Исторический очерк сирийского монашества до половины VІ в.” ( Киев, 1911 г.). Деяка робота
велася в рамках Церковно-історичного та археологічного товариства в Києві. Цікаво відзначити, що
в роки Громадянської війни видатні вчені, засновники УАН, вели розмови про можливість підпоряд-
кування згаданого інституту Академії наук у Києві [Вернадський 1994, 94, 125; “Україна” 1988, 14].
З цього нічого не вийшло й інститут цей опинився в Софії.
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Певна кількість православних арабів пройшли курс у духовних навчальних закладах в Україні,
серед них М.Нуайме, Т.Кезма, А.Баллан, К.Каназі. Акад. А.Ю.Кримський, [Кримський 1972] Т.Г.Кезма,
[Кезма 1927, 383—395] І.І. Соколов [1919, 53—84] досліджували питання східного християнства, як
свого часу І.Франко, [1989] і дещо зробили у цій царині, але умови після 1917 р. аж ніяк не сприяли
такого роду студіям. Варто зазначити, що А.Кримський одного часу співробітничав з бейрутським
католицьким журналом “Аль-Машрик” (“Схід”).

У роки радянської влади в Академії наук було припинено вивчення історії християнського
Сходу, східних Церков, як і всього іншого, що стосувалося релігії. Показово, що відомого історика
релігії акад. К.Харламповича (1870—1932), як і візантолога акад. Ф.Міщенка (1874—1929?), у 1928р.
рішенням Наркомату освіти було виключено зі складу ВУАН.

Деякі праці, зокрема про дослідницьку роботу єпископа Порфирія і архимандрита Антоніна,
виходили у московських виданнях офіційної церкви “Богословские труды” та “Журнал Московской
патриархии”, дещо з’являлося у київському “Православному вісникові”. На теренах Західної Украї-
ни та в діаспорі діяли значні наукові центри української греко-католицької церкви. У їх виданнях
з’являлися праці про східні Церкви. Як приклад, назвемо праці кардинала Й. Сліпого “Св. Єфрем
Сирієць, учитель вселенської церкви” [Сліпий 1934; Твори… 1996, 103—124] та (дуже змістовну)
“Византинізм як форма культури” [Сліпий 1921; Твори… 1996, 153—156]. Роботу про св. Єфрема
Сирійця 1918 р. опублікував у “Записках НТШ” Я.Гординський (1882—1939) [Гординський 1918,
126—127], ряд робіт виконав о.П.Біланюк (1932—1999) [1977; 1982]. Матеріали про церкви Сходу
знаходимо також у ширших працях о. В. Лаби [Лаба 1974] та М.Чубатого [Чубатий 1965, 1976].
Обнадійливою є недавня поява українською мовою англомовної дисертації о. Б. Гудзяка про генезу
Берестейської унії, де багато місця відведено зв’язкам українських православних з Церквами Сходу
[Гудзяк 2000].

Східні християни змальовані у деяких творах красного письменства (І.Максимович, І.Фран-
ко, І.Огієнко, Н.Королева, Вал. Шевчук), величезна кількість творів написані на біблійні сюжети чи
мотиви [Кочубей 1996].

Як бачимо з наведених фактів, українське Православ’я мало весь час певні контакти з Церква-
ми Сходу і в той же час не було повністю відірване від західної гілки Християнства, про що є багато
свідчень. Це все, мабуть, спричинилося до того, що українське Православ’я не знало такого явища,
як “розкол” та багатьох інших відхилень від правдивого православного віровчення, як це мало місце
в церкві Московської держави.

З упадком України у ХVІІІ ст. припиняються й прямі контакти східних Церков з нею.
Нині склалися об’єктивно сприятливі умови для поглиблення контактів між християнами

України і віруючими східних Церков, але на заваді стоїть, насамперед, роз’єднання українських
православних та непоступлива позиція Московського патріархату щодо автокефалії українського
Православ’я і, як завжди, нерішуча і непослідовна політика Вселенського патріарха і залежних від
нього патріархів Церков Сходу. Подібним чином поводив себе Вселенський патріарх у роки Виз-
вольних змагань, коли Посол УНР О.Лотоцький вівит у Стамбулі переговори про визнання автоке-
фалії Української Православної Церкви [Лотоцький 1939, 1966; Partykevytch 1998; Kozak 1996, 265—
273].

Сьогодні потрібні нові зусилля з боку як Церкви, так і держави, щоб відновити прямі контакти
українських православних зі східними патріархатами. А перед вченими, духовними особами і
світськими, відкривається широке поле для дослідницької діяльності, яке називається Orientalia
Christiana.
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