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Ваші преосвященства, всечесні отці, шановні професори, 
викладачі, аспіранти, студенти. Вітаю Вас на третій Всеукра
їнській конференції. Вона носить назву «Православ’я в Украї
ні». У нас виникає питання: чим відрізняється Православ’я в 
Україні від російського, грецького, болгарського? Це що, різні 
«Православ’я»? чи Православ’я єдине, і немає ні російського, ні 
українського, ні грецького? Хіба православний українець відріз
няється від православного росіянина, грека, болгарина, серба, 
грузина? Не відрізняється, тому що Православ’я є універсаль
ним, його не можна розділяти за націями. А чому ж ми називаємо 
«російське богослів’я», «болгарське», «румунське» тощо? Тому, 
що це Православ’я втілюється в умовах того чи іншого народу, 
втілюється єдине, нероздільне. Тому Православ’я в Україні було 
на високому рівні, коли наша держава була незалежною, і Церк
ва (Київська митрополія), хоч і входила до складу Константино
польського Патріархату, розвивалася самостійно, і її богослів’я 
стояло на високому рівні, навіть на вищому, ніж у Східних пат
ріархатах. А чому так? Тому, що у Східних патріархатах не було 
жодного вищого навчального закладу. У Москві не тільки вишу 
не було, а й навіть середніх навчальних закладів. Тому для Ро
сії характерне обрядовір’я, а не богослів’я, не просвічення. На 
всьому православному Сході в ХVІ – ХVІІ ст. були вищі навчаль
ні заклади, рівні університетам Європи. Тому і твори, які були 
написані за часів святителя Петра Могили, були схвалені всією 
Церквою. Не російські, а українські, написані святителем Пет
ром Могилою. чому так сталося? Тому, що на Сході всі патріар

Слово до учасників ІІІ Всеукраїнської 
конференції «Православ’я в Україні»

25 листопада 2013 року

Патріарх ФІларет (Денисенко)
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хати були під владою мусульман, вищих навчальних закладів не 
було. Росія в темряві була, бо у них просвічення не відбувалося, 
окрім як у Духовних училищах при архієрейських домах та мо
настирях. Але там лише читали Святе Писання, а богослів’я не 
було. А в Україні було. Тоді Україна була незалежною  від Москви, 
щоправда, боролася з католицизмом і уніатством, що й стало по
штовхом до розвитку богослів’я. Коли Україну приєднали до Ро
сії, все поступово завмерло. Якщо й існувала Київська Духовна 
Академія, яка виникла на базі КиєвоМогилянської Академії , то 
вона вже служила Російській Церкві. чому ми маємо спотворе
ну історію Української Церкви? Тому, що писали її під впливом 
Москви. Для того, щоб українське богослів’я розвивалося, нам 
треба мати незалежну Церкву. Ми маємо зараз незалежну дер
жаву і Помісну Церкву, але бачимо, як бореться Росія за Україну. 
Що це означає для нас? Що ніякого українського богослів’я та 
правдивої історії не буде? чому ми зараз так наполегливо ви
магаємо від уряду всупити до Європейського Союзу? Що це нам 
дасть? Це нам гарантує незалежність держави. Я не говоритиму 
про фінанси, економіку, технічний прогрес тощо. Нам потрібна 
свобода, щоб у таких умовах ми мали незалежну Церкву, яка б 
писала правдиву історію та розвивала своє богослів’я.



І
V

 М
і ж

н
а

р о д н а  н а у к о в а  к о н
ф

е
р

е
н

ц
і я

••
•  

  
ПРАВ ОС Л А В ’ Я  В  УК РАЇ НІ    • • •

15

чернецтво своєю появою і походженням зобов’язане християн
ській релігії. Але, звичайно, не було залишене уваги чисте, непо
рочне, дівственне і аскетичне життя і в Старому Завіті. З прикладу 
дочки Ієфаєвої ми бачимо, що діви відмовлялися від шлюбу і були 
присвяченими на служіння Скинії. Пророки – Ілля, Єлисей та інші 
вели життя безшлюбне. Перед пришестям Христовим між юдеями, 
що мешкали в Єгипті, утворилося ціле суспільство терапевтів, що 
проводили життя безшлюбне. Втім, загальна думка того часу да
вала перевагу подружжю перед життям у дівстві. При очікуванні 
народження обіцяного Визволителя безпліддя подружжя Проро
ки називали покаранням Божим (Іс. 47: 9; Ос. 9: 12).

У старозавітній релігії аскетичні елементи окреслювалися 
словом Божим, сказаним вибраному Своєму народові: «будьте 
святими, бо святий Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19: 2). Тому  у єврей
ській релігії аскетизм виражався у назорействі; у служінні при 
Скинії просто у священичому чині, і особливому за обітницями, 
як це ми бачимо, наприклад, у житті Самуїла; у стані «синів» або 
«ликів пророчих»; у формі бідності і відлюдництва, як Ілля. 

Ці носії аскетизму могли бути і були, за виключенням відлюд
ників, одруженими. Дівство було чужим більшості ізраїльського 
народу через глибоко вкорінену у ньому ідею дітонародження, як 

ієромонах ЄФреМ (Хом’як)

Біблійні основи чернецтва
В пропонованій статті коротко вказано на основні приклади 

зі Священного Писання, що складають основу православного вчен-
ня про чернецтво. Звернено увагу на головні біблійні приклади 
аскетичного життя часів Старого і нового Завітів. Вказано на 
біблійну основу чернечих обітниць. 

Ключові слова: Біблія, назореї, єсеї, обітниці, аскетизм, черне-
цтво, Предтеча, Ісус Христос,  дівство, послух.

Священне Писання 
Старого і Нового
Завіту
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засобу, за допомогою якого повинен прийти на землю Месія і за до
помогою якого кожен єврей, у своїх нащадках, плекав надію бути у 
царстві Месії. Цнотливість та дівство у євреїв зберігали лише деякі 
тайновидці євангельських істин, наприклад, пророк Іоан Предтеча.

Суть єврейського аскетизму, згідно вимог самої релігії, поля
гала у непорочному служінні Богові (Лев. 19: 2; 20: 7). Однак, при 
констатації того факту, що ідеал дівства в цілому був чужим для 
старозавітної релігії, необхідно прийняти до уваги, що співжит
тя чоловіка і дружини у шлюбі розглядалось виключно в аспекті 
дітонародження і всякі чуттєві насолоди, як такі, вважались блу
дом. Ця риса яскраво затвердилась у так званому «раввіністично
му іудаїзмі», що виник вже після Різдва Христового.1

Цілком особливий світ складав релігійний орден єсеїв, які, 
втікали від суєти світу на західний берег Мертвого моря, і вели 
напівчернечий спосіб життя. У їх спільноту приходило багато 
розчарованих і втомлених від життя, а також тих, хто не міг ми
ритися зі злом і несправедливістю у світі.

Єсеї ревно вірили у близькість ери Месії. Їх формалізм був ще 
більш дріб’язковий і суворіший, ніж у фарисеїв: вони вважали 
оскверненням не лише контакти з язичниками, але й з усіма, хто 
не належав до їх партії.2

Особливе місце у Старому Завіті відводилося поняттю назо
рейства. Звання назорея юдеї давали людині, котра відокремлю
валась від інших та особливо присвячувалася єдиному Богу. Згад
ка про назореїв міститься у більш пізніх додатках Старого Завіту 
Біблії (числ. 6: 21).

Єврейське слово «назир» має значення «відокремлений, при
свячений» і застосовується у випадках, де відбувається певне ви
ділення або відокремлення людей.

До назореїв могли належати особи як чоловічої, так і жіночої 
статі, котрим після прийняття на себе обітниць заборонялося 
вживати вино, алкогольні напої та усі продукти виноградарства. 
Під час виконання обітниць не дозволялося також обрізати во
лосся на голові та наближуватись до інших людей (навіть роди
чів). Основний зміст назорейства ймовірно полягав у аскетичних 
вправах та молитвах на самоті.

Існування постійної групи назореїв підтверджується декіль
кома згадками у Старому Завіті, але подібні згадки виглядають 
скоріше випадковими та не дають повної інформації. Так Самсон 

1 Гарнак А. Монашество. Его идеалы и его история. СПб., 1996. – С. 28.
2 Архиепископ Вениамин (Пушкарь). Священная Библейская история. – СПб., 2008. – 

С. 319.
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зветься «Назореєм Божим від лона матері» (Суд. 13: 5); пророк 
Самуїл вважається довічним «назореєм». Пророк Амос згадує 
«назореїв» у одному контексті з пророками як молодих людей, 
вихованих Богом.

Ймовірно, що апостол Павло також брав на себе обітницю по
свячення разом з деякими учнями (Дії. 18: 18; 2: 2326). Хоча це 
не сказано конкретно, але за вченням Мойсея голову остригають 
тільки при обітниці посвячення (якщо не вважати окремих ви
падків, не пов’язаних з обітницями). 

Обітниця назорейста давався взагалі на вісім днів, іноді на мі
сяць, а іноді і на все життя. Деякі назореї на все життя присвячу
валися Богу їх батьками з самого дитинства і залишалися такими 
до самої своєї.3

У загальному ці судження зводяться до того, що єсеї залиша
лися вірними ідеалам іудаїзму, акцентуючи момент суворого слі
дування закону Мойсея. Відповідно і «старозавітний аскетизм» 
більш рельєфно закарбувався в їх вченні і культі. Він зводився 
переважно до жорсткого дотримання ритуальної чистоти; це 
стосувалося, зокрема, і дотримання цнотливості (або целібату), 
яке навряд чи у єсеїв було довічним і постійним, виходячи зовсім 
з інших світоглядних посилань, ніж обітниці безшлюбності в 
християнському чернецтві, і ідеалу бідності (або убогості), який 
обумовлювався типово іудейським месіанізмом: бідність була 
станом минущим і тимчасовим, за яким повинен прийти період 
вічного панування обраного народу Божого над тутешнім світом 
і володіння ним усіма земними благами.4

Деякі вчені розглядають єсеїв як гілку фарисеїв, які прагнуть 
до досягнення вищого ступеня благочестя і тому слідують суво
рим правилам святості і ритуальної чистоти, і вважають релігійні 
приписи в так званому Храмовому сувої законами громади єсеїв. 

Єсеї ніколи не були численні. Вони жили у відокремлених чо
ловічих комунах, що представляли собою братства, проте деякі 
брали собі дружин для продовження роду. У громадах єсеїв прак
тикувалося найсуворіше дотримання законів Тори, причому осо
бливе значення надавалося ритуалам, в першу чергу, пов’язаних 
з суботою і законами святості і чистоти. члени громад займалися 
фізичною працею, переважно землеробством; все майно перебу
вало у спільному володінні; спільними були трапези, молитви і 
ритуальні обмивання.

3 Смирнов Н. П. Терапевты и сочинение Филона Иудея «О жизни созерцательной». 
Киев, 1999. – С. 69.

4 Там само. – С. 118.
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У Новому завіті немає згадок про єсеїв. Можливо, однак, що Іоан 
Хреститель знаходився під їх впливом, оскільки він жив, проповід
ував і хрестив біля річки Йордан, всього в декількох кілометрах від 
основної громади єсеїв. Деякі вчені вважають, що ряд елементів 
доктрини і практики єсеїв став органічною частиною структури 
християнської Церкви періоду апостолів. У кожному разі, сам факт 
існування дохристиянських громад чернечого типу проливає до
даткове світло на історію виникнення чернецтва.5

Втім, слід підкреслити, що то були лише окремі ідеї, які пред
ставляють немов би розрізнені камені майбутньої будови. Ці 
розрізнені ідеї, що містяться в «природному» і старозавітному 
Одкровенні, зібрала, як у фокусі, збагатила їх новими ідеями та ві
добразила печаткою вишньої благодаті віра християнська, яка за
повідями її Божественного Засновника відразу ж визначила себе 
як релігія аскетична: «якщо хто хоче йти за Мною, нехай зречеться 
себе, і візьме хрест свій, та йде за Мною» (Мф. 16: 24; Лк. 9: 23).

Тому до родоначальників чернецтва Православна Церква і від
носить саме святого Предтечу Господнього Іоана, святого апостола і 
євангеліста Іоанна Богослова, Саму Пречисту Діву Богородицю. Вони 
для християн були і будуть зразками всецілої присвяти себе Богу.6 

чернецтво, як його стали пізніше називати, з’явилося в 
xpистиянстві відразу. Першим ченцем був Іоан Хреститель – про
вісник чернецтва. Жив він у пустелі, їв убого, лише акриди і дикий 
мед, одягався в грубий одяг – волосяницю. Спосіб його життя дає 
всі підстави дослідникам відносити Предтечу до числа назореїв. 

Іоан проводив ще суворіше аскетичне життя, ніж кумранці чи 
єсеї. Але цей самітник не поділяв холодної самовдоволеності єсе
їв, не відвернувся від світу, а став проповідувати «усьому народо
ві ізраїльському». Можливо, що після смерті батьків Іоана вихо
вували саме єсеї, але коли йому виповнилося тридцять років, Бог 
покликав його покинути пустелю.

Хреститель докоряв за легковажність у справі покаяння і очи
щення тим, хто вважав, що обряду омивання достатньо для про
щення гріхів. Адже не народження робить синами Завіту, а ві
рність заповідям Господнім.

Іоан Предтеча не закликав втікати від світу і зачинятися у 
монастирських стінах, що звучало б цілком природно в устах 
аскета. Він хотів більшого: щоб люди, залишаючись там, де жи
вуть, зберігали вірність слову Божому. Наголошуючи на важли

5 Гарнак А. Монашество. Его идеалы и его история. СПб., 1996. – С. 86.
6 Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Опыт изложения православной 

аскетики, т. 1–3. Нижний Новгород, 19951997. – С. 97.
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вості етичних норм Закону, Хреститель дотримувався традицій 
древніх пророків.7  

Виконання заповідей Господніх – це вузький тернистий 
шлях до життя вічного. Безліч перешкод, що виникають від по
хоті плоті, похоті очей і гордості життєвої (1 Ін. 2: 16), зустріча
ють тут благочестивого християнина. Тим, хто на шляху віри, 
моральної досконалості і любові відчує себе немічним долати 
ці перешкоди, Христос пропонує особливі засоби до перемоги 
над пристрастями. У число таких обітниць, за словами Госпо
да, входить дівство: «Не всі сприймають це слово, а кому дано. 
Бо є скопці, що з утроби матері народилися такими; і є скоп
ці, які оскоплені людьми; і є скопці, котрі самі себе зробили 
скопцями заради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай 
вмістить» (Мф. 19: 1112). 

Добровільна убогість або нестяжання, також запропоновані 
Господом багатому юнакові за умови, що той виконує всі десять 
священних заповідей: «Коли хочеш бути досконалим, піди, про
дай добро своє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах; і при
ходь та йди слідом за Мною» (Мф. 19: 1621). Сюди ж відноситься 
і зречення від власної волі і слухняність духовному наставнику 
(Мф. 16: 24; Мк. 8: 34; Лк. 9: 23). «Тоді Ісус сказав ученикам Своїм: 
Якщо хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, візьме хрест 
свій та йде за Мною» (Мф. 16: 24; Мк. 8: 34; Лк. 9: 23).

Шлях безшлюбності і повної посвяти себе для служіння Богу, 
для молитви і подвигу вельми схвалюється Святим Письмом. Ба
гато людей, чуючи особливий заклик Христа, так і робили: розда
вали своє майно, полишали свої посади, друзів, своє право мати 
дружину і йшли та ставали ченцями.8

Прояв чернечих обітниць яскраво виражений у земному жит
ті Спасителя. Назорейство Ісуса Христа досить незвичне – воно 
прив’язане не до обітниці, а до Його походження з Назарету. 
Більше того, Христос не був назореєм хоча б тому, що вживав 
виноградний сік (Мф. 11: 19). Швидше за все, слово «назорей/
назарет» в цьому випадку вживається не від слова «назир» (від
окремлений), а від слова «насар», похідного від «нашер» – гілка. 
Вважають, що текст Мф. 2: 23 посилається на пророцтво Іс. 11: 1, 
де Месія названий пагоном від кореня Давида. 

Благовістячи на землі людям шлях спасіння, Христос, щоб не 
зобов’язувати до дівства всіх, вказав на нього як на особливий об
раз життя. Але хоча висота життя, яку Сам Господь назвав ангель

7 Мень О. Син Людський/Пер. з рос. Л. Хмельковський. – Л.: Свічадо, 2011. – С. 47.
8 Григорий (Лебедев), еп. Толкование на Евангелие от Марка. М., 1991. – С. 215.
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ською (Мф. 22: 30), не для всіх доступна, проте достойні цього дару 
зобов’язуються бути вірними Божественному покликанню.9 

Але тут ще необхідно відмітити одну досить важливу річ. Спа
ситель Ісус Христос ніколи не розділяв Своє вчення, ніколи не 
давав окремих заповідей для мирян, а інших – для монахів та по
движників. А тому кожен, хто називає себе християнином, уже 
покликаний до подвигів та до особливого способу життя, до по
шуку Бога і життя з Богом.

Земне життя Пресвятої Богородиці теж являє нам виконання 
основних чернечих обітниць. Після свого народження за обітни
цею батьків дитя Марія була присвячена Господу і приведена до 
Єрусалимського храму, де перебувала у вивченні Святого Пись
ма і занятті рукоділлям. Після досягнення відповідного віку Діва 
Марія була тільки заручена зі старцем Йосифом, який мав обері
гати обітницю її дівста. Після народження від Неї Божественного 
Спасителя вона й далі залишилася вірною своїй обітниці, ставши, 
за вченням Церкви, Приснодівою.

Живучи в убогості зі старцем Йосифом Богородиця виконала 
і дві інші чернечі обітниці: нестяжання та цілковитого послуху. 
Цей подвиг послуху став найкращим прикладом для насліду
вання і яскраво виразився у словах Марії, сказаних при благо
вісті архангела: «Я – раба Господня. Нехай буде мені за словом 
твоїм» (Лк. 1: 37).10

Згідно з вченням апостола Павла, все життя християн, «як по
кликаних і освячених у Христі Ісусі», повинне цілком відповідати 
їхньому високому обранню: воно повинно бути святе у всьому і, 
перш за все, щодо плотської чистоти. Плотська чистота повинна 
становити відміну християнина від язичника і тому турбота про 
неї є прямим обов’язком кожного християнина. 

Апостол Павло пише: «Ті , яких увесь світ не був достойний, 
блукали по пустелях і горах, по печерах та ущелинах землі» 
(Євр. 11: 38). Наодинці, в тиші тільки можна чути Бога, молитися 
і отримувати Одкровення. Павло визнавав: «Неодружений турбу
ється про Господнє, як догодити Господеві, а одружений турбу
ється про мирське, як догодити жінці» (1 Кор. 7: 3233). Він ба
жав, щоб усі християни подібно йому дотримувалися дівства. Він 
вказував на перевагу життя безшлюбного перед подружнім як у 
ставленні до обставин часу, так і до досконалості християнської.

9 Монашеская жизнь по изречениям о ней св. отцев подвижников. – К.: Иво имени 
святителя Льва, папы Римского, 2001. – С. 59.

10 Земная жизнь Пресвятой Богородицы с описанием Ее икон. – К.: Типография Ки
евоПечерской Лавры, 2010. – С. 2728.



21

Священне Писання Старого і Нового Завіту

Прагнення до дівства і подвижницького життя було таким 
сильним в часи раннього християнства, що потрібно було обмеж
увати навіть цю ревність і захищати святість шлюбу.11

Таким чином, християнство з витоків свого історичного буття, 
у старозавтніх образах, у вченні Самого Господа і Його апостолів, 
відразу ж і недвозначно проголосило себе релігією аскетичною. 
Думка про становлення чернецтва до християнства полягає в са
мому слові «християнство». Виражається це відношення в тор
жестві або збігу аскетичного ідеалу з загально християнським 
ідеалом святості. 

Такий процес можна назвати життям у Христі, з Христом і за
ради Христа, тобто життям християнським. Ці основні принципи 
та ідеї біблійного аскетизму були засвоєні і розвинені наступни
ми поколіннями древніх християн. В перші три століття христи
янства аскетизм був відомий членам Церкви Христової як один з 
істотних подвигів, проходячи який вони тим самим більш ревно 
здійснювали заповіді Христа.

1. Біблія: Книги Священного Писання Старого та Нового Завіту. – К.: Видання Київської 
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1905-1912 рр.
у статті висвітлюються маловідомі питання видання укра-

їнського перекладу Євангелія 1905-1912 рр. крізь призму епісто-
лярної спадщини протоієрея юхима (Євфимія) Сіцінського та 
єпископа Парфенія.
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чевський, юхим Сіцінський, єпископ Парфеній.

Для України завжди гостро стояло питання Церкви через по
стійні  намагання сусідніх держав підпорядкувати українську 
церкву собі. Довгий час українці взагалі не мали перекладу Свя
того Письма на рідну мову. Зрушення в цьому плані відбулися 
лише в ХІХ ст. Особливої уваги заслуговує видання українського 
перекладу Євангелія Пилипа Морачевського, яке було здійснене 
в 19051912 рр.

Водночас дослідники незаслужено обходять увагою зазначе
ну тему. Як виняток можна згадати праці А. В. Стародуба1, І. Вла
совського2 та деяких інших. Крім того в контексті участі Юхима 
Сіцінського у виданні україномовного Євангелія можна згадати 
праці А. М. Трембіцького3, М. І. Мошака4.

Справа видання україномовного Євангелія в Російський ім
перії вже давно назрівала і була тільки питання часу. 1901 року 
нащадками філолога, інспектора Ніжинського ліцею князя Без
бородька Пилипа Морачевського до Імператорської академії 
наук було передано рукопис перекладу5. 1904 року було підня
те питання по виданню українського четвероєвангелія. Вже 15 
лютого 1905 року Комітет міністрів прийняв рішення «викона
ний П. С. Морачевским переклад четвероєвангелія був всесто
ронньо вивчений Академією наук, і за ним визнано високу на
укову якість… президент Академії, визнаючи особливо бажаним 
задовольнити законну вимогу малоросіян мати Св. Писання на 
їх рідному діалекті саме тепер… попросив Св. Синод удостоїти 
вказаний переклад святительського благословення, якщо мова 
його належним чином висловлює божественні істини і думки Св. 
Євангелія»6. Михайло Лободовський у листі до Парфенія наводив 
цікавий факт, який наголошував на необхідності видання укра
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їномовного Євангелія. Він розповів, як після проповіді запитав 
одного із селян чи той зрозумів про що йшлося. На запитання се
лянин відповів: «Бог його зна, що воно і до чого хилить. Батюшка 
то мабуть знають… То для Бога, а не для нас, а Бог усе розуміє»7. 

Передувало цьому ціла серія прохань видрукувати україно
мовне Євангеліє з різних регіонів, зокрема Волині8, Харкова9, По
ділля10. Прохання мотивувалися тим, що «самі прості розповідні 
місця важко розуміються народом, тоді як глибоко зворушливі 
сцени останніх днів земного життя Господа Ісуса Христа, Його ве
личні повчання, притчі, а також інші Св. Книги залишаються, на 
превеликий жаль, лише пустими звуками… Надто гнітючий факт, 
що тільки один малоросійський народ позбавлений щастя чита
ти на своїй рідній мові божественні глаголи»11. 

За розпорядженням Синоду «розглянути переклад, надіслати 
свій відгук щодо його вартості та доцільності друку» доручили 
єпископу Подільському та Брацлавському Парфенію12. У своєму 
відгуку єпископ зазначив: «переклад зроблений добре»13. Зага
лом, резюмуючи відгук, Парфеній писав: «Думаю, що переклад 
Морачевського міг би бути виданий, але попередньо ми повинні 
його детально переглянути та виправити»14. 

Ще до його офіційного призначення Синодом єпископа Парфе
нія редактором видання Євангелія, керуючий Московською си
нодальною типографією Сергій Войт писав Парфенію: «При цьо
му я просив прийняти друк цього видання під Ваш безпосередній 
нагляд»15. Преосвященний охоче підтримав таку пропозицію16, а 
1018 травня 1905 року Синод вирішив «Доручити Московській 
синодальній типографії надрукувати зазначений переклад [Пи
липа Морачевського. – Авт.] … друк проводити під редакцією пре
освященного подільського Парфенія, на якого покласти завер
шальне виправлення малоросійського тексту»17. 

Єпископ Парфеній у кам’янціПодільському сформував з кра
щих представників місцевого духовенства комісію з редагуван
ня українського перекладу Євангелія Пилипа Морачевського. 
До цієї комісії увійшли історик, археолог, етнограф, музейник, 
археограф, мистецтвознавець, протоієрей Юхим Сіцінський, про
тоієрей Кирило Стиранкевич, інспектор Кам’янецьПодільського 
жіночого училища Михайло Савкевич та викладач згаданого учи
лища Микола Бичковський. Керував безпосередньо цією комісією 
єпископ Парфеній. Як свідчать документи, засідання відбувалися 
в будинку самого єпископа Подільського та Брацлавського18.

Проте це була не єдина комісія, яка займалася редагуванням пе
рекладу, було ще дві інших – київська та петербурзька. Стосовно ки
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ївських українофільських кіл, то Парфеній писав: «Київські україно
філи забили тривогу, коли дізналися, що в Кам’янці готується справа 
видання малоросійського Євангелія. Вони також давно слідкують 
за цією справою і не хочуть, щоб їх праця пропала марно»19. До ки
ївської комісії увійшли кращі на той час філологи та історики Орест 
Левицький, Павло Житецький, Сергій Єфремов, Борис Грінченко20. 
З СанктПетербурга активно справою видання україномовного чет
вероєвангелія видатний тогочасний діяч Олександр Лотоцький.

Робота над редагуванням тексту перекладу була дуже інтен
сивною. Свідченням цього можуть бути слова Ореста Левицького: 
«Перед нами, під час наших перекладацьких сеансів, розкритими 
бувають до десяти різномовних текстів, і ми за ними звіряємо 
кожне слово. Від того і виходить, що для перегляду останніх деся
ти глав ми витратили більше 10 сеансів, кожний по 34 години, і 
бідний Павло Гнатович [Житецький. – Авт.] так втомився, що під 
кінець знову захворів і останню главу правив, лежачи в ліжку»21. 

Що стосується звірки тексту перекладу Євангелія, то в лис
ті Олександра Лотоцького до Юхима Сіцінського ми знаходимо 
інформацію, що «взявши за основу грецький текст, звіряли з пе
рекладами на мови латинську, німецьку, французьку, сербську, 
чеську та з перекладом Куліша»22.

Шлях видання був досить тернистим, проте як 1905 року пи
сав О. Лотоцький «хоч тепер час трудний, не стає часу, усюди по
спіхи, – але справа видання Євангелія остільки важна, що вкра
демо часу, аби прислужитися їй»23. Сергій Єфремов у свою чергу 
зазначав: «Діло, яке Ви робите, історичне й діло будущини»24.

Велика увага надавалася інформаційному висвітленню ро
боти над виданням українського четвероєвангелія. Орест Ле
вицький писав Юхиму Сіцінському: «Не забудьте, що тепер 
зародилася спеціальна українська преса, і вона може підняти 
справжній ґвалт, якщо її залишати в невідомості про хід ви
дання Євангелія»25.

Особливу увагу на себе привертає переклад на українську 
мову молитви «Отче наш». Наведемо його:

«Отче наш, що на небі єси!
Хай святиться ім’я Твоє.
Хай настане царство Твоє,
Хай буде воля Твоя
І на небі, і на землі.
Хліб наш щоденний
Дай нам на сьогодні.
І прости нам провини наші,
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Як і ми прощаємо тим, 
Хто нам винен.
І не введи нас у спокусу,
А визволи нас од лихого.
Бо Твоє єсть царство і сила повік.
Амінь»26.

Видання українського Євангелія піднімало і патріотичні на
строї. Олександр Лотоцький писав: «Того, що ми перебули вже 
за останні 4050 літ, вже бути не може, а й з тих усіх пригод ви
йшли ми з перемогою, – бо ідеї не вмирають. Переждемо й нові 
пригоди, поки знову невмираюча ідея їх не переможе»27. Сергій 
Єфремов писав: «Діло, яке Ви робите, історичне й діло будущини, 
а не минувшини, то чи треба зробити його так, щоб воно стало 
зразком надалі, і не доводилося переробляти потім»28.

Особливо цікавим українське четвероєвангеліє є для філо
логів, оскільки саме цьому виданню відбувалася кристалізація 
українського правопису, основні риси якого ми зберегли і до 
сьогодні. Питання орфографії видання ставало певний час ка
менем спотикання. Так, у вересні 1905 року навіть було вирі
шено тимчасово призупинити висилку коректури, в зв’язку з 
«очікуванням остаточного вироблення орфографії»29. Існувало 
декілька варіантів вирішення цього питання: друкувати ети
мологічним правописом (ідея Михайла Лободовського), фоне
тичним (таку ідею висунули Сергій Єфремов, Борис Грінченко 
та Олександр Лотоцький) і компромісний варіант (такої думки 
дотримувалися Орест Левицький та Павло Житецький)30. Сер
гій Єфремов, до прикладу, закликав «не боятися радикалізму 
правопису»31.

Існувало кілька основним дискусійних питань щодо право
пису тексту Євангелія. Найперше на чому зійшлися редактори 
(зокрема, Орест Левицький, Павло Житецький, Сергій Єфремов, 
Юхим Сіцінський) – це те, що потрібно з усього тесту викинути 
літери ѣ (ять) та ы, як такі що не характерні для українського 
правопису32. Що ж стосується літери ъ (єр), то, на думку Ореста 
Левицького, його присутність чи відсутність нічого не змінює, 
проте все ж таки пропонував «пожертвувати» ним33. Дослідни
ки також висловилися за те, щоб для м’якого йотованого е (йе) 
ввести є, а для йотованого і (йі) – літеру ї34. Ряд рекомендацій 
висловив Сергій Єфремов. Так, він зазначив, 

що замість прийменника «од» треба писати «від», наголосив 
на тому, що «не» ніколи не поєднується з «поки». Також Сергій 
Олександрович наголосив на тому, що в українській мові немає 
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закінчень слів на мий, ший, щий (до прикладу, «зародившеєся» 
він пропонував змінити на «те, що зародилося»)35.

Та найбільше, згідно документів, які є в нашому розпоря
дження, для вироблення правопису Євангелія зробив Орест Іва
нович Левицький. Окрім вже попередньо згаданих пропозицій, 
він вніс ще цілий ряд уточнень та поправок. Резонно він наголо
сив на хаотичному вживані літер і та ї  тексті і пропонував вико
ристати фонетичний принцип. Водночас Орест Іванович помил
ково відмовлявся від апострофа, вважаючи, що «замість цього 
потворного та чужого нашій абетці знаку розумніше викорис
товувати вживаний з давнини ъ». Водночас він звертав увагу на 
розрізнення використання в тексті сполучників і, й, та. Заслу
говує уваги і той факт, що дослідник вказав на необхідність на
голосу в омонімах36. Один із листів до Юхима Сіцінського Орест 
Іванович повність присвятив проблемі використання в тексті 
літери ї37. В іншому листі він вказував на необхідність написан
ня слів із закінченням –ння виключно тільки в такому варіан
ті, а не як в рукописі інколи траплялися закінчення -ннє38. При 
подільшому листуванні також виникали дискусії стосовно слів 
«пропасниця», «мережі», «сівач», «уші» і т. д. Окрім того дослід
ник наголосив на обов’язковому використані перед дієсловами 
приставки не, оскільки в тексті Євангелія траплявся і варіант 
приставки ни39.

Певну участь у формуванні правопису тексту українського 
четвероєвангелія взяв і подільський краєзнавець, завідуючий бі
бліотекою Подільського церковного історикоархеологічного то
вариства, викладач Кам’янецького жіночого духовного училища 
Микола Іванович Бичковський40.  

Українське Євангелія викликало значний резонанс як в серед
ині імперії, так і поза нею. Так, ще у вересні 1905 року виданням 
четвероєвангелія зацікавилося Британське та Іноземне Біблійне 
товариство. Невдовзі після початку друку Святого Письма Това
риство зробило величезне замовлення – по 800010000 примір
ників кожного Євангелія всіх чотирьох євангелістів41.

Досить цікавим є відгук відомої тогочасної діячки Олени Пчіл
ки на видання українського Євангелія. У ньому вона зазначила: 
«Місія Преосв. Парфенія, можна сказати, історична: з його рук, в 
його редакції вийде та книга священного писання, кожен вислів 
якої буде читати наш люд с благоговінням; цілі покоління будуть 
виховуватися на цій книзі свою думку и душу… Нам здається в 
будьякому випадку, що текст перекладу Морачевського, наскіль
ки він нам відомий, потерпів великі зміни, так що важко було б 
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сказати, хто власне автор того українського Євангелія, яке тепер 
вийшло під редакцією Преосв. Парфенія… Текст відрізняється 
великою зрозумілістю, якщо порівнювати його з іншими укра
їнськими перекладами, а тим більше, якщо порівнювати його з 
текстом слов’янським і російським (синодального видання)»42.

Цікавим є той факт, що єпископ Парфеній мав надію, що в по
дальшому четвероєвангелія буде неодноразово перевидаватися, 
оскільки в листі до Юхима Сіцінського просив його «переглянути 
все четвероєвангеліє в українському перекладі, зробити поправ
ки, щоб при новому виданні текст був виправлений»43.

Отже, епохальною подією в історії України стало видання 
україномовного четвероєвангелія за перекладом Пилипа Мора
чевського в 19051912 роках. Діяло три основних центри по його 
редагуванню: Кам’янецьПодільський, Київ та СанктПетербург. 
У роботі над ним було сконцентровані кращі сили тогочасної 
української інтелігенції: Сергій Єфремов, Борис Грінченко, Пав
ло Житецький, Орест Левицький, Олександр Лотоцький, Юхим 
Сіцінський, Федір Корш. Керував цією роботою єпископ Парфе
ній (Левицький). Видання святого Письма українською мовою 
сприяло зростанню патріотизму серед населення України. також 
в ході роботи над редагуванням Євангелія відбувався процес 
кристалізації українського правопису, основами якого ми корис
туємося і досі.

Врешті. На сьогодні дослідниками накопичено значний обсяг 
документів та матеріалів, що дає змогу на дисертаційному рівні 
чи в монографії дослідити незаслужено обійдену увагою важли
ву проблему історії України початку ХХ ст. 
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т. І. КОтенКО

150 років першому перекладу Нового Завіту 
українською мовою П. С. Морачевського

Стаття присвячена 150 річчу першого перекладу нового Завіту 
українською мовою П. С. Морачевського. З′ясовується питання про 
те, які автографи перекладу українською мовою книг нового Завіту 
П. С. Морачевського знаходяться в Бібліотеці російської академії наук 
(Бан) замість рукопису нового Завіту в двох книгах (1863-1864), пе-
реданого в 1865 р. Коротко викладається історія перекладу, доля ру-
кописів, дається їх археографічний опис. робота написана за новими 
даними, отриманим завдяки виявленню В. а. есипової автографа пе-
рекладу нового Завіту П. С. Морачевського в складі бібліотеки а. В. ні-
кітенко, що зберігається у відділі рукописів і книжкових пам’ятників 
наукової бібліотеки томського державного університету. 

Ключові слова: П. С. Морачевський; новий Завіт; автограф; 
переклад; українська мова; археографічний опис.

Перший повний переклад Нового Завіту на нову українську лі
тературну мову було здійснено 150 років тому (1864 р.) Пилипом 
Семеновичем Морачевським (18061879)  непересічною особис
тістю, педагогом, ученим, письменником, перекладачем [1, 2]. Його 
переклади вважаються одними з найкращих, але до цих пір вони 
не опубліковані і зберігаються в книгосховищах Росії та Україна в 
автографах різних авторських редакцій, в списках і копіях [3].

В Бібліотеці Російської академії наук (Бібліотека Імператорської 
Академії наук) зберігаються автографи 18601865 рр. перекладів 
П. С. Морачевського українською мовою Нового Завіту і Псалтиря. 
В бібліотеку вони були передані на тимчасове зберігання. П. С. Мо
рачевський особисто звернувся до Імператорської Академії наук 
з проханням прийняти рукописи його перекладів повного тексту 
Нового Завіту в двох книгах і Псалтирі на тимчасове зберігання, 
поки не з’явиться можливість їх опублікувати. 20 травня 1865 р. 
він отримав повідомлення з Академії про те, що рукописи отрима
ні і передані в академічну бібліотеку [4. Арк. 1 об.].

Наприкінці XIX ст. автографа перекладу Нового Завіту в двох 
книгах у бібліотеці виявлено не було. На постійне зберігання 
були взяті разом з Псалтирью інші автографи перекладів книг 
Нового Завіту П. С. Морачевського 18601864 рр. Автограф пе
рекладу Нового Завіту в двох книгах виявлено тільки у 2014 
році у складі бібліотеки академіка О. В. Нікітенко, що зберіга
ється у відділі рукописів і книжкових пам’яток Наукової бібліо
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теки Томського державного університету (ОРКП НБ ТГУ. В534. 
Т. 12). Він атрибутований і описаний В. А. Есиповой, доктором 
історичних наук, завідуючою сектором зберігання і вивчення 
фондів. Оскільки рукопис довгий час залишався невідомим, не
відомими були і його атрибутивні ознаки: час і місце написання, 
формат та ін. Всі ці фактори не сприяли його виявленню та ви
рішенню низки питань, зокрема, пов’язаних із встановленням 
авторських редакцій текстів.

Розглянемо історію перекладів П. С. Морачевським Нового За
віту в хронологічному порядку, спроби їх видання, надходження 
рукописів в бібліотеку, а також роль в цьому Імператорської Ака
демії наук.

П. С. Морачевський мав тверде переконання, що український 
православний народ повинен мати Св. Письмо своєю рідною мо
вою і що при перекладі на українську мову можна зберегти ка
нонічність текстів Священного Писання. Розуміючи необхідність 
і значимість такої справи, він приступив до перекладу книг Но
вого Завіту. 14 березня 1860 р. П. С. Морачевський почав роботу 
над перекладом тексту Євангелія від Іоанна, повністю завершив 
переклад текстів чотирьох Євангелій 16 листопада 1860 р., а до 
кінця року провів і повне редагування. Для досягнення найкра
щого перекладу на українську мову П. С. Морачевський порів
нював слов’янський текст з текстами німецькою, французькою, 
латинському, російською та іншими мовами. 28 вересня 1860 р. 
переклади текстів Євангелія від Іоанна і Матфея були відправле
ні П. С. Морачевським митрополиту СанктПетербурзькому і Нов
городському Исидору (Нікольскому) з проханням оцінити його 
працю і благословити на продовження роботи, а також надати 
сприяння у виданні всього Євангелія [1. Арк. 467469]. 14 жовтня 
1860 р. було передано думку Св. Синоду, висловлену митрополи
ту Исидору при приватному зверненні, що переклад Євангелій, 
зроблених П. С. Морачевським або будьким іншим, не може бути 
допущений до друку. Незважаючи на це, перекладач наприкінці 
1861 р. звертається за підтримкою до вчених Другого відділен
ня російської мови і словесності Імператорської Академії наук, 
представивши на їх розгляд повний текст перекладу Євангелія. 
На засіданні Відділення 8 лютого 1862 р. було заслухано схваль
ну доповідь академіка І. І. Срезневського про працю П. С. Мора
чевського і прийнято рішення звернутися до Президента Імпе
раторської Академії наук з проханням надрукувати переклад 
Євангелія П. С. Морачевського в одному з академічних видань. 
Для цього академіками О. Х. Востоковим, О. В. Нікітенко і І. І. Срез
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нєвським, знавцями української мови, була складена рецензія, в 
котрій були розглянуті філологічний й моральнорелігійний ас
пекти перекладу Євангелія [Там само. Арк. 472476]. 16 березня 
1862 р. переклад Євангелія П. С. Морачевського був переданий 
Академією в Св. Синод Російської православної церкви для роз
гляду його з теологічної точки зору і для отримання дозволу на 
видання. 19 травня 1862 р. на засіданні Відділення розглядалося 
питання про надісланий П. С. Морачевським переклад Діянь Св. 
Апостолів. Однак справа затягувалась, і щоб її прискорити, Пре
зидент Академії наук 22 липня 1862 р. ще раз звертався до Св. 
Синоду. З листом було подано і зошит з новими правками пере
кладача до тексту. 15 грудня 1862 р. П. С. Морачевський цікавив
ся долею свого перекладу Євангелія і Діянь Апостольських і про
сив посприяти в прискоренні справи в Св. Синоді по їх виданню. 
У листі до І. І. Срезневского від 18 грудня 1862 р. П. С. Морачев
ський висловлював вдячність вченому за участь і підтримку в 
його справі, завдяки якій він знову повернувся до перекладу По
слань Св. Апостолів [5. Л. 23 об.  26 об.]. 

18 липня 1863 р. виходить таємний припис мінітра внутріш
ніх справ Російської імперії П. О. Валуєва про призупинення 
друку релігійних та навчальних книг українською мовою. Осно
вною причиною появи Валуєвського обіжника стало українсь
ке нaціональнокультурне відродження кінця 1850х – почат
ку 1860х рр. Безпосереднім поштовхом послужив і переклад 
Євангелія українською мовою П. С. Морачевського [6, 7]. 3 січня 
1864 р. Св. Синод видав указ про заборону друкувати Євангеліє 
українською мовою в перекладі П. С. Морачевського. Рукописи 
перекладача повернули в Академію наук 27 січня 1864 р.

Незважаючи на несприятливу політичну ситуацію, що склала
ся навколо видання українською мовою текстів Священного Пи
сання, П. С. Морачевський продовжує працювати над переклада
ми. 26 лютого 1864 р. він відправляє з листом до І. І. Срезневского 
переклад Апокаліпсису. У листі перекладач просить Академію на
діслати йому повернуті з Св. Синоду рукописи його перекладів 
Євангелія і Діянь Апостольських, обіцяючи надіслати натомість 
«інший, значно виправлений, повний примірник Нового Завіту, 
який ... абсолютно вже закінчено »[5. Арк. 28]. 3 грудня 1864 р. 
П. С. Морачевський відправляє до Академії з супровідним листом 
текст нової редакції перекладу Нового Завіту в двох книгах з про
ханням дати рецензію, що й було розглянуто на засіданні 7 січ
ня 1865 р. Рукопис надали академіку О. В. Нікітенко для оцінки 
і відповіді перекладачеві. Тоді ж П. С. Морачевський просив Ака
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демію взяти його повний переклад Нового Завіту на зберігання. 
12 травня 1865 р. на засіданні Відділення зачитувався супровід
ний лист П. С. Морачевського до перекладу на українську мову 
Псалтирі з проханням розглянути її і прийняти на зберігання. Ре
цензування Псалтирі також доручили О. В. Нікітенко [8. Л. 2 об.]. 
А вже 20 травня 1865 р. П. С. Морачевський отримав з Відділення 
російської мови і словесності Імператорської Академії наук пові
домлення про те, що відправлені ним переклади українською мо
вою у двох книгах Нового Завіту і Псалтиря Академією отримані 
і передані на зберігання в академічну бібліотеку. Передаючи свої 
рукописи перекладів Нового Завіту в двох книгах і Псалтирі на 
зберігання до Імператорської Академію наук, П. С. Морачевський 
сподівався, що вони колинебудь будуть видані і послужать укра
їнській духовній і просвітницькій справі. Однак така можливість 
з’явилася тільки через 40 років. 

Наприкінці 1890х рр. Українська Громада Петербургу («Укра
їнська Громада» утворена в 1859 р. українськими громадськими 
та культурними діячами, сприяла розвитку народної освіти, по
ширенню національної ідеї, формуванню національної самосві
домості) намагалася актівізувати введення української мови в 
церковну сферу, для чого планувалося видати Євангеліє україн
ською мовою в перекладі П. С. Морачевського. Тоді й було вияв
лено, що рукописи П. С. Морачевського відсутні в академічній бі
бліотеці [9. С. 90], а також те, що вони взагалі не перебувають на 
бібліотечному обліку. Перш за все, почали розшукувати рукопис 
перекладу Євангелія. В архіві Відділення російської мови і сло
весності був знайдений переклад Псалтиря, а автографа повного 
перекладу Нового Завіту в двох книгах виявлено не було. Зате був 
знайдений інший автограф перекладу Діянь Святих Апостолів, а 
в приватній бібліотеці І. І. Срезневського – Апокаліпсис [10. Арк. 
38, 40, 55]. У 1899 р. виявлені рукописи передали в академічну 
бібліотеку. Оскільки рукопису Евангелія не було знайдено, Ака
демія наук звернулася до онука перекладача, В. В. Морачевсько
го, з проханням прислати, замість втраченого, рукопис перекладу 
Евангелія, у зв’язку з намірами його опублікувати [11]. У 1900 р. 
В. В. Морачевський передав до Академії рукопис як подарунок, з 
умовою його видання. Це був чорновий рукопис Євангелія з до
датковим зошитом пізніших правок перекладача до тексту, а та
кож пізніша копія Євангелія [9. Л. 91]. У 1901 р. рукописи П. С. Мо
рачевського були опрацьовані і заінвентарізовані в академічній 
бібліотеці. Інформація про них була представлена В. І. Срезнев
ським на засіданні Загальних зборів Академії 5 травня 1901 р. 
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в доповіді про складання «Охоронного опису рукописного від
ділення Бібліотеки Імператорської Академії наук». При періо
дичних публікаціях матеріалів «Охоронного опису ...» В. І. Срез
нєвським в 1902 р. під назвою «четвероєвангеліє в перекладі на 
малоросійську мову. Праця П. С. Морачевського» було випущено 
окремою статтею перший археографічний опис оригіналу та ко
пії Євангелія і вперше опубліковано уривок рукопису П. С. Мора
чевського – текст V глави Євангелія від Матфея [Там же]. Пізні
ше були видані: в 1902 г. – описи Діянь Святих Апостолів столів 
і Апокаліпсису [12. С. 85, 87], в 1903 г. – Псалтирі [13. С. 15, 16]. 
Археографічні описи оригіналів перекладів П. С. Морачевського 
увійшли в 1905 р. в окреме видання «Охоронного опису ...» [10. С. 
1922, 3738, 3940, 5455], в додатку до I відділу якої вперше були 
опубліковані зразки текстів усіх перекладів книг Священного 
Писання П. С. Морачевського: з Євангелія від Марка  перші вісім 
віршів гл. ХVI (№ 12, Арк. 6566, до видання не включений раніше 
опублікований при опису уривок з Євангелія від Матфея); з діянь 
Святих Апостолів – повністю текст гл. II (№ 13, с. 6668); з Апока
ліпсису – повністю текст гл. ХIX (№ 14, с. 6869); з Псалтирі – по
вністю тексти псалмів 1 і 103 (№ 15, с. 6970). У 1910 р. за даними 
«Охоронного опису ...» було опубліковано «Опис рукописного від
ділення бібліотеки Імператорської Академії наук. І. Рукописи. – 
Т. 1 (І. Книги священного писання і ІІ. Книги богослужбові)»[14]. 
Описи рукописів П. С. Морачевського були складені В. І. Срезнєв
ським і Ф. І. Покровским в більш стислому вигляді, ніж в «Охо
ронному описі ...», і без публікації уривків текстів, з опущенням 
деякої важливої інформації, представленої в рукописах, яка нами 
була використана при розгляді історії перекладу Євангелія. Руко
писи П. С. Морачевського зараз зберігаються в бібліотеці відпо
відно до шифрів, зазначених в «Описі рукописного відділення ...». 
Відзначимо, що основне зібрання рукописного відділення бібліо
теки, яке сформувалося в 1899 р, було пронумеровано колишнім 
директором цього відділення А. А. Куніком. Перед нумерацією 
він вказав на те, що ці рукописи з основного зібрання – Осн .; над
ходження же з 1900 р. позначалися як Нов.

Далі приведемо короткий археографічне опис і кодикологічну 
інформацію на основі двох попередньо розглянутих видань опи
сів, з деяким уточненням даних. «четвероевангеліе въ переводе 
на малорусскій языкъ, трудъ Ф.С. Морачевского »(1. 3. 5354 – 
Нов. 104) [10. С. 19, 20; 14. С. 29, 30]. Автограф. 1860, р. Ніжин. Ру
кописи в 1 ° і 4 °, на 176 (чотири зошити) + 20 аркушах (Окремою 
зошитом правок перекладача до тексту 1862 р. ). В оправі і без 
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оправи. Написано українською мовою, деякі примітки – росій
ською мовою. На арк. 144, на початку Євангелія від Іоанна, від
мітка П. С. Морачевського про початок роботи 14 березня 1860 р.; 
на арк. 81 об., в кінці Євангелія від Марка, про закінчення пере
кладу 16 листопада 1869 р.; відмітки про час роботи над іншими 
Евангеліямі і часі редагування Євангелія в грудні 1860 р. вказано 
на арк. 3 об., 50, 55, 87, 139, 175. На початку кожного Євангелія 
переписувачем зроблено запис «Господи благослови». 

«Копія четвероевангелія въ переводе Ф.С. Морачевскаго на 
малорусскій языкъ»(1. 3. 55 – Нов. 104 *) [10. С. 19, 20; 14. С. 30]. 
Кінець XIX ст. машинопис в 1 °, на IV + 127 аркушах. В оправі. На 
арк. II знаходиться за пись: «Евангеліе въ переводе на Малорус
скій языкъ Морачевскаго (Новейшая копия съ белового списка, 
принадлежащаго редакціи “Кіевской старины”)». Список за
раз зберігається в Інституті рукописів Національної бібліоте
ки України імені В. І. Вернадського, ф. 30 (Колекція рукописних 
книг ІР НБУВ), № 11. 

«Діянія апостоловъ въ переводе на малорусскій языкъ, трудъ 
Ф. С. Морачевскаго»(1. 5. 51 Осн. – 1458) [10. С. 37, 38; 14. 52]. 
Автограф. 1862 р. Ніжин. рукопис в 4 °, на II + 65 аркушах, чисті 
арк. 62, 65; по нумераціі П. С. Морачевського – I + 119 с. В опра
ві. Назва та вихідні дані рукопису на арк. 1: «Діяния Святихъ 
Апостолівъ, писанниі Святимъ Апостоломъ и Євангелистомъ Лу
кою, на Малороссийськімъ язиці. Переложивъ Ф. Морачевский». 
«Апокалипсисъ въ переводе на малорусскій языкъ Ф.С. Морачев
скаго»(1. 5. 52 – Осн. 1459) [10. С. 39, 40; 14. С. 54]. Автограф. 1864 р. 
Ніжин. Рукопис в 8 °, на I + 69 аркушах, чисті арк. 5669; по нуме
рації П. С. Морачевського – I + 106 с. Заголовок рукопису на арк. 1: 
«Апокалипсисъ» і на арк. 2, з вихідними даними: «Апокалипсисъ, 
чи Одкровеннє святого Апостола Ивана Богослова. 1864». На 
полях рукопису перекладачем олівцем відзначені дати, коли їм 
робилися редакторські правки: на арк. 22 «февр. 10 »; на арк. 66 
«февр. 11 »; в кінці тексту, на арк. 55, роботи «Февраля 12».

Імператорська Академія наук брала активну участь в публіка
ції Євангелія. У 1902 р. за дорученням Академії переклад Єванге
лія П. С. Морачевського прорецензував академік А. А. Шахмaтoв і 
дав йому високу оцінку, але справа з місця не зрушила. У 1904 р. 
«Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых 
книг» подало заяву про необхідність публікації Євангелія україн
ською мовою в Св. Синод і до Міністерства внутрішніх справ [15. С. 
186]. Міністр В. К. Плеве не дав дозволу на публікацію Євангелія, і 
тільки 18 жовтня 1904 новий міністр внутрішніх справ П. Д. Свя
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тополкМірський, відповідаючи на лист Президента Академії наук, 
великого князя Костянтина Костянтиновича Романова, дав до
звіл на публікацію українського перекладу чeтвeроевангелія П. С. 
Морачевського, але воно так і не було виконано. Після подій 1905 
року Українська Громада в Петербурзі подала в Комітет Міністрів 
прохання про відміну заборони на українське друковане слово і на 
видання Євангелія, і отримала на це дозвіл в березні 1905 р.

На той час вже існувало три різних переклади євангельських 
текстів, крім перекладу П. С. Морачевського: видана за кордоном 
повна Біблія П. О. Куліша, І. П. Пулюя та І. С. НечуяЛевицького (Ві
день, 1903 р.) і рукопис Євангелія в перекладі М. Ф. Лободовського, 
відправлена їм в Св. Синод в 1903 р. Імператорська Академія наук 
направила всі три переклади Євангелія відомому українському 
філологу П. Г. Житецькому для розгляду мови та стилю. Вченим 
був зроблений глибокий науковофілологічний та історикопо
рівняльний аналіз, і переклад П. С. Морачевського був визнаний 
кращим, оскільки він значно більш відповідав вимогам науки і 
життєвої практики [16. С. 39, 40]. За основу видання було взято ру
копис в перекладі П. С. Морачевського, але текст було критично 
переглянуто. Для редагування тексту створили авторитетні комі
сії з теологів, істориків, лінгвістів. Академічне видання четвероє
вангелія українською мовою було опубліковано під назвою «Гос
пода нашого Іисуса Христа Святе Євангеліє»; текст українською 
мовою приводився паралельно з церковнослав’янским текстом 
за Євангеліями. Видання вийшло в світ протягом 19061911 рр. 
Проте ім’я П. С. Морачевського у вихідних даних не було вказано, 
як і те, чий текст покладений в основу видання. З тих пір помил
ково вважається, що був виданий євангельський текст в перекладі 
П. С. Морачевського. При цьому відомо, що ще в 1916 р. керівник 
роботи і редактор перекладу, архієпископ Парфеній (Левицький) 
відзначив, що комісія під його керівництвом, «кроме рукописно
го перевода Ф. С. Морачевского, пользовалась другим рукописным 
переводом Лободовского, а также существующими печатными пе
реводами, изданными в прошлом столетии в Галиции. Из каждого 
перевода комиссия брала то, что признавала более правильным, 
а во многих местах устанавливала свой текст» [11. Л. 77]. Але не 
заперечувався і той факт, що з перекладу П. С. Морачевського було 
взято більше, ніж з текстів інших авторів. Однак і досі переклади 
українською мову книг Нового Завіту і Псалтиря П. С. Морачевско
го не опубліковані і залишаються в рукописах. 

Отже, в рукописний фонд Бібліотеки Імператорської Академії 
наук не надійшов автограф перекладу П. С. Морачевського Но
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вого Завіту в двох книгах, котрий був висланий перекладачем в 
Академію в 1864 р. і переданий до бібліотеки в 1865 р. на тимча
сове зберігання. Він виявлений тільки зараз у Відділі рукописів і 
книжкових пам’яток Наукової бібліотеки Томського державного 
університету. Завдяки цьому засвідчено, що П. С. Морачевським до 
Академії на зберігання дійсно був направлений повний переклад 
Нового Завіту, в остаточному варіанті 1864 р. (авторська редакція 
тексту проводилась в 1863 1864 рр.): Перша книга – Євангеліє; 
друга книга – Діяння и Послання Св. Апостолів, Апокаліпсис.

В ньому вперше представлено переклад Послань Св. Апосто
лів, інші автографи або списки Послань поки не виявлені. В руко
писний фонд академічної бібліотеки надійшов тільки автограф 
перекладу Псалтиря, переданий перекладачем на тимчасове збе
рігання. Наприкінці XIX ст. надійшли інші різночасові автографи 
перекладів книг Нового Завіту: Євангелія 1860 р. (текст першої 
авторської редакції в чорновому перекладі, який був відправле
ний до Академії онуком перекладача в 1900 р.) із зошитом пра
вок до тексту 1862 р.; Діяння Св. Апостолів 1862 р. (рукопис було 
знайдено у Другому відділенні Академії, і, ймовірно, саме його 
було повернуто з Св. Синоду до Імператорської Академії наук); 
Апокаліпсис 1864 р. (який перекладачем був посланий на рецен
зію І. І. Срезневскому). 

Висловлюю щиру подяку за надані відомості та копії з руко
пису для підготовки даної статті директору Наукової бібліотеки 
Томського державного університету Михайлу Олеговичу Шепе
лю, завідуючій сектором зберігання і вивчення фондів Відділу 
рукописів і книжкових пам’ятників Валерії Анатоліївні Есиповой, 
а також усім співробітникам бібліотеки.
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чудеса і знамення здавна шануються як знак Божественної 
присутності в світі і благодатної любові Божої до нас. Ними на
повненні Старий і Новий Завіт, життя святих, також цю тему не 
обминула світська література, мистецтво. Але саме на сторінках 
Священного Писання вона представлена у всій своїй багатогран
ності, неповторності і гармонії. 

Питання чудес завжди було одним із нелегких, тому що розу
міти чудо можна по  різному. Наприклад, християнин розуміє 
його як благодатну дію Духа Святого, а людина далека від хрис
тиянства – як незвичайне явище, що її вражає. Науковець сприй
має це як подію, яка не пояснюється законами природи або буде 
вважати дію цих законів чудесною. Люди ж невіруючі під чудеса
ми будуть розуміти ілюзію, прояв людського невігластва, обман 
або самообман. Як ми бачимо різницю у розумінні чуда, так само і 
по – різному душа людська відзивається на чудесні події. У когось 
це може визвати релігійні почуття, в іншому пробуджує розумову 
діяльність, прагнення до дослідження. 

Тема чудес завжди була актуальною. Свідченням цього є те, 
що вона була об’єктом вивчення багатьох дослідників. Так пре
подобний Іоанн Кассіан говорить про ставлення святих угод
ників Божих до чудес [2], протоієрей Остроумов Стефан своїй у 
праці «Мысли о чудесах» [10] розглядає поняття чудо, староза
вітні чудеса, моральний характер християнських чудес, митро
полит Антоній Сурожський вказує на чудо як на відновлення 
гармонії в людині [8].

Метою статті є дослідження поняття «чудо», наведення біблій
них прикладів чудес, дослідження значення та важливості чудес 
у Старому та Новому Завітах, їхній порівняльний аналіз. 

У будь – якій релігійній системі феномен чуда займає своє за
кономірне місце. Тому, що релігія є зв’язком нашого світу із сві

а. В. Гуль 

Компаративний аналіз свідчень про чудо
в Старому та Новому Завіті

у статі розглядаються основні моменти православно-бого-
словського погляду на чудеса у Старому та новому Завіті. розкри-
то поняття «чудо», наведено біблійні приклади чудес, досліджено 
значення чудес у Священному Писанні, їхній порівняльний аналіз.
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явище, знамення, сили.
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том трансцендентним (надприродним), а чудо є свідченням при
сутності «надприродного» в світі «природньому». 

Поняття «чудо» зазвичай для людей є очевидним, тому і бага
тьом здається, що і визначати його не потрібно. Але та людина, 
яка цікавиться цим питанням бачить розбіжність у визначеннях. 
Розходження полягає в тому, що чудо це поняття релігійне і тому 
підхід до цього поняття можливий або з релігійного або із атеїс
тичного боку. Тому, при визначенні цього поняття у статті буде 
вжито підхід релігійний.

Зазвичай, при визначенні поняття чудо, християнські богосло
ви серед яких і прот. О. Давиденко стверджують, що «чудеса – це 
надзвичайна подія, яка має істинну причину поза законами при
роди і природніми силами, в надзвичайній дії Божій, здійсненній 
для досягнення тієї чи іншої мети» [ 5, с. 113 ]. 

Про чудо, як наслідок дії надприродних сил, говорить нам і ети
мологічний словник української мови: «чудо – явище, викликане 
надприродними силами» [7 , с. 350], втручанням Божої благодаті. 

Тобто, ми бачимо, що будь  яке надприродне явище, яке ви
ходить за рамки природних закономірностей, пов’язане із силою 
Божою, Його благодаттю. І справді, історія відомих нам чудес 
описаних у Священному Писанні, житі святих чи з нашого осо
бистого життя тісно пов’язана з молитвою і вірою тих людей, які 
стали учасниками цієї благодаті. 

Митрополит Антоній Сурожський говорить про чудо, як про 
момент, коли відновлюється гармонія, порушена людським 
гріхом. Це може бути спалах на мить, це може бути початок 
усього нового: життя в гармонії між Богом і людиною, гармо
нії створеного світу із своїм Творцем. У чуді відновлюється те, 
що повинно бути завжди; воно не означає щось нечуване, не
природне, те, що суперечить природі речей, але навпаки, така 
мить, коли Бог вступає у Своє творіння і буває ним прийнятий. 
І коли Він прийнятий, Він може діяти у Своєму творінні вільно, 
державно [ 8, с. 321] 

чудеса, описані в Біблії, не просто загадкові події, які очевид
ці не можуть пояснити ніякими відомими законами. Вони мають 
зовсім інше значення. Мета їхня полягає в пробудженні людей 
від духовного сну, їхнього чуттєвого життя, у навернені людей до 
Бога, укріпленні у вірі. Прп. Іоан Касіан говорить: «Святі отці ні
коли не бажали творити чудеса, маючи навіть велику благодать 
Духа, хіба що в крайньому і неминучому випадку» [ 2, с. 243]. чу
деса були тією силою, з допомогою якої християнство охопило 
весь світ [4, с. 216]. Апостольська проповідь супроводжувалася 
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численними знаменнями. Це було необхідно, бо вона звучала в 
язичницькому світі, серед людей, що не знали Бога.

Але чудо, саме по собі доводить тільки те, що світ не зводиться 
до безглуздих актів природи, що є надлюдська реальність. У ду
ховному житті кожного віруючого чудо є знаком, відповіддю від 
Бога; всяке «зовнішнє» чудо направлено «всередину», воно вка
зує на необхідність зміни внутрішнього світу людини. Аксіома 
святоотцівської мудрості: чудеса Божі завжди мають очевидну, 
благу мету – підбадьорити, зцілити, врозумити. Ясність мети – 
наближення людини до спасіння – залишається критерієм Боже
ственності надприродного явища. «Істинне чудо ніколи не буває 
випадковим і сенс його ... у розкритті в людини внутрішньої ду
ховної сторони життя»,  писав А.Б. Салтиков [11]. 

Для позначення чудес у Священному Писанні вживаються ба
гато різних слів. Ми зустрічаємо «знамення і чудеса» (Рим. 15: 19; 
Мт. 24: 24; Євр. 2: 4), просто «знамення» (Ін. 2: 11; Діян. 8: 6; Одкр. 
13: 13) , «сили» (Діян. 19: 11) або «діла», і про кожного з цих по
нять не зайвим буде сказати декілька слів.

1. чудо. У грецьких списках Євангелія немає слова «чудо», 
хоча в цій давній мові є дуже багато слів з подібним значенням: 
«незвичайний», «дивовижний», «вражаючий», «неймовірний», 
«незвичайний», «аномальний»  т. ін. Людям дуже подобалися 
ці слова. Грецька література часів земного життя Христа рясні
ла розповідями про різного роду чудеса язичницьких пророків, 
напівбогів. Для позначення чуда там вжито лише одне грець
ке слово «семейон», яке на латинь зазвичай перекладається як 
signum «сигнал, знак». Значить, те, що здійснює Ісус – знак при
сутності Божої серед людей, і головне в чуді не «аномальність», 
«незвичайність», а те, що через нього Господь подає нам звістку 
про Себе [12, с.8 ].

2. Знамення ( євр. «нес» чи «от»). Знамення – це доказ для 
утвердження завіту, свідчення про що – не будь майбутнє (Бут. 9 : 
12, Вих. 3: 12, Бут. 17:11, Вих. 8 : 18), надприродне явище ( Лук. 21 
: 11). часто вони служать печаттю могутності і влади тієї особи, 
яка їх робить ( Вих. 4 : 8, Мк. 8 : 11). За сприяння та підкріплення 
Господнього вони повідомляють законність дій, на підставі яких 
діяч повинен бути визнаний посланцем Божим. « Учителю хоті
лося б нам бачити знамення від Тебе» (Мф. 12: 38), «Яким знамен
ням докажеш Ти» (Ін. 2: 18), «запитують юдеї Господа, вимагаючи, 
щоб Він доказав, що має владу поступати тим або іншим чином». 
У євангелиста Матфея (16:1) читаємо, що фарисеї і садукеї, ви
пробовуючи, просили показати знамення з неба. Апостол Павло 
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говорить про себе, як про людину, що має знамення апостола (2 
Кор. 12: 12). У Старому Завіті, коли Бог посилає пророка Мойсея 
для звільнення ізраїльтян, то попереджає його, що фараон зажа
дає від нього знамення або чуда на підтвердження того, що той 
дійсно посланець Божий, і має силу свідчити про свою місію у 
світі (Вих. 7: 910 ). Небесними знаменнями називався також рух 
і різні положення планет, по яким язичники отримували одкро
вення (Єрем. 10 : 2) [ 9, с. 154].

3. Сили. чудеса часто іменуються «силами», тобто «Божою си
лою» (Діян. 4: 33). Це слово вказує на присутність у біблійній істо
рії надприродних справ Божих. Створення світу з нічого, воскре
сіння з мертвих, тричі вчинене Ісусом, не рахуючи Його власного 
воскресіння (Лк. 7:1117; 8:4956; Ін. 11:3844), і по одному разу 
Іллею, Єлисеєм, Петром і Павлом (3 Цар. 17:1724; 4 Цар. 4:1837; 
Деян. 9:3641; 20:912). Це є проявом тієї самої творчої сили; во
скресіння мертвих не можна пояснити як простий збіг чи нор
мальне явище природи. Те ж справедливо і щодо фізичних зці
лень, про які неодноразово повідомляється в Євангеліях [ 6, с. 86].

4. Діла. Особливо чудовий термін, що вживається переважно 
євангелистом Іоанном. Для нього чудеса – це просто діла (Ін. 5: 
36; 7: 21; 10: 25; 32: 38; 14: 11,12; 15: 24), які не міг не робити Той, 
в Кому він бачив повноту Божественної влади. Йому, по власти
вості вищій Істоті, належало здійснювати діла, переважаючі сили 
людські [12, с.14].

І всі ці перелічені чудеса можна умовно поділити на дві групи 
за прикладом професора А. И. Осипова. Він поділяє їх на зовніш
ні і внутрішні. Зовнішні – це воскресіння мертвого, припинення 
бурі, зцілення невиліковного, а внутрішні – це моральне пере
родження, несподівана поява твердої віри в Бога та ін. [3, с. 248].

Основною ідеєю Біблії є співвідношення людини і Бога. Бог 
призвав Всесвіт із небуття до життя; Він створив все премудро, 
прекрасно і вручив людині управляти над всім творінням, по
ставивши її як царя. Господь кличе людину до блаженства, до 
вічності. І це основна думка всієї Біблії. Можна сказати, що все 
Священне Писання – це одкровення про любов. Любов Бога до 
людини і людини до Бога. Біблія стверджує, що світ створений 
Богом і вручений людині, безперечно – це світ відкритий для дії 
Божої. А значить, будьяка дія Божа допустима і можливе будь
яке чудо, якщо того захоче Бог. І цю незліченну кількість чудес, 
як прояв Божої любові ми бачимо на сторінках Священного Пи
сання. читаючи Біблію ми розуміємо, що чудо – є не що інше як 
допомога Божа людям. Допомога тим, хто в цьому має потребу. 
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Якщо уважно читати Священне Писання Старого Завіту, то ми 
бачимо, як саме звершуються чудесні явища. Господь звершує їх 
особисто або через своїх пророків. 

Щодо чудес новозавітних, то найбільшим чудом, яке ми зустрі
чаємо у Новому Завіті є те, що Бог став людиною. За декілька сто
літь до того часу коли прийшов Христос древній мудрець молив
ся :«Віднови знамення і створи нові чудеса!» (Сир. 36, 6). І прихід 
Спасителя був відповіддю на давні очікування. 

На сторінках Євангелія багато разів зустрічаються знаки Бо
жої присутності. Але Він не поспішає вражати людей своїм Бо
жественною силою. Могутність Божественна була схована від 
людей. читаючи Євангеліє ми помічаємо те, що Господь не ба
жає звершувати якісь вражаючі чудеса, тому що віра основана 
на могутності, заставлена силою – не істинна віра. чудо воно у 
певній мірі нав’язує, заставляє людину вірити, лякає. Але в цій 
вірі немає любові. А із Євангелія від Іоанна Богослова ми знаємо, 
що Господь є Бог любові. Він хоче не просто віри і покори, а дає 
людині свободу вибирати, вірити і любити. Тому Він ніколи не 
звершує чудо перед гонителями, а робить їх перед учнями, щоб 
підтримати зароджену у них віру.

В Новозавітних чудесах закладена ідея Царства Небесного. 
Христос проголошує початок нової ери. Це означає те, що на зем
лю прийшов Бог і Він діє в Христі Ісусі. І це добре видно у всіх 
чудесах. У воскресінні мертвих, зціленні, вигнанні бісів.

чудеса звершені Спасителем розглядаються як свідчення 
про те, що Він посланий Богом та про Його Божественність (на
приклад, Преображення) перед учнями. У бесіді з юдеями після 
зцілення розслабленого в купальні Господь говорить: «Діла, які 
Отець дав Мені звершити, саме ці діла, які Я творю, свідчать про 
Мене, що Отець Мене послав» (Ін. 5, 36).

Подруге, в деяких випадках чудеса є поясненням вчення. 
Наприклад, зцілення сліпонародженого є наочним пояснен
ням вчення Христа про Себе як про світло світу. Прокляттю 
безплідної смоковниці відповідає притча про безплідну смо
ковницю. Воскресіння Лазаря покликане підтвердити вчення 
про воскресіння мертвих.

Потретє, чудеса є своєрідними обітницями. У них долається 
природна обмеженість світу. Так, примноження хлібів, ходіння по 
водах і інші випадки подолання фізичних законів вказують на мож
ливість подолання тих обмежень, які наклала на людину гріховна 
природа. Ці чудеса є свідченням того, що після загального воскре
сіння над людиною не будуть підвладні закони природи [ 12, с. 76].
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Не варто вважати, що чудеса відбуваються лише для того, щоб 
довести, пояснити, переконати. Ми ніколи не повинні забувати 
про те, що всі чудеса Спасителя, які Він здійснив, особливо чудеса 
зцілень, воскресіння померлих, насичення голодних – все це є про
яви любові Бога до людини. Сила Божественної любові розкрива
лася в цих чудесах, і тому вони направляли серця людей до Бога.

Євангелисти підкреслюють, що Христос часто відмовляється 
творити чудеса (наприклад, спокуси диявола в пустелі), і навіть 
коли Спаситель робить чудо, Євангелисти, описуючи його, не ро
блять його самоціллю – чудом заради чуда. Автори новозавітних 
писань акцентують увагу читача, на його сенсі, на тому, що цей 
Божий знак, нам відкриває.

У Христі діє Бог! Він Сам – Бог! Це перше і саме достатнє свід
чення і всіх разом, і кожного окремо з Євангельських чудес.

Друге твердження Євангелія – прихід Христа знаменує настан
ня нової ери Божого Царства.

Володарі світу – біси – біжать із світу, втрачають владу над 
людьми. Звернемо увагу – дуже часто чудо Христове, наприклад 
зцілення, безпосередньо пов’язано з вигнанням демонічних сил.

 чудес здійсненних Господом Ісусом і описаних в Євангелі
ях понад тридцять. Євангелист Матфей пише: «і ходив Ісус по 
всіх містах та оселях, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи 
Євангеліє Царства і зцілюючи всяку недугу та неміч в людях» 
(Мф. 9:35). Євангелист Лука говорить: «Приходили (безліч учнів 
і народу) послухати Його і зцілитися від хвороб своїх, і також 
ті, які під владою нечистих духів, і зцілялися. І весь народ хотів 
лиш доторкнутись до Нього, бо від Нього виходила сила, і зці
ляла всіх» (Лк 6:18,19). Євангелист Іоанн в кінці свого Євангелія 
додає: «Багато чудес створив Ісус перед учениками Своїми, про 
які не записано в книзі цій» (Ін. 20:31), і далі: «Багато й іншого 
створив Ісус: але якби написати про те докладно, то думаю і сам 
світ не вмістив би написаних книг. Амінь» (Ін. 21:25). За воскре
сіння Свого Господь Ісус Христос з’явився учням і сказав їм: «Ідіть 
по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всьому створінню. Хто 
увірує і охреститися, спасенний буде. Віруючих супроводжувати
муть такі знамення: Іменем Моїм, будуть виганяти бісів, брати
муть змій: і якщо отруйне вип’ють, не зашкодить їм: покладуть 
руки на хворих, і вони будуть здорові» (Мк 16:1518) [12, с. 34].

Аналізуючи вище наведені приклади чудес описаних як і в 
Старому так і Новому Завіті можна виявити багато повчаль
ного. Поперше, ми часто помічаємо, що в Старому Завіті святі 
мужі творять чудеса, прикладаючи дуже багато зусиль, також 
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є помітною якась хвилинна зупинка, невпевненість у результа
ті. Тоді як чудеса Ісуса чи Його учнів завжди чиняться з вели
ким спокоєм. Маріам, сестра пророка Мойсея, тільки через сім 
днів зцілюється від прокази, незважаючи на те, що він голосив: 
Боже! Зціли її! (числ. 12: 1315); Христос же зцілює проказу од
ним дотиком (Мф. 8: 3), часто – на деякому віддаленні, однією 
могутністю Своєю волі (Лк. 17: 14). Ілля змушений був молити
ся довго: слуга до семи разів виходить на морський берег, перш 
ніж з’являється перша ознака дощу (3 Цар. 18: 42, 44), пророк 
тричі простягається над отроком, взиваючи до Господа, тільки 
тоді вернулася душа дитини (3 Цар. 17: 2122). Єлисей з вели
ким зусиллям, і вже після деякої невдачі, повертає  матері до 
життя її сина (4 Цар. 4: 3135). Христос, навпаки, являючи Себе 
Владикою живих і мертвих, так само легко воскрешає до життя 
людей, як робить самі звичайні життєві речі.

Про Христа потрібно сказати, що Його впевненість завжди 
однакова, що Отець завжди Його чує, і ні найменша тінь люд
ської слабкості не затьмарює справ, ним звершених. У чуде
сах, дещо схожих із старозавітними, Христос діє ширше, віль
ніше. Єлисей дійсно дванадцятьма хлібами насичує сто осіб 
(4 Цар. 4: 4244), за допомогою солі робить воду в джерелі пит
ною(4 Цар. 2: 1922); Мойсей розділяє червоне море за допо
могою жезла і свого чудесного посоха (Вих . 7: 19; 8:5, 16; 9: 23; 
10: 13; 14: 16 і ін), перетворює гірку воду в солодку за допо
могою дерева (Вих. 15: 25); Ілля розділяє ріку своєї плащем 
(4 Цар. 2:8). Але Христос творить чудеса тільки дією Свого слова 
(Мф. 8: 3; 20: 34); Якщо Господь і вживає якийсь сторонній засіб 
(Ін. 9:6), то в інших, подібних випадках, зовсім не вдається до 
них, даючи зрозуміти тим самим, що обирав засоби ці довіль
но, а не з потреби. Крім того, чудеса пророка Мойсея завжди 
творилися в ім’я і славу Бога: Стійте,  говорить Мойсей,  і ви 
побачите спасіння Господа, що Він явить вам нині (Вих. 14: 13). 
Ісус же завжди творить чудеса Своїм ім’ям і владою, Йому при
таманною: Хочу, будь чистий (Мф. 8: 3), душе німий і глухий, 
Я наказую: вийди з нього (Мк. 9: 25), Юначе! тобі кажу, встань 
(Лк. 7: 14). Молитва, часто передувала Його чудесним справам, 
виразно показуючи учням нероздільну єдність Свого буття з 
Отцем (Ін. 11: 41  42). Ісус вважав необхідним вселити апос
толам і народу (Ін. 12: 30) високу, виняткову думку про Само
го Себе, як про Бога, щоб не бути поставленим на один рівень 
навіть з найбільшими із синів людських, відокремлюючи Себе 
тим самим від помилкових вчителів [10, с. 42] .
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В Старому Завіті Господь говорить про Свого Сина через про
років, а вже в Новому Завіті Син Сам одягається в могутність і 
стає Володарем сил, яка Йому одному належать. Цим поясню
ються відмінності в характері чудес двох Завітів, а також те, 
чому старозавітні часто більш суворі, ніж новозавітні. У Старо
му Завіті вони – є чудеса Благодаті Божої, і, разом з тим, підко
ряються тому грізному закону, який всіляко вчить заповіді про 
благоговійний страх перед величчю Бога, про Його ненависть 
до гріха людини. Цей урок необхідний людям, щоб вони не впа
ли в оману і не вжили у зло нову заповідь, пізніше проголошену 
Спасителем  про любов Бога до грішника. чудеса Старого За
віту зберігають характер закону, часто слугуючи грізним про
явом гніву Божого у відповідь на людські беззаконня. Такі, на
приклад, чудеса в Єгипті та в пустині (числ. 16: 31; Лев. 10: 2), 
деякі чудеса пізніших пророків (4 Цар. 1: 1012; 2: 2325). Про
каза посилається, але не усувається (числ. 12: 10; 2 Хр. 26: 19; 
3 Цар. 13: 4); здорова рука зсихає, а не зцілюється.

 Підводячи підсумок ми можемо сказати, що чудеса були цим 
стримуючим фактором, який навертав людей до Бога, укріплював 
у вірі. Ці чудеса як ми бачимо були дуже необхідними, адже проро
ки Божі проповідували зазвичай у язичницьких містах і країнах і 
тому, їхня проповідь супроводжувалася багатьма знаменнями. 

Розглядаючи питання чуда ми розуміємо, що чудеса не є сер
цевиною Православної віри, вони є лиш тим засобом, який веде 
до Христа. Священне Писанням нам вказує на те, що не можна 
визначати істину по надприродних явищах, бо у нашому занепа
лому світі немає такого чуда, якого не міг би підробити сатана, 
православний християнин повинен займати, так би мовити, ней
тральну позицію по відношенню до всіх незвичайних, надпри
родних явищ розуміючи, що життя Церкви не є тільки чудеса і 
знамення, воно набагато глибше і багатогранніше.

Христос творив чудеса інколи для того що б «доказати» Свою 
Божественність або заставити людей повірити в Себе. Але, в біль
шості, Він їх робив тому, що любив, шкодував, співчував. Страж
дання і потреби людей сприймав Своїми потребами, Своїм страж
данням. Тим часом все, що ми знаємо про любов, весь наш досвід, 
як би він не був обмежений,  вказує на приголомшливу, дійсно 
чудесну силу любові. У любові стає можливим те, що полюдськи 
здається неможливим. У любові людина долає свою природну об
меженість і відкриває ще один – вищий  закон природи, який за
звичай залишається прихованим від неї. У любові вона отримує 
ключ до всіх законів природи. чудеса без любові – обман і само
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обман, і їх дійсно потрібно і можна відкинути. Але, любов є чудо, 
і це чудо відкриває нам можливості, які не побачити і не визна
ти – значить нічого не побачити і не зрозуміти на землі. Священ
не Писання відкриває нам велике чудо безмежної любові Божої 
до свого творіння, чудо любові Божої, яка перероджує наші душі.

 чудеса і знамення, якими повинен прославлятись Господь Все
держитель, не повинні служити на зневаження  імені Божого забо
бонними людьми. Хоча, всі ми люди і десь в глибині душі сумніває
мось, що важко увірувати, не побачивши чудес, але якщо вдивитися 
очима віри, то побачимо, що чудеса всюди навколо нас, так що ми 
перебуваємо у Божій любові невідлучно ( Рим. 8, 3539),тому, що 
Богом і живемо, і рухаємося, і існуємо (Діян. 17, 18)
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Нове створіння є однією з центральних тем усього Святого 
Письма. У першому розділі Книги Буття йдеться про створення 
неба та землі. Подібно в передостанньому розділі книги Одкро
вення Івана Богослова Господь оголошує зі свого трону: «Ось нове 
все творю» (Одкр 21,5). Той же мотив ми знаходимо у різноманіт
них писаннях пророків, євангелістів, псалмістів автори котрих 
в такий спосіб виражають свою тверду віру у силу Бога змінити 
людину і світ. Так, наприклад, у псалтирі читаємо як грішник про
сить Бога створити йому нове серце (Пс 51,10). В Іс 43,19 Господь 
говорить нам через свого пророка про створення чогось нового, 
тим самим підтверджуючи Своє бажання створювати щось нове 
задля поширення Своєї Слави.

У Новому Заповіті тема нового створення набуває есхатологіч
ного характеру. У Мт 19,28 Ісус говорить своїм учням про віднов
лення світу в той час, коли Він прийде вдруге. Слідуючи за цією 
думкою апостол Петро у 2 Пет 3,13 виражає свою надію на вико
нання Його обітниці, згідно з якою Бог створить нову землю та 
нове небо, на який перебуватиме справедливість. Однак, темою 
нашого дослідження буде не аналіз нового створіння в усьому 
Святому Письмі, але дослідження вищезгаданої теми у послан
нях св. ап. Павла та у писаннях св. ап. Івана.

Щоб правильно зрозуміти феномен духовного народження 
слід відзначити, що ідея створення як такого не є центральною 

Б. Б. ДаниленКО

Нове життя у христі: порівняльний аналіз 
духовного народження людини в теології 
св. Івана з концепцією св. Павла про нове 

створіння людини
у статті досліджуються спільні та відмінні риси духовного 

народження людини в теології Івана Богослова та поняття «нове 
створіння» св. ап. Павла. у ході дослідження виокремлюються 
місця у Посланнях св. ап. Павла та в Євангелії та Посланнях Іва-
на Богослова, де йдеться про вищезгадані поняття. Проводиться 
аналіз цих термінів із залученням як святоотцівської екзегези, 
так і наукових підходів сучасної протестантської та католиць-
кої екзегези. 

Ключові слова: духовне народження, нове створіння, Іван Бо-
гослов, апостол Павло, Святий Дух.
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ідеєю біблійного богослів’я. В Біблії немає книги, в якій опису
ється виключно концепція створення світу і людини. Можливо 
це звучатиме дещо сенсаційно, проте книга в якій увага якнай
чіткіше закцентована на створенні людини є Книга Псалмів. Бі
блія не є книгою технічного опису історії створення, тому що її 
головний інтерес є особа БогаТворця. Першочерговою метою є 
показати досконалість, красу і багатство створіння, яка вказує на 
його Автора, тобто Бога. Автор Святого Письма повинен хвалити 
творіння і поклонятися Творцю.

Окрім того, створення переплітається з ідеєю і реальністю 
спасіння і спокути гріхів. БогТворець присутній у людській істо
рії завжди. Це очевидно в контексті питань про походження зла і 
гріха. Біблійна креатологія з самого початку говорить про недо
сконалість створення і, таким чином, зло як таке. Їх джерелом є 
не Бог, а гріх і людина. Додамо, що Бог сильніше зла. Бог є Всемо
гутнім, Він не є лише суддею людей. Крім того, беручи участь в 
світі, створеному Ним, Він не залишає нас на самоті. Навіть якщо 
ми перебуваємо у гріховному стані, ми завжди можемо чекати на 
допомогу від Бога. Усвідомлення кореляції між ідеєю створення 
і спасіння не завжди присутня в колективній свідомості Ізраїлю. 
Простіше кажучи, можна дещо ризикнувши сказати, що обраний 
народ «спочиває на лаврах». Від БогаТворця, котрий піклується 
про них, вони почали відходити, руйнуючи первісний зв’язок, і, 
таким чином, стан досконалості і гармонії створіння. 

У теології св. Павла καινὴ κτίσις є центральним поняттям, що 
позначає нове створення людини. У його посланнях воно фігу
рує лише двічі у текстах Гал 6,15 та 2 Кор 5,17. Коротко характе
ризуючи це потіння можна сказати наступне: той хто перебуває 
з Христом є новим створінням. Цієї думки дотримувалися біль
шість Отців Церкви, серед яких св. Климент Олександрійський, 
Тертуліан, бл. Єронім, бл. Августин та багато інших1.

У своїх коментарях до поняття καινὴ κτίσις Калвін та Лютер 
слід за Отцями Церкви також дотримувалися антропологічної ін
терпретації2. Першим екзегетом, котрий запровадив нові методи 
інтерпретації поняття «нове створіння» був відомий німецький 
богослов Адольф фон Харнак (Adolf von Hanack). У своїй праці «Die 
Terminologie der Wiedergeburt und verwandter Erlebnisse» (1918) 
він порівнює поняття καινὴ κτίσις з іншими ново заповітними по
няттями, котрі стосуються духовного народження (παλιγγνεσία, 
άναγεννάω тощо). Фон Харнак припускає, що св. Павло користу
вався традиційною равіністичною термінологією у визначенні 
духовного народження. Фактично фон Харнак був першим екзе
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гетом, котрий провів паралельний аналіз термінології св. Павла 
та равіністичної термінології. Таким чином, фон Харнак поставив 
свою фонетичну інтерпретацію нового створіння у глибоке про
тиріччя до популярної на той час онтологічної інтерпретації по
няття καινὴ κτίσις.

Варто, однак, зазначити, що антропологічна інтерпретація 
поняття нового створіння була домінуючою ще довгий час піс
ля завершення Другої світової війни. І сьогодні ця інтерпретація 
нового створіння людини має немало прихильників. Серед них 
варто звернути увагу на іншого відомого протестантського бо
гослова Ернста Кеземана, котрий вбачав апокаліптичні мотиви 
у понятті «нове створіння»3. На думку Кеземана апокаліптика є 
матір’ю усією теології. У своєму коментарі до тексту Рим 4, 1617 
Кеземанн описує оправдання як повернення до нового творін
ня, що є ключовим у сотеріології св. Павла4. Тим самим Кеземанн 
вносить нові аргументи до сотеріологічноантропологічного під
ходу інтерпретації поняття нове створіння, якими дуже часто по
слуговуються багато сучасних екзегетів. Можна стверджувати, 
що історичний підхід в інтерпретації нового створіння перева
жає більшість нових підходів.

Водночас, існують й інші альтернативні варіанти інтерпре
тації поняття «нове створіння». Як слушно зауважує Дж. Рой
ман, ключовим в інтерпретації поняття словосполучення καινὴ 
κτίσις є правильний переклад. Йдеться про дискусію про пере
клад καινὴ κτίσις як «нове створіння» (new creature) або ж нове 
створення (new creation)5. Якщо ж у досліджуваному нами урив
ку йдеться про нове створення то виникає питання про створен
ня чого говорив ап. Павло. Гіпотезу на користь того, що у тексті 
Гал 6,15 йдеться про створення нової спільноти висовує інший 
протестантський теолог Вольфганг Краус. На думку Крауса текст 
Іс 66, 1823 є прототипом тексту Павла про нове створіння. Зо
крема, теолог виділяє слова де світ і спільнота є поєднаними в ес
хатологічному видінні пророка: «Бо як небо нове та нова та зем
ля, що вчиню, стануть перед обличчям Моїм, говорить Господь, 
так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім’я! (Іс 66,22)6.

Тема духовного народження людини представлена в Євангелії 
від Івана а також у Першому посланні св. ап. Івана. Духовне на
родження людини в теології св. ап. Івана часто представлене як 
«народження від Бога», «народження згори» тощо.

Першим текстом у Соборному посланні св. ап. Івана Богослова, 
де йдеться про народження від Бога знаходимо у 1 Ів 2,23, де сказа
но, що кожен хто чинить справедливість є народженим від Бога. У 
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наступному розділі того ж самого послання читаємо, що бог пере
буває з тими людьми хто є народженим від Нього. У цьому уривку 
ми знаходимо паралель зі старозаповітним текстом Втор 32, 18, 
де йдеться про нове народження у Бозі для народу Ізраїля7. Важ
ливість усиновлення ми спостерігаємо також у Прип 8,23, де боже 
усиновлення розглядається в контексті божої премудрості.

Потрібно, однак, зауважити, що автор Першого соборного по
слання св. ап. Івана використовує стилістику дуже подібну до тієї, 
що присутня у четвертому Євангелії. У тексті 1 Ів 1,13 йдеться 
про дітей, що є народженими від Бога. У цьому контексті дуже 
близьким за змістом є уривок Ів 3,38, де йдеться про нове на
родження людини згори. У ап. Павла подібна тема фігурує у Рим 
6,78, де йдеться про те, що християнин повинен померти із Хрис
том. У цих місцях Павло та Іван виражають спільну ідею про те, 
що існує два народження. Перше народження – тілесне (інколи 
його ще називають адамічним). Воно стосується усіх людей, що 
з’являються на цей світ. У Бут 2,715 описується як Бог створив 
людину. Вона була ідеальною, мала усяку владу на землі та могла 
безпосередньо спілкуватися з Богом до моменту вчинення пер
шородного гріха (Бут 3). Св. ап. Павло пише у Рим 5,12, що гріх та 
смерть прийшли через Адама. Нове народження людини є божим 
актом, через який людина, котра вірить у Нього, отримує від Ньо
го життя вічне ( пор 2 Кор 5,7; Тит 3,5; 1 Ів 2,29; 3,9). В Ів 1,1213 
чітко сказано, що наслідком народження від Бога є боже усинов
лення, котре є можливим за наявності віри в Його Ім’я.

Св. ап. Іван Богослов наголошує, що любов і віра пов’язані між 
собою (1 Ів 5,1). Справжня віра в Ісуса робить нас дітьми божими. 
І якщо ми любимо Бога, ми повинні любити Його дітей, які є поді
бними до Нього. Любов до Отця та до його дітей має супроводжу
ватися виконанням Заповідей (пор Ів 15,10)8. Любов потрібно 
розуміти у сенсі нашої любові до Бога. Тема любові у цьому місці 
лунає вже третій раз у Першому соборному посланні св. ап. Івана 
Богослова. 1 Ів 5,1 виглядає продовженням теми любові 1 Ів 4,7. 
Поняття «народжений від Бога» є тісно пов’язаний з тими хто ві
рує у Бога. Цей зв’язку ми можемо ще раніше у 1 Ів 4,29. Ключовою 
темою цього уривку є розрізнення Духа Божого і духа нечистого. 
Дух Божий можна впізнати з того, що Він знає Бога. Віра у Бога є 
керівним принципом, оскільки вона об’єднує навколо себе різно
манітних людей в одну спільноту. Визнання того, що Христос є 
Сином Божим і є наслідком духовного народження. Особливо це 
стосувалося спільноти св. Івана. Для них духовне народження по
лягало в божому усиновленні тих, котрі визнавала Ісуса Христом 
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(тобто Месією). Відомий протестантський дослідник Ганс Йозеф 
Клаук робить припущення, що, можливо, під час зібрань спіль
ноти проголошували певні ключові засади віри в Ісуса Христа10.

Ключовим у цих цитатах є дієслово γεννάω. Це дієслово похо
дить від іменника γεννεσια і має досить широке значення. Воно 
може означати генерувати, продукувати, створювати тощо. У 
Лук 1,13 це дієслово використовується для позначення природ
ного народження людини. Євангеліст Матфей описуючи родовід 
Ісуса Христа також використовує дієслово γεννάω для позначен
ня процесу природного народження. 

Іншим словом для позначення нового народження є 
παλιγεννεσια. У латинській мові для позначення процесу духо
вного народження використовується термін «regeneratio». Для 
позначення процесу другого народження у Святому Письмі час
то використовується префікс «παλι». Цей префікс означає по
вторення певного акту, але воно може також означати певну 
протилежність до чогось. Тож найчастіше воно перекладається 
як «наново». Коли у Святому Письмі йдеться про «Палігенезію», 
йдеться про повторення народження. Водночас, е народження є 
відмінним від попереднього. Результат першого народження є 
протилежним від першого, бо спочатку йде народження тілесне, 
а потім духовне (1 Кор 15,46). Виключно фізичне життя є життям 
усіх людей, що походять від Адама. Наслідки гріха Адама розпо
всюдилися не лише на нього, але мали свій вияв у прийдешніх 
поколіннях. Інше життя є життям з Христом а також з тими хто 
перебувають з Ним. Христос переображує не лише людей, але й 
увесь світ. Ті хто не перебувають з Христом загинуть разом зі ста
рим світом, бо одні є тілом а інші духом (Ів 3,6).

Отож, майже усі екзегетичні підходи, що досліджують духо
вне народження людини в теології Івана Богослова та поняття 
нове створіння в теології св. ап. Павла доводять близькість цих 
понять. Святоотцівська екзегетика демонструє нам, що як для св. 
ап. Івана так і для св. ап. Павла духовне народження та нове ство
ріння полягають у новому житті людини з Христом. Те саме дово
дить і філологічний аналіз основних термінів, що стосуються ду
ховного народження та нового створіння. Єдиною різницею, яку 
можна вважати несуттєвою, є те, що ап. Іван Богослов говорячи 
про духовне народження мав на меті саме індивідуальне навер
нення до Христа, у той час як св. Павло, за визначенням деяких 
екзегетів, говорив також і про створення нової спільноти. Однак, 
попри ці відмінності поняття «духовне народження» та «нове 
створіння» можна вважати тотожними.
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І. М. МиЗюК

Наукові факти в контексті 
Священного Писання

у статті розповідається про особливості біблійного тексту, 
а саме про низку наукових фактів вміщених у священному тексті, 
які дослідниками були доведені в продовж останніх століть.

Ключові слова: Біблія, наука, знання,факти, дослідження

Сучасне дослідження Біблії з позиції науки характеризує Свя
щенне Писання не тільки як священну книгу християн чи євреїв 
(виключно Старозавітні книги), але також як древній текст який 
містить в собі цілу систему наукових знань, деякі з яких наукою 
були виявлені зовсім недавно. Священне писання пояснює цілу 
низку питань, які відносяться до кола вивчення космології, гео
логії землі, медицини, фізики, астрономії, психології і ряду інших 
наук. Ці наукові Біблійні факти донедавна ще могли бути прихо
ваними на перший погляд, або взагалі вважалися помилковими, 
що було підставою для критики з боку атеїстів та послідовників 
інших релігійних традицій стосовно богодухновенності  Біблії.
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Питання походження цих наукових  біблійних фактів часто ви
кликає неабияке здивування у науковому середовищі, особливо 
зважаючи на те, що наука Біблійного періоду базувалася лише на 
основі суджень (думок) авторитетних тогочасних людей, так зва
них древніх філософів, які доволі часто суперечили біблійному 
сакральному тексту. 

Характерним прикладом цього можуть бути древні гіпотези 
стосовно розміру, форми та положення землі у всесвіті. Так, на
приклад, загально відома індійська легенда (Земля є плоскою, 
дископодібною поверхнею, що стоїть на спинах чотирьох вели
чезних слонів) є цілком прийнятною для того періоду. Адже, згід
но з науковими спостереженнями давніх часів, все має на щось 
опиратися. Дані уявлення існували аж до XV ст. (є відомості, що  в 
період Колумба мореплавці боялися далеко відпливати від мате
риків, щоб не „впасти з краю” Землі) [6, c. 57]. 

Проте Священне Писання подає нам зовсім інші уявлення 
стосовно форми та положення землі у всесвіті. У Старому Завіті, 
а саме книзі Іова є такі слова:  „Він розпростер північ над порож-
нечою, повісив землю ні на чому” (Іов. 26: 7), тобто священний 
письменник чітко вказує на те, що земля, фактично, „висить” у 
просторі, не маючи ніякої матеріальної опори. Щодо форми зем
лі, то в книзі пророка Ісаї, вказується на таку річ „Він є той, Який 
сидить над колом землі…” (Іс. 40: 22), потрібно зазначити, що 
слово khug – коло (яке вживає священий письменник), у бук
вальному значенні цього слова також може перекладатися як 
„куля” або як щось, що має „округлу форму”. Наукою ж куляста 
форма землі була доведена лише у ХVІ ст. відомим мореплавцем 
Фернандом Магелланом, який перший здійснив кругосвітню 
подорож [5,  с. 22].

В книзі Іова, також крім вказівки на форму землі, священий 
письменник подає нам, фактично, сучасні наукові дослідження 
у галузі астрономії. У 38 главі книги Іова є такі слова: „Чи можеш 
ти зв’язати вузол Хима і порушити узи Кесиль?” (Іов 38: 31). Ха
рактерним тут є вказівка священного письменника на властивості 
двох сузір’їв: Хима (інша назва – сузір’я Плеяд) та Кесиль (сузір’я 
Ориона). Як і в багатьох інших сузір’ях, зірки Оріона віддаляють
ся одна від однієї, в результаті чого обриси цього сузір’я для спо
стерігача із Землі з часом змінюються, проте зірки сузір’я Плеяди 
не змінюють своєї відстані одна від другої. Сучасний британський 
астроном, Фред Хойл стверджував, що Плеяди будуть виглядати 
так само і через мільярд років [13, с. 2830]. Тому, богодухновенний 
письменник і ставить це запитання („Чи можеш ти зв’язати вузол 
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Хима і порушити узи Кесиль?”), а отже, автору книги Іова ще 4000 
років тому були відомі особливості цих обох сузір’їв.

Астрологічні та космологічні знання, які ми зустрічаємо на 
сторінках Біблії вражають, своєю точністю, яких наука змогла 
добитися лише впродовж останніх століть завдяки сучасним 
технологіям. 

Так наприклад, розмірковуючи про сонце, псалмоспівець вка
зує на таку річ: „Від краю небес вихід його, і захід його на краю їх, і 
ніщо не сховається від тепла його” (Пс. 18: 7). В продовж багатьох 
років, скептики докоряли богословам, неправильністю даної 
тези, стверджуючи, що цей біблійний вірш відображає помилко
ву концепцію руху Сонця навколо Землі (геоцентричну теорію), 
яка заперечує давно вже встановлену та доведену теорію гелі
оцентризму. Проте, зовсім недавно вченими було доведено, що 
Сонце не займає в космічному просторі стійке, непорушне поло
женні, а фактично обертається по своїй власній осі. Були прове
дені деякі дослідження, які вказують на рух Сонця зі швидкістю 
600 тис. миль на годину, проте час одного повного кола прохо
дження сонця цією орбітою триває близько 220 мільйонів років, 
що є підтвердженням слів псалмоспівця. Також, характерним є 
вказівка письменника на те, що сонце також є джерелом тепла та 
енергії землі [8, с. 89]. 

Дослідження Писання дає нам приховані відповіді і в питан
нях самого поширення світла на землю. Так ми знаходимо місце 
в книзі Іова де Бог запитує його: „Де путь до оселі світла, і де міс-
це темряви?” (Іов 38: 19), фундаментальним для нас тут є слово 
„путь” (євр. Derek – яке буквально означає проїжджати дорогу 
або стежку), яке вказує нам, що світло проходить певний шлях, 
тоді як темрява сама по собі не поширюється, а має „місце” (евр. 
Maxim – місце, точка, положення). 

До сімнадцятого століття прийнято було вважати, що світло 
передається миттєво, однак Ісаак Ньютон висунув тезу, яка ха
рактеризує світло як скупчення маленьких частинок, які перемі
щаються вздовж прямої лінії. Пізніше Крістіан Гюйгенс запропо
нував хвильову теорію переміщення світла, а Оле Ремер виміряв 
швидкість світла. Тому, сьогодні вчені знають, що світло являє 
собою форму енергії, так звану енергією випромінювання, яка 
передається електромагнітними хвилями вздовж прямої лінії зі 
швидкістю більше 186 000 миль в секунду (660 мільйон миль на 
годину) [15, с. 455]. 

Наукові положення у питаннях дослідження геології землі та
кож можна знайти при дослідженні окремих місць Священного 
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Писання. Так наприклад Соломон написав: „Всі ріки течуть у море, 
але море не переповнюється: до того місця, звідки ріки течуть, 
вони повертаються, щоб знову текти” (Еккл. 1: 07). На перший 
погляд може здатися, що в цьому твердженні немає нічого особли
вого. Проте при ширшому дослідженні даного факту, розглянувши 
також й інші дотичні до цього питання місця Священного Писан
ня, потрібно зазначити, що Біблія дає чіткі вказівки на такий при
родній процес як кругообіг води на землі. У книзі Еклезіаст (11: 
03)  говориться: „Коли хмари будуть повні, то вони проллють на 
землю дощ”. Також у книзі Амоса священний письменник характе
ризуючи премудрість Божу подає такі слова: „Він… прикликає води 
морські, і виливає їх по лицю землі; Господь ім’я йому” (Ам. 9: 6). 

Проте повне наукове пояснення кругообігу води у природі 
було отримано тільки в 16 і 17 століттях, на основі експеримен
тів П’єра Перолта і Едме Маріотта. Своїми дослідженнями вчені 
зуміли доказати та описати процес кругообігу води у природі, 
на прикладі річки Сени та кількості опадів, яких було достатньо, 
щоб підтримувати стабільний, рівномірний потік річки [4, с. 132].

Біблія точна не тільки в дослідженнях, що стосуються астро
номії та метеорології, вона виявляє дивовижну проникливість 
і в питаннях медицини. Зараз нам відомо, що за ріст організму 
відповідає невелика залоза в голові. Хоча в Біблії і не говориться 
конкретно про „гіпофіз”, однак в Посланні до Колосян (2:19) є такі 
слова „не тримаючись голови, від якої все тіло, з’єднуване i зміцню-
ване суглобами та зв’язками, росте зростом Божим” (Кол. 2: 19) 

З наукової точки зору безсумнівно правильним є і біблійне 
твердження про те, що „душа тіла в крові” (Лев. 17:11). Життя 
людини напряму залежить від червоних кров’яних кілець, які 
здатні переносити кисень (завдяки гемоглобину в клітинах). На
справді червоні клітини крові людини переносять приблизно 
270 00 0000 молекул гемоглобіну в одній клітці [2, с. 244]. 

Ще донедавна особливим видом лікування було „спускання 
крові”. Приймаючи таке лікування помер Джон Вашингтон (за
сновник та перший президент США) [14, с. 111]. Люди вірили в 
те, що кров знаходиться там, де скупчуються хвороби, і якщо по
збавити людину від скупчення цієї крові, хворий зможе вилікува
тися, або хоча б на деякий час буде краще себе почувати. Важко 
уявити настільки високим відсоток смертності людей був би сьо
годні, коли б лікарі не здійснювали процеси переливання крові в 
організм, який цього потребує. 

Відносно зачаття людини, Біблійний текст, також вказую на 
певні людські особливості, які стали відомими лише в сучасно
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му руслі розвитку науки. Буття 3:15 чітко вказує на те що сім’я 
життя не концентрується лише в організмі чоловіка, але жіно
чий організм вміщує в собі народжувальне сім’я (яйцеклітину), 
без якого неможливе виникнення життя людини. Однак, дивним 
є той факт, що Мойсей описує це в своїй книзі, при тому, що на
вколишнє тогочасне середовище нав’язувало зовсім інше непра
вильне наукове знання, і лише кілька століть наука підтвердила 
істинність цих біблійних слів. До цього часу беззаперечною була 
теорія, яка характеризувала особливості жіночої фізіології у на
родженні дитини лише як „відмінним інкубатор” для виношу
вання „сім’я життя”. Проте, існували і зовсім парадоксальні вер
сії значущості жінки в народженні дитини, суть яких полягала в 
тому, що „з чоловічого сім’я, якщо його помістити у тепле серед
овище можна досягти того ж результату, коли б жінка народила 
диття” [6, с. 44]. Біблія, натомість, вказує на реальний стан речей, 
який протягом багатьох століть був доведений наукою.

Цікавим є також питання завіту Бога Мойсеєві, а саме процесу 
обрізання дітей. Наука дослідила, що у людському організмі про
цес згортання крові залежить від трьох чинників, а саме: тром
боцитів, вітаміну К і протромбінів. У 1935 році дацький учений 
Г. Дам висунув назву „вітамін К” як фактор, який допомагає за
побігти кровотечі у курчат [12, с. 199]. Тепер ми знаємо, що віта
мін К відповідає за утворення печінкою в організмі протромбіну. 
А отже якщо в організмі не вистачає вітаміну К, настає дефіцит 
протромбіну, що може призвести до виникнення кровотечі.

Цікаво для нас є те, що тільки на 5–7му дні життя дитини в 
її організмі утвориться достатня кількість вітаміну К (через дії 
бактерії в кишковому тракті). Вітамін К, в з’єднанні з протром
біном, призводить до згортання крові, що є неодмінним під час 
будьякого хірургічного втручання на організм людини. 

Хольт у своєму підручнику з Педіатрії, вказує таку річ, що но
вонароджена дитина має: „... Особливу сприйнятливість до крово-
теч між другим і п’ятим днями життя. ... Кровотечі в цей період, 
хоча найчастіше несуттєві, іноді бувають великими; вони можуть 
стати причиною серйозного пошкодження внутрішніх органів, осо-
бливо мозку, і викликати смерть, від шоку і анемії” [16, с. 125126].

Тому, стає очевидно, що будь яке хірургічне втручання є не
безпечним для новонародженої дитини, життя якої складає 
менше п᾿яти – семи днів, оскільки вітамін К (який є необхідний 
для згортання крові в організмі) в такий короткий період ще не 
виробився в достатній кількості. Натомість, найкращим днем 
для хірургічної операції є термін, який визначений Біб лією – 
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„Восьми днів від народження нехай буде обрізане у вас в роди ваші 
всяке немовля чоловічої статі” (Бут. 17: 12). На восьмий день 
кількість протромбіну насправді перевищує нормальний показ
ник в 100 відсотків. Фактично, восьмий день – це єдиний день 
у житті чоловіка, коли організм виділяє кількість цієї речовини 
понад норму. Тому, якщо є необхідність в операції, то восьмий 
день підходить для цього найкраще. С. І. Макмиллен, знамени
тий лікар, з цього питання сказав наступне: „Вітаючи медицину 
з цією недавньою знахідкою, ми практично можемо почути, як 
шелестять сторінки Біблії. Вони хочуть нагадати нам про те, 
що чотири тисячі років тому, коли Бог залишив вказівку авра-
аму щодо обрізання, Він сказав: „восьмиденним буде обрізане... 
Кожне дитя чоловічої статі...”. авраам не вибрав восьмий день 
після багатовікових дослідів методом проб і помилок. ні він сам, 
ні його супутники з ура халдейського не були обрізані колись. це 
був день вітаміну К, обраний творцем” [9, с. 21].

Тому, важливо ще раз зазначити, що медичні дані, використа
ні Авраамом та підтверджені Мойсеєм, були науково точні тоді і 
залишаються такими до сьогоднішнього дня. Жодний народ, що 
оточував Ізраїль, не володів подібною науковою проникливістю, 
яка, до речі, на багато й багато років випередила свій час. Зали
шається лише загадковим для невіруючих яким же чином Авра
ам і Мойсей дізналися про найсприятливіший час для обрізання, 
якщо, звичайно, цей конкретний факт не був явлений їм Богом і 
записаний в Біблії?

Знання з медицини, які ми знаходимо на сторінках Священно
го писання, без сумніву були б не повними, якщо б їх не доповню
вали особливо глибоке розуміння поняття гігієни, яке ми знахо
димо при дослідженні Біблійного тексту. 

Третя Книга Мойсея, Левит, написана 3500 років тому, встанов
лює правила гігієни, які допомогли євреям пройти через епідемії, 
що спустошували середньовічну Європу. Наприклад, було введено 
правило, яке вказувало на обов’язковість „вимити одежу свою й 
омитися водою” після дотику до мертвого тіла. Зараз ми сприй
маємо ці правила особистої гігієни як абсолютно очевидні, але ще 
не так давно в лікарнях лікарі переходили від розтину трупа до 
прийняття пологів, не вимивши рук. Зрештою, навіщо мити руки, 
якщо ви їх тут же знову буде забруднено кров’ю? У Старому завіті є 
також правила про карантин для людей із інфекційними хвороба
ми, і про очищення, або знищення зараженого посуду. Були закони, 
що стосувалися їжі, – наприклад, вказувалося термін після якого 
м’ясо не можна було їсти, а  потрібно його вже  спалювати. 
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Всі ці фактори не дають критикаматеїстам шансів підірвати 
авторитет Біблії, приписавши її до книг гуманітарного характе
ру, в якій лише подаються певні історичні та міфологічні відомос
ті. Все ж таки їхні аргументи тонуть під валом наукових фактів, 
які ми знаходимо при досліджені її змісту. 

Біблія включає в себе навіть наукові факти, які є галуззю до
слідження фізики. А саме, ми читаємо у книзі Буття такі слова: 
„так були створені небо і земля і все воїнство їх” (Бут. 2: 1). Мойсей 
вживаючи тут дієслово „творити” в доконаному виді, вказує на 
те, що дія вже є звершена, і не буде повторюватися в майбутньо
му. Даний факт характеризується фізикою через Перший закон 
термодинаміки. Згідно з цим законом (який часто називають За
коном Збереження Енергії чи Матерії) ні матерія, ні енергія не 
можу бути створені або зруйновані. Тому через цей закон теорія 
Фреда Хойла „Стаціонарного стану” (або „Неперервного створен
ня” ) була відкинута кілька років тому. Холь заявляв, що в певних 
точках Всесвіту, званих „іртронамі”, матерія утворюється постій
но. Проте Перший Закон Термодинаміки стверджує протилежне. 
Біблія ж також вказує на те, що „звершив Бог до сьомого дня діла 
Свої, які Він робив” (Буття 2:2), і більше не відбувається ніяких 
нових до того не існуючих творінь. Як сказав Генрі Морріс: „цей 
Закон стосується майже всіх наукових принципів, і він рішуче за-
являє, що згідно емпіричним спостереженнями, сьогодні ніде і ні-
чого у всьому всесвіті не утворюється” [10, с. 45]. 

Сьогодні нічого нового, до того не звіданого, не утворюєть
ся саме тому, що Бог завершив Своє творіння. Однак звідси 
випливає логічне запитання, чому нічого і не руйнується? Це 
друга частина формулювання розглянутого нами Закону [15, 
с. 1199]. Матерія (або енергія) можуть змінювати форму, але, 
врештірешт, загальна кількість енергії у Всесвіті залишається 
незмінною. Нічого не руйнується, незважаючи на те, що може 
змінитися форма. Біблія ж пояснює таку стабільність та непо
рушність світової гармонії особливим впливом на всесвіт Божої 
благодаті. Неємія частково відповів на це питання: „ти, Господи, 
єдиний, ти створив небо, небеса небес і все воїнство їх, землю і 
все, що на ній, моря й усе, що в них, і ти живиш усе це, і небесні 
воїнства тобі поклоняються” (Неєм. 9: 6). Павло, характеризу
ючи Сина Божого через якого Бог говорив до нас в останні дні, 
вказує на те, що Він (як друга іпостась Божа) „… тримаючи все 
словом сили Своєї…” (Євр. 1: 3). З цього випливає теза „Якщо Бог 
тримає все, то людина не зруйнує цього”. Дане підтвердження 
ми можемо знайти і при дослідженні інших місць Священного 
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Писання (Ісаї 40: 26; Проповідник 3: 14; 2 Петра 3: 7). Отже, да
ний факт давно вже був записаний на сторінках Священного 
Писання, однак потрібно було, щоб пройшов певний період для 
його сприйняття та підтвердження у науковому середовищі. 

Однак, ми також знаходимо місця в Біблії, які вказують на 
зовсім протилежне, що земля занепадає, подібно одягу, який з 
часом старіє (Євр. 1: 11; Іс. 51: 6; Пс. 101: 27). У даному випадку 
фізика характеризує це застосуванням Другого закону термо
динаміки (Закон збільшуючої Ентропії). Цей закон вказує на те, 
що під впливом часу, ентропія (з др.грец. ἐντροπία – поворот, пе
ретворення) збільшується, тобто все поступово занепадає, стає 
безвладним, що, в кінцевому своєму результаті, веде до хаосу. Це 
можна пояснити на прикладі будьякої живої істоти (чи то тва
ринного походження, чи рослинного), з якою відбуваються на
ступні процеси: рослина росте – цвіте – в’яне – відмирає; людина 
росте – досягає юності – дорослішає – старіє – вмирає [15, с. 788]. 

Сучасні дослідження фізики, а саме в напрямку інформаційно
кібернетичного циклу, подає нам нове світорозуміння, яке по суті 
деякою мірою наближається до біблійного, радикально змінили 
наукову картину дійсності. Вони відкинули лапласовське уяв
лення світобудови (Лаплас відкидав Бога при побудові наукової 
картини виникнення світу, притримувався теорії матеріалізму), 
а навпаки на основі утвердженої в науці „комп’ютерної метафо
ри” говорить про неможливість справжнього уявлення Світової 
картини та її динаміки розвитку без Творця і Вседержителя [11].

Сучасна фізика розглядає дійсність як комплекс (ієрархію) вза
ємодіючих кібернетичних систем різних рівнів складності. Будь
яка з них складається з двох підсистем (елементів) – керованої 
(об’єкта) і керуючої (спостерігача). Спостерігач здійснює цілепо
кладання і утримує систему в заданому цільовому руслі функ
ціонування. Тобто фізика відкидає будьяку випадковість подій 
у створенні світу, та його формування, безсумнівно повинна іс
нувати сила, суб’єкт (тобто Бог), який здійснює безпосередній 
вплив на об’єкт (Світ), керує ним та слідкує за його розвитком. 
Прогресивна еволюція може здійснюватися тільки в цільовому 
(програмованому) руслі, а не в результаті випадкових „мутацій”. 
В інакшому випадку об’єкт (Світ) не буде прогресувати, а буде 
відбуватися його деградація, в напрямку до виникнення хаосу та 
самознищення [17, с. 198199].

Цікавим є наукове бачення та тлумачення слів Іоана Бого
слова: „Споконвіку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було 
Бог. Воно було споконвіку в Бога. Все через нього сталось, і без 
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нього ніщо не сталося, що сталося” (Ів. 1.14). Під біблійним 
терміном „Слово”, сучасні кібернетики використовують одне із 
багатьох значень цього поняття – інформація (інформаційний 
ресурс). Характерним, для такого тлумачення цих слів Іоана 
Богослова, є те, що науковці виділяють інформаційний ресурс 
як головний ресурс людства, тобто безпосередній вплив пев
ної інформації, яка впливає на подальшу долю людини, її роз
витку та розвитку світу взагалі. 

Як комп’ютерна програма виконують певні функції тільки при 
отриманні певної потрібної для неї інформації, так, розглядаючи 
з точки зору кібернетики, і відбувається контроль над світом че
рез вплив на нього інформаційного ресурсу тобто „Слова”. А отже, 
з цього ще раз таки випливає, що вплив еволюції світу, його роз
виток не може здійснюватися без певного інформаційної наста
нови, яка має надходити з чогось вищого та досконалого. Сучасна 
кібернетика фактично повністю перекреслює атеріалістичну те
орію сворення та формування світу. 

Отже під впливом нових фактів руйнуються старі теорії – 
історія науки повна відкинутих гіпотез, через що деталі часті
ше наукові відкриття співпадали з давно відомими біблійними 
твердженнями. Натомість Біблійні постулати залишаються не 
змінними, від початку свого існування до сьогодення, і впро
довж майбутніх віків. Причиною цього можна пояснити лише, 
дійсно сакральним, божественним впливом на написання Свя
щенного тексту. Відомий науковець, дослідник Біблії Генрі 
Морріс, неодноразово зазначав: „Одним з найбільш вражаючих 
свідчень богодухновенності Біблії є величезна кількість наукових 
суджень, які протягом більше тридцяти століть були заховані 
на її сторінках, і виявлені лише за останні пару століть або на-
віть декількох десятиліть зусиллями людини” [10, с. 34]. Проте 
потрібно пам’ятати. Що Біблія все ж таки не являється для нас 
науковою книгою, ми черпаємо з неї духовні та моральні цін
ності, які вказують нам перш за все шлях до спасіння. Наукове 
значення Біблії може бути важливим для богослова лише, як 
доказом істинності книги для утвердження його віри та аргу
мантом для невіруючих у полеміці з ними.
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Як зміст і основна ідея Євангелій – констатація того факту, 
що у світ у Христі прийшло спасіння, так у книзі, наступній за 
Євангеліями, в книзі Діянь святих апостолів, основна думка – зі
шестя Святого Духа на апостолів, свята П’ятидесятниця. У цей 
день, сповнені сумнівів, слабкі, невпевнені апостоли перетво
рилися у вогненних провісників Христа, вони прийняли у свої 

т. С. МишлениК

Сходження Святого духа в день 
П’ятидесятниці як запоруку вічного Його 

перебування серед віруючих
у статті означено важливість обраної теми, охарактеризо-

вано сходження Святого Духа в день П’ятидесятниці як запоруку 
вічного його перебування та дію серед віруючих, здійснено екзеге-
тичний та філологічний аналіз книги Діянь святих апостолів та 
наведено інші приклади дії Святого Духа в церкві за цією книгою.

Ключові слова: Святий Дух, П’ятидесятниця, Феофанія, апос-
толи, святі отці, глосолалія.
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глибини, у своє немічне єство силу Святого Духа, і понесли цю 
силу по всій землі. Крім того, саме з дня П’ятидесятниці в сер
ця всіх християн вкладається скарб Святого Духа і саме з цьо
го дня християнство починає урочисту ходу по планеті. Подія 
П’ятидесятниці знаменує нову віху в історії людства і відкриває 
досвід нового життя, життя «в Дусі Святому». І тому після 2 роз
ділу, де розповідається про дар Духа, насичена знаменнями і чу
десами розповідь інших глав книги Діянь не видається дивною 
і фантастичною. У цій статті ми на підставі сучасних екзегетич
них і гомілетичних праць заглянемо в сенс події та в її історію, а 
потім простежимо, як же після П’ятидесятниці Дух Святий діяв 
у Церкві та серед людей.

Про свято П’ятидесятниці писали завжди. Їй присвячені де
сятки і сотні досліджень древніх авторів, святих отців. Природ
но, що ця подія не може не привертати до себе уваги. Розповідь 
про всі тлумачення зайняла би багато місця, проте ми хочемо 
в нашій статті вказати лише на сучасні дослідження цієї теми. 
Таким чином можна побачити, до чого прийшла екзегеза книги 
Діянь за останні десятиліття. 

Ще за тисячоліття до П’ятидесятниці Нового Завіту цей день 
євреї відзначали як велике свято. Цікавою є його історія. Цей 50
ий день після Пасхи на Сході завжди шанувався, він знаменував 
щось нове. У глибоку давнину цей день називався «святом сед
миць», або «святом жнив» (євр. «Шавуот»). Єврейський народ ра
зом з плодами, жертовними приношеннями являвся перед лице 
Ягве, підтверджуючи вірність Богові, Який відкрився народу (пор. 
2 Пар. 8: 13). Потім це свято було осмислене як подія Союзу Заві
ту на горі Синай, бо шлях з Єгипетського полону тривав близько 
50 днів. При великому скупченні народу Богу приносилися жерт
ви, євреї співали псалми, споживали спільну трапезу. У цей саме 
день і сталася настільки значуща для історії християнства подія. 
Замість торжества земного достатку Новий Завіт являє достаток 
небесних дарів. Книга Діянь скупо, але насичено розповідає про 
те, що сталося з апостолами на п’ятдесятий день після воскресін
ня Христового. «Коли настав день П’ятидесят ницi, усі вони були 
однодушно вкупі. I раптом зчинився шум з неба, ніби від сильно
го вітру, i наповнив увесь дім, де вони перебували. I з’явились їм 
розділені язики, мов вогненні, i спочили по одному на кожному 
з них. I спов нилися всі Духа Святого, i почали говорити іншими 
мовами, як Дух давав їм провіщати» (Діян. 2: 1 – 4). Для кращо
го з’ясування смислу тексту спробуємо розібрати складні філо
логічні елементи цього фрагмента якомога докладніше. «Коли 
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настав» – це грецька конструкція, яку правильніше було б пере
класти як «коли наставав» [9, с. 55]. Філологи помічають, що це 
характерна риса стилю апостола Луки. В його Євангелії ця кон
струкція вживається 32 рази, в книзі Діянь – 5 разів [9, с. 55]. Таке 
вживання є гебраїзмом.

Дієслово «сімплірусфі» означає «заповнювати, завершувати, 
робити повним, завершеним».  Подібний вираз ми бачимо і в Лк. 
8: 23, де йдеться про човен, що заливається до країв водою. Тоб
то мається на увазі, що День П’ятидесятниці «сповнився». Пра
вильніше було б перекласти, «коли день П’ятидесятниці завер
шувався» [9, с. 56], що, до речі, і робить єп. Кассіан (Безобразов): 
«І коли добігав кінця день ...» [10]. Однак це не зовсім правильно, 
виходячи з контексту, адже з 15 вірша випливає, що події відбу
валися близько 9 години ранку. Це слово не означає ніякого за
кінчення дії або події, воно просто прагне підкреслити, що подія 
єврейського свята вже настала. Тому коректно перекласти, як у 
перекладі Патріарха Філарета [1]; або як у перекладі К. Логачова: 
«і коли сповнився день» [9, с. 56].

«I раптом зчинився шум з неба, ніби від сильного вітру...». Тут 
присутня прихована, але виразно відчутна елліністом христия
нином гра слів. Вітер і дух є словами близькими за звучанням, й 
у свідомості слухача ця фраза, ймовірно, повинна була пробудити 
розуміння, що джерело шуму – не абстрактний природний вітер, 
але Дух Божий, Руах Елогім [9, с. 56]. «...І наповнив увесь дім, де 
вони перебували». У св. Єфрема Сиріна ми знаходимо покликан
ня на те, що весь будинок наповнився не тільки вітром, але й па
хощами [9, с. 56].

Третій вірш насичений богословською символікою. «I 
з’явились їм розділені язики, мов вогненні». Центральним сло
вом для розуміння цього вірша є слово «вогонь». Згідно зі ста
розавітною традицією, вогонь завжди позначав явлення у славі 
Бога, тобто Феофанію. Вогонь як нищівна і в цьому сенсі жахаюча 
сила чи не найбільше підходив, за задумом єврея, щоб передати 
стрімкість і праведну справедливість Бога. Крім того, вогонь, за 
своєю природою, невловимий. Це зручно передавало «святість», 
тобто «трансцендентність» Божу [14]. Тема вогню присутня 
впродовж усього Старого Завіту. через вогонь укладається Завіт 
з народом (Бут. 15: 17); вогонь і дим оточують Синай (Вих. 19: 
18); пророк Ісая, вступаючи в спілкування з Богом, бачить тільки 
дим, що оточуючує престіл Божий (Іс. 6: 2). Однак поряд з темою 
вогню як Феофанії з’являється вогонь Суду, вогонь, який спалює 
грішників, як солому (див. Ам. 1: 4 – 2: 5 та ін.).
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У Новому Завіті ця двоїстість вогню залишається. Іоан Хрести
тель передбачає, що прийде Месія, Який, як віяльник на току, ски
не непридатну полову у вогонь, але з іншого боку буде «хрестити 
вогнем» (Мф. 3: 11), тобто введе віруючих у Феофанію, «занурить» 
(так з грецьк. можна перекласти «хрестити») віруючих в Бога. 

І хоча Спаситель певною мірою говорить про вогонь як про 
деякий Суд над грішниками (див. Мф. 5: 22; Ін. 15: 6; Мк. 9: 43 та 
ін.), це прийом, мета якого зробити вчення Христа зрозумілим і 
доступним слухачам [14].

Але в Новому Завіті вогонь все ж відкриває нам Бога, це вогонь 
Феофанії. Саме такий зміст загадкових слів Господа: «Я прийшов 
вогонь звести на зем лю, і як хотів би, щоб він уже запалав! Хрещен
ням маю Я хреститися...» (Лк. 12: 49 – 50). І тут в іншій книзі апос
тола Луки ми бачимо здійснення задуму Христового про вогонь. 
Вогонь сходить на апостолів і «хрестить» їх. Однак варто зауважи
ти, що багато тлумачів, переважно протестантського спрямування, 
спеціально згадують, що «сповнення Духом Святим не треба ото
тожнювати з хрещенням Духом» [12, с. 377]. Нам здається, що по
дібний погляд зумовлений особливим розумінням хрещення, яке, 
на думку протестантських богословів, і дає людині повне спасіння. 
Про це згадує і Д. С. Туссен [12, с. 377].  Далі  вкажемо, що відтепер 
вогонь,  тобто сила Духа, весь час буде присутньою з апостолами, 
про що так багаторазово говорить книга Діянь.

«I спов нилися всі Духа Святого, i почали говорити іншими мо
вами...». Описуваний тут феномен в богослів’ї носить назву гло
солалії. Про глосолалію докладно говориться у апостола Павла, 
особливо в 1ому Посланні до коринфян, в 14 розділі. Однак тут 
виникає принципова складність в узгодженні явища, описува
ного апостолами Лукою і Павлом. Так, зауважують, що в Луки 
йдеться про говоріння іноземними мовами [12, с. 377], Тоді як 
у Павла йде мова про якесь харизматичне, нечленороздільне 
говоріння, і навіть саме грецьке слово «лалон» передбачає «не
зрозумілу, нечленороздільну» мову [9, с. 56]. Дослідники від
значають, що апостол Лука вважав глосолалію даром говоріння 
іноземними мовами, апостол Павло ж, більш знайомий з цим 
явищем, вважав, що глосолалія – емоційний сплеск, який не має 
відношення до жодної з мов. Однак треба звернути увагу, що у 
значенні «незрозумілої мови» цей термін згадується лише в ав
торів елліністів (наприклад, Арістотеля), тоді як і в Септуагінті, і 
в Новому Завіті це слово означає лише «говір», «мову», «діалект» 
[4, с. 273]. Цілком можливо, що й апостол Лука, й апостол Павло 
вважали глосолалію харизмою іноземних мов. І коли (в 1 Кор. 14) 
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апостол Павло пише про обов’язковість присутності на зібранні 
«тлумача», він має на увазі лише перекладача. Уже в ХХ столітті 
на Заході вийшло чимало спеціальних досліджень, присвячених 
цьому питанню [9, с. 56]. Характерно, що саме як дар іноземних 
мов розумів глосолалію і св. Іриней Ліонський («Проти єресей», 
5. 6. 1.). Його думка тим цінніша, що сам св. Іриней був особисто 
знайомий з багатьма прикладами глосолалії, тоді як, переймаю
чи його думку, інші отці про глосолалію знали лише з чуток (як, 
наприклад, св. Іоан Золотоустий) [13, с. 5]. Починаючи зі св. Іри
нея, глосолалія й у святих отців, і в екзегетів аж до останнього 
часу трактується як говоріння іноземними мовами [5, с. 71]. Тут 
допускається харизматичний і спонтанний характер говоріння, 
деякі біблеїсти порівнюють цей феномен з феноменом проро
цтва. Однак у сучасній біблеїстиці вважається загальноприйня
тою думка, що глосолалія лише «подоба» мови, що вона ніякого 
відношення до іноземних мов не має. І коли апостол Лука описує 
її як говоріння іноземними мовами, він так говорить, бо йому і 
багатьом християнам так здавалося.

Нам важливо відзначити, що акцент апостолом Лукою робить
ся все ж не на самому явищі глосолалії, він не цікавиться питан
ням, чи була це якась мова, чи не була. Для Луки набагато важ
ливіше, що в богословському сенсі цей «дар мов» означає [16]. А 
означає він, передовсім, явлення сили Духа, як про це провіщав 
пророк Іоїль: «...виллю від Духа Мого на всяку плоть, і будуть 
пророкувати...» (Іоїл. 2: 28). І, крім того, з’єднання мов у апосто
лів означає подолання вавилонського гріха – змішання мов (пор. 
кондак П’ятидесятниці) [7, с. 213].

Ми підійшли до висновку розповіді про сходження Святого Духа 
в день П’ятидесятниці. Очевидно, що розповідь апостола Луки є 
свідченням найранішого покоління християн, ймовірно самих 
святих апостолів, наприклад Петра. Євангелист Лука підкреслює, 
що сходження Духа на апостолів сталося в День П’ятидесятниці, 
тобто у відоме єврейське свято, що саме всі («язики розділені») 
були причетні цій події. І в цьому зішесті благодаті особливим 
чином проявився харизматичний характер нової віри (християн
ської). Достаток дарів Духа підкреслюється сходженням вогню і 
даром говоріння іншими мовами. Подія П’ятидесятниці не закін
чилася в Єрусалимській світлиці після сходження Святого Духа 
на апостолів. Це був лише перший і найприголомшливіший для 
древніх християн факт. Вже пізніше вилив «такого ж дару», але 
тільки для язичників, спостерігався в Кесарії, в домі римлянина 
Корнилія (Діян. 10: 44 – 48). Деякі богослови називають цей ви
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лив Святого Духа «єдиним процесом, але двократною подією», 
яка відтепер прилучила всю повноту людства до Бога [6, с. 66].

Достаток явлень дарів Духа підкреслюється і в іншому місці, 
де спеціально сказано (єдиний раз у Новому Завіті), що натхнен
ну проповідь апостолів супроводжував струс землі (Діян. 4: 31): 
«І після молитви їхньої захиталося місце, де вони зібрались, і спо
внилися всі Духа Святого... ».

І тут треба чітко пам’ятати, що П’ятидесятниця – не такий 
дар, одержавши який, можна заспокоїтися і жити в благодатному 
світлі. Цей первинний вилив Святого Духа має й інший сенс. Дар 
Духа подається нам через нашу неміч. «Дух Святий сходить на нас 
не тільки тому, що ми вже незбагненним чином з’єднані з Хрис
том, а й тому, що ми немічні, ми безсилі, ми гріховні, і тільки сила 
Божа, що звершується в немочі людській, може нас спасти» [2, с. 
137]. Важливо відзначити, що саме тому, прекрасно розуміючи, 
що людина самотужки нічого не зможе, що тільки в Церкві і лише 
в громаді Тіла Христового вона має сили творити чудеса і через 
неї буде діяти Дух Святий, апостол Лука так багато уваги приді
ляє опису способу життя перших християн [15; 8, с. 132].

І сила Божа постійно супроводжувала християн в їх житті. Сам 
апостол Лука детально не зупиняється на харизмах, даних Богом 
різним членам Церкви. Це робить апостол Павло, зважаючи на осо
бливу специфіку своєї місії, Лука ж просто, розповідаючи про істо
рію Церкви, повідомляє про рясну дію благодаті у віруючих (Діян. 
2: 43; 5: 12). Наче, окрім усього іншого, апостоли звершують дивні 
чудеса (як у випадку зі зціленням кульгавого (Діян. 3), і головний 
акцент апостолом Лукою робиться не на самому чуді, але на словах 
проповіді, що слідувала за чудом. Мало того, апостоли щиро диву
ються, побачивши піднесену реакцію людей: «Мужі ізраїльські! 
чого дивуєтесь цьому або чого на нас так дивитесь; ніби ми своєю 
силою чи побожністю зробили те, що він ходить?» (Діян. 3: 12).

Важливо зауважити, що відчуття близькості й дієвості сили 
Святого Духа не узурпувалося апостолами. До цього життя в Дусі 
закликалися всі оточуючі, і це теж безсумнівний факт дії Святого 
Духа. Так, відразу після П’ятидесятниці хрестилися близько 3 ти
сяч чоловік (Діян. 2: 38 – 41), далі про хрещення багаторазово го
вориться (8: 12, 36 і далі, 9: 18; 10: 47 – 48). Після того, як Филип 
хрестив самарян, апостоли спеціально послали до самарян Петра 
та Іоана, щоб звести на них Святого Духа (8: 14 – 17).

Така загальна характеристика діяльності Святого Духа серед 
перших християн. Це час рясних чудес і одкровень, головне завдан
ня яких підтвердити, що Бог відтепер з послідовниками Христа.
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Нам не хотілося б зупинятися на наступних подіях життя Церк
ви, які починаються з часу навернення до християнства Савла. Це 
час такої ж безперервної і різноманітної дії Святого Духа. Важ
ливо, що з цього періоду апостоли обережніше ставляться до ха
ризматичних явищ. Для апостола Павла головною і самоцінною 
заповіддю є заповідь про любов. Якщо немає любові, то найдиво
вижніші справи –   безглузді (1 Кор. 13) [8, с. 132].

Важливо пам’ятати, що П’ятидесятниця – це не щось, яке ко
лись було і минуло, і дія Святого Духа не припинилася там, в 
Сіонській світлиці або в Палестині часів, про які оповідає книга 
Діянь. «П’ятидесятниця не тільки початок Церкви, а й її постій
но триваюче буття...» [11, с. 11]. І в це життя ми входимо, коли 
входимо в сакраментальне життя Церкви, коли живемо так, як 
заповідає Євангеліє.
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Відносини між Церквою та медициною встановилися дуже 
давно. Історія християнства свідчить, що Церква відігравала важ
ливу й центральну роль у догляді за хворими, а її зв’язок із меди
циною закладений в самій основі Божественного Одкровення.

Пастирське піклування про хворих включає, зокрема, допомо
гу людям, які живуть із ВІЛ/СНІДом, а також профілактику поши
рення цієї хвороби.

Актуальність теми зумовлена потребою комплексного дослі
дження форм, методів і сутнісних параметрів участі православ
ного пастиря у протидії поширенню ВІЛ/СНІД, зважаючи на релі
гійний базис, багатий церковноісторичний досвід, патристичні 
настанови та специфіку сучасних потреб, оскільки пастирське 
окормлення інфекційних хворих та особливо ВІЛінфікованих є 
найбільш небезпечним та жертовним служінням, адже воно зі
штовхується з проблемами сучасної техногенної катастрофи, 
безповоротного біологічного процесу і страхом зараження.

Мета написання статті – розкрити ставлення Церкви до ВІЛ/
СНІДу та подати методичні рекомендації православному пасти
рю щодо участі в боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД і роботи з 
людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом

Для реалізації мети дослідження були поставлені такі завдання:

протоієрей Олександр трОФиМлюК

Пастирська допомога у протидії поширенню 
епідемії ВІЛ-інфекції/СНІду в Україні

у статті автор здійснює комплексний аналіз можливостей, 
форм і методів допомоги православного священнослужителя 
особам, які живуть із ВІл/СнІДом, а також профілактики поши-
рення зазначеної хвороби, яка в україні набула статусу епідемії. 

Ключові слова: позабогослужбова пастирська діяльність, 
ВІл, СнІД, клінічне душпастирство.

богослів’я
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• з’ясувати історію виникнення й поширення ВІЛ/СНІДу в 
Україні;

• проаналізувати ставлення Православної Церкви до осіб, що 
живуть із ВІЛ/СНІДом;

• розкрити сутність пастирської діяльності з допомоги хво
рим на ВІЛ/СНІД.

Питання участі Церков і релігійних організацій у протидії по
ширенню епідемії ВІЛінфекції/СНІДу в Україні вивчали такі 
дослідники як П. Лапін, свящ. Іван Гунько, М. Галась, М. Варбан, 
ігум. Мефодій (Кондратьєв), М. Нелюбова, О. Веселовська, Н. Ду
дар, Ю. Гончаренко та ін. 

Що ж собою являє ВІЛ/СНІД та яка історія виникнення цієї не
безпечної й смертельної хвороби?

ВІЛ (Вірус Імунодефіциту Людини) – це вірус, який, інфікую
чи кров, уражує імунну систему і зменшує здатність організму 
боротися з хворобами. СНІД (Синдром Набутого Імунного Де
фіциту) – це хворобливий стан організму, що викликаний ВІЛ. 
СНІД – поняття широке і означає дефіцит імунітету. Хворі на СНІД 
люди втрачають здатність боротися з мікробами, що призводить 
до значного ослаблення організму і може зробити його вкрай 
слабким. Такий стан може виникнути в результаті найрізнома
нітніших причин: при хронічних виснажливих захворюваннях, 
впливі променевої енергії, у дітей з дефектами імунної системи 
і у хворих старшого віку з інволюцією імунного захисту, вживан
ні деяких медикаментозних і гормональних препаратів. Сьогодні 
назва СНІД застосовується для позначення тільки одній зі стадій 
ВІЛінфекції, а саме маніфестної її стадії. Важливо підкреслити, 
що може пройти досить тривалий період часу між інфікуванням 
ВІЛ і розвитком хвороб, пов’язаних зі СНІДом, до ВІЛ часто при
єднуються супутні хвороби (опортуністичні), які, як наприклад, 
онкологічні, самі можуть бути причиною смерті [16, с. 3].

Історія виникнення ВІЛ/СНІД сягає далекого 1926 року, коли ві
рус ВІЛ був переданий від мавп до людини. Останні дослідження 
показують, що людина отримала цей вірус в Західній Африці. По
дальшу хронологію розвитку хвороби можна коротко описати так:

– до 1930х рр. вірус ніяк не виявляв себе;
– у 1959 році в Конго зафіксована смерть однієї людини, пізні

ші дослідження історії хвороби якої вказували медикам на 
те, що, можливо, це був перший зафіксований у світі випа
док смерті від СНІДу;

– у 1969 році у Північній Америці серед повій були зафіксовані 
перші випадки хвороби, що протікала з симптомами СНІДу;
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– а в 1976 р. – перший випадок смерті від СНІДу в Європі; 
– у 1978 р. у хворих чоловіківгомосексуалістів у США, Швеції 

та на Гаїті було зареєстровано схожі захворювання, які в по
дальшому назвуть СНІД;

– 1981 р. – повідомлення Центру за контролем і профілак
тикою хвороб про виявлення у молодих гомосексуалістів 
в ЛосАнджелесі і НьюЙорку нової хвороби. В США було 
виявлено біля 440 носіїв вірусу ВІЛ. Близько 200 з цих 
людей померли. Оскільки більшість хворих були гомо
сексуалістами, нова хвороба отримала назву “Імунодефі
цит, переданий гомосексуалістами” (Gay Related Іmmuno 
Defіcіency – GRІD) або “Гомосексуальний рак”. У цьому ж 
році американському лікарю Майклу Готтлібу вперше вда
лося описати нове захворювання, що протікає з глибоким 
ураженням імунної системи. Ретельний аналіз привів до
слідника до висновку про наявність невідомого раніше 
синдрому, який отримав у 1982 році назву “Aquіred Іmmune 
Defіcіence Syndrom” (AІDS) – Синдром Набутого Імунодефі
циту (СНІД). Імунний дефіцит, що на нього страждали хво
рі на СНІД, раніше зустрічався тільки як вроджена вада не
доношених новонароджених дітей. Лікарі встановили, що 
у цих хворих зниження імунітету не було вродженим, але 
набутим у зрілому віці; 

– 1983 – Люк Монтаньє з інституту Пастера у Франції відкрив та 
ідентифікував вірус імунодефіциту людини як вірус, що при
зводить до СНІД. У США за цей рік померло від СНІДу півто
ри тисячі людей. Уперше в США в СанФранциско відзначався 
День Пам’яті померлих від СНІДу (третя неділя травня);

– 1984 р. – Роберт Галло (США) незалежно від Люка Монтаньє 
ідентифікував вірус імунодефіциту людини;

– 1985 р. – у США розроблено перший тест на наявність антитіл 
до ВІЛ, що дало змогу перевіряти донорську кров на наявність 
ВІЛ. Також були встановлені шляхи інфікування вірусом СНІ
Ду: кров, статевий шлях та від матері до дитини. В США цього 
року зареєстровано 6972 випадки смерті від СНІДу;

– 1985 р. – ВІЛінфекція зареєстрована в СРСР; 
– 1986 р. – уперше збудник СНІДу названо ВІЛ – Вірус Імуно

дефіциту Людини.
Захворювання в ці роки реєструється практично в усіх кра
їнах світу. Найбільший відсоток заражених серед населення 
зафіксовано в країнах Карибського басейну, Центральної 
Африки, США, Західної Європи. 
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– 1987 р. – в Україні зареєстровані перші 6 випадків ВІЛ
інфікування серед громадян країни та 75 випадків серед 
іноземців; створено мережу кабінетів довіри з обстеження 
й консультування на ВІЛ/СНІД; 

– 1988 р. – 1 грудня оголошено Всесвітнім днем боротьби зі 
СНІДом. Перша смерть від СНІДу в Україні;

– 1989 р. – в Росії внаслідок непрофесійних дій медперсона
лу ВІЛінфіковано 270 дітей. У цьому ж році загальна кіль
кість інфікованих у світі, за різними оцінками, становила 
від 5 до 20 млн.; 

– 1991 р. – прийнято перший Закон України “Про запобігання 
захворюванню на СНІД та соціальний захист населення”;

– 1992 р. – перша програма профілактики ВІЛінфекції СНІДу 
в Україні;

– 1995 р. – в Україні поширення ВІЛінфекції/СНІДу набуло 
епідемічного характеру. За цей рік зареєстровано 1490 ви
падки інфікування, які з плином часу продовжували суттє
во зростати [14; 15; 13].

Щодо смертності в Україні від ВІЛ/СНІДу, то варто заува
жити, що вони реєструються в Україні з 1987 р. До 1994 р. 
було зареєстровано тільки 32 випадки захворювання на СНІД 
(бл. 0,002 – 0,02 на 100 тис. населення) та 15 смертей від СНІ
Ду (0,002 – 0,008 на 100 тис. населення). У 1995 – 2004 рр. в 
Україні на тлі спалаху епідемії ВІЛінфекції відзначалось зрос
тання показників захворюваності на СНІД (від 0,09 до 5,8 на 
100 тис. населення) та смертності від СНІДу (від 0,04 до 3,8 
на 100 тис. населення). Починаючи з 2004 р. кількість пацієн
тів, які вмирали від захворювань, зумовлених ВІЛінфекцією, 
продовжувала збільшуватися. Позитивна динаміка стала по
мітною в 2007 р., коли вперше почалося зниження захворюва
ності на СНІД в Україні: 9,8 на 100 тис. населення, порівняно з 
10,1 на 100 тис. населення у 2006 р. У 2009 р. вперше віднос
но до показників попереднього року було зафіксовано певне 
зниження показника смертності від СНІДу на 3% – з 5,8 до 5,6 
на 100 тис. населення. Однак статистика наступних років, на 
жаль, втішних результатів не давала. У 2010 – 2011 рр. відбуло
ся статистичне зростання показників захворюваності на СНІД 
та смертності від СНІДу, що зумовлено тим, що за рекоменда
ціями ВООЗ діагноз “туберкульоз легеневий” був виключений 
з ІІІ клінічної стаді ВІЛінфекції та віднесений до ІV клінічної 
стадії (СНІД), однак з 2011 р. темпи приросту цих показників 
мали позитивну тенденцію до зниження. У 2013 р. померло 6 
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374 ВІЛінфікованих осіб, у тому числі 69 дітей віком 14 років 
включно; показник смертності становив 14,0 на тис. населен
ня (темп приросту: – 5,4%) [12; 8; 9, с. 34 – 37; 23].

За даними оперативної статистики ДУ “Український центр 
контролю за соціально небезпечними захворюваннями МОЗ 
України”, станом на 01.01.2014 р. під диспансерним наглядом 
у закладах охорони здоров’я України перебуває 139 573 ВІЛ
інфікованих осіб, з них 29 005 осіб із діагнозом СНІД. За весь пе
ріод епідеміологічного спостереження від захворювань, зумов
лених СНІДом, померло 32 055 людей. Територіями з високим 
рівнем поширеності ВІЛ залишаються південносхідні регіони 
України, з низьким – західні області [21]. 

Сьогодні у галузі охорони здоров’я на показники смертності се
ред людей, які живуть із ВІЛ впливають: недостатній професійний 
рівень проведення обстеження на ВІЛінфекцію, обмежені можли
вості медичних послуг, відсутність якісного соціального супроводу.

Із 1986 р. до роботи з профілактики поширення ВІЛ/СНІДу ак
тивно долучилася Всесвітня Рада Церков (ВРЦ). У 1987 р. вона 
прийняла таке звернення: “Центральний комітет ВРЦ зверта
ється до всіх Церков, заликаючи їх зрозуміти важливість загро
зи поширення епідемії ВІЛ/СНІДу та використовувати будьяку 
можливість співробітництва між собою, а також з медичними, со
ціальними та освітніми організаціями і засобами масової інфор
мації у відповідних просвітницьких програмах” [22, с. 14]. 

У відповідь на це звернення католицька місія “Carіtas 
Іnternatіonal”, яка має представництва в понад 260 країнах, ви
значила проблему ВІЛ/СНІДу як одне з пріоритетних завдань 
для осмислення та дії. Відповідно до цього “Carіtas Іnternatіonal” 
кожних два роки у співпраці з іншими релігійними організаціями 
ініціює підготовчі зустрічі для праці з хворими та для запобіган
ня поширення ВІЛу з метою створити особам, що задіяні у праці з 
ВІЛінфікованими та в ділянці запобігання поширенню цього ві
русу, відповідне середовище для обміну досвідом та поділу дум
ками й напрацюваннями. 

Всесвітня лютеранська федерація в 1988 р. опрацювала осно
вні підходи до проблеми ВІЛ/СНІДу, відобразивши їх у спеціаль
ній доповіді “Пастирське служіння у відношенні до СНІДу”. На 
початку 1990х років до боротьби з ВІЛ/СНІДом активно долуча
ються Православні Церкви світу, які розробляють та реалізують 
власні програми боротьби із цією хворобою. 

У 2000 році, коли пандемія ВІЛ/СНІДу стала одним із глобаль
них викликів суспільству, який вимагає надзвичайної єдності зу
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силь та дій, ВЦР створила Екуменічний захисний альянс, широко 
розгалужену мережу для міжнародного співробітництва, пріори
тет якої на даний момент є боротьба з ВІЛ/СНІДом.

Однак, незважаючи на існування богословського обґрунтуван
ня участі Церков у протидії поширенню ВІЛ/СНІДу та наявності 
міжнародного досвіду в цьому питанні вже на початку 1990х 
років, переважна більшість конфесій в Україні, враховуючи со
ціальноекономічне становище та складну релігійноконфесійну 
ситуацію, розпочала активну антиСНІД кампанію лише на по
чатку 2000х. Така надповільна реакція на світову проблему по
яснювалася недостатньою поінформованістю та стереотипами 
в населення щодо ВІЛ/СНІДу, а також недостатнім розумінням 
суспільством тієї ролі, яку може виконувати та чи інша конфесія 
для протидії хворобі. Українські конфесії на початку 1990х рр. 
фактично були конкурентами на ринку релігійних потреб. Реалії 
українського релігійного життя характеризувалися міжрелігій
ними суперечками та конфліктами.

Із ростом епідемії необхідність участі українських конфесій в 
галузі запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу стала очевиднішою, 
адже конфесії зберегли високу довіру всіх прошарків суспіль
ства, охоплюють широкі верстви населення, мають розгалу
жену, суворо організовану ієрархічну структуру, в тому числі в 
сільській місцевості. 

Сьогодні майже для всіх конфесій в Україні діяльність щодо 
запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу виявилась новим напрям
ком роботи, що відходила до соціального сектору. Переважна 
більшість конфесійних лідерів та рядових служителів не мали 
практичного досвіду діяльності в цій сфері, тому в конфесіях на 
високому рівні приймались рішення щодо узгодження своєї діяль
ності між собою. Тенденції перших років засвідчують, що тяжіння 
до обміну досвідом відбувалися в рамках своїх конфесій. Напри
клад, Українська Православна Церква Київського Патріархату 
схвалює, підтримує і бере участь у державних і громадських орга
нізаціях, спрямованих на запобігання розповсюдженню епідемії 
ВІЛ/СНІДу. Київський Патріархат створює пастирські центри при 
лікувальних ВІЛ/СНІДзакладах, де хворим надається духовна та 
моральна підтримка, проводяться курси для інформування свя
щеників про проблеми ВІЛ і СНІДу та ставлення до інфікованих 
осіб, аби уникнути розповсюдженої неправди про цей недуг [3; 
19]. Українська Православна Церква (Московського патріархату) 
через мережу АнтиСНІД (з 2002 р.) об’єднує зусилля Церков цієї 
ж конфесії з Росії, України та Білорусії. РимоКатолицька Церк
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ва здійснює свої програми в рамках міжнародної католицької 
місії “Carіtas Іnternatіonal”. ГрекоКатолицька Церква – в рамках 
утвореного “Карітас України” (у 1994 р.). Протестантські Церкви 
– Союз Євангельських Християнбаптистів, Християн віри єван
гельської (п’ятидесятників), Адвентистів сьомого дня, пресвіте
рів і пасторів харизматичних спільнот та інших – співпрацювали 
переважно між собою або з Церквами своєї конфесії, розташо
ваними за кордоном. Роль мусульманства (окрім території Ав
тономної Республіки Крим) та юдейства в протидії поширенню 
ВІЛ/СНІДу в Україні є малозначущою у зв’язку з відносно неве
ликою чисельністю вірних, хоча ці конфесії цілком підтримують 
міжконфесійний діалог у напрямку об’єднання зусиль конфесій 
для протидії хворобі [10, с. 8 – 11].

На державному рівні Церкви об’єднують свої зусилля в рамках 
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), до 
складу якої входять 19 конфесій: 14 християнських Церков та де
номінацій, 3 мусульманські центри,1 юдейське об’єднання, Укра
їнське біблійне товариство. 

Проблемами протидії поширення ВІЛ/СНІДу при ВРЦіРО за
ймається Комісія з питань соціального служіння.

Широку підтримку діяльності конфесій та релігійних орга
нізацій у сфері протидії ВІЛ/СНІДу задекларувало Міністерство 
охорони здоров’я України (МОЗ). На думку представників конфе
сій та МОЗ, предметом співпраці може стати не лише інформу
вання та формування духовних цінностей у парафіян, ай сприян
ня зменшенню стигматизації ВІЛінфікованих та хворих на СНІД, 
спільні з МОЗ соціальні проекти тощо.

Регіональне співробітництво Церков як на державному, так і 
на міжконфесійному рівні, має обмежений характер. Нечислен
ними прикладами існування такої співпраці в рамках держави є 
існування різноманітних координаційних рад. Такі структури, як 
правило, утворюються головою облдержадміністрації, підзвітні 
та підконтрольні голові облдержадміністрації. Інформація про 
діяльність таких міжконфесійних об’єднань на регіональному 
рівні в сфері протидії ВІЛ/СНІДу у відкритих джерелах обмежена.

Для ефективної реалізації політики у галузі запобігання розпо
всюдженню ВІЛ/СНІДу уряд України створив Національну раду з 
питань протидії туберкульозу та ВІЛінфекції/СНІДу, до складу 
якої, окрім представника Секретаріату Кабміну, заступника мі
ністра фінансів, заступника міністра економіки, заступника мі
ністра внутрішніх справ, заступника міністра у справах сім’ї, мо
лоді та спорту, директора Держсоцслужби, заступника міністра 
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освіти і науки, заступника міністра праці та соціальної політики, 
заступника голови Державного департаменту з питань виконан
ня покарань, заступника голови Держкомтелерадіо, включено 
(за згодою) одного представника від Всеукраїнської Ради Церков 
та релігійних організацій [6; 20].

Однією з основних причин виявлення граничної обережності 
щодо екуменічного руху, недостатнього співробітництва Церков 
на регіональному рівні є протиріччя між Церквами.

Розглядаючи питання міжконфесійного діалогу у сфері протидії 
ВІЛ/СНІДу в Україні, варто відзначити, що такий активний міжкон
фесійний діалог розпочався у 2004 році. За результатами міжконфе
сійних зустрічей було прийнято кілька угод державного значення. 

Із 2004 року Україна стала місцем проведення міжнародних 
конференцій, організованих релігійними конфесіями, пріоритет
ним напрямком яких у світі є боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу. Се
ред них головні такі:

20 – 25 квітня 2004 року в Одесі відбулася зустріч представни
ків Європейських церковчленів Всесвітньої Лютеранської Феде
рації, присвячена проблемі ВІЛ/СНІДу. Результатом стала Євро
пейська консультація з проблем ВІЛ/СНІДу, в основу якої лягла 
програма дій Всесвітньої Лютеранської Федерації “Страждання, 
Звернення, Піклування: відповідь Церков на пандемію ВІЛ/СНІД” 
[текст декларації див. 10, с. 89 – 92]. 

26 серпня 2005 року відбувся круглий стіл членів ВРЦ та РО 
з представниками МОЗ України та ВІЛсервісних організацій, 
учасники якого прийняли Декларацію “Роль Церков і релігій
них організацій у національній відповіді на епідемію ВІЛ/СНІД” 
[див. 10, с. 44 – 46]. 

24 – 26 квітня 2007 р. у Києві за фінансової підтримки “Карі
тас” Німеччини, відбулася Перша конференція “КарітасуЄвропa” 
з питань ВІЛ/СНІДу, що носила назву “Осуд чи солідарність? Нові 
виклики для Церкви у боротьбі з ВІЛ/СНІДом у Європі”. Метою 
конференції було поширити розуміння проблеми серед лідерів 
Церкви й керівників організацій “Карітасу” і привернути їхню 
увагу до необхідності реагувати на проблеми ВІЛ і СНІДу, вико
ристовуючи стратегічний, структурований, добре координова
ний, транснаціональний підхід зі спеціальним акцентом на соці
альному аспекті [16, с. 2]

14 червня 2007 року в Києві пройшла Перша загальноукраїн
ська конференція, яка ставила за мету досягнути консенсус від
носно міжконфесійної стратегії з питань універсального доступу 
до профілактики ВІЛінфекції, лікування, догляду та підтримки 
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людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом до 2010 року в Україні. У рам
ках конференції відбулось обговорення спільної стратегії та кон
цепції участі Церков та релігійних організацій України в протидії 
епідемії ВІЛ/СНІД. Крім цього, був опрацьований механізм пред
ставництва Церков і релігійних організацій України в Національ
ній координаційній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/
СНІДу, що передбачає залучення українських Церков та релігій
них організацій до загальнодержавної програми з протидії по
ширенню ВІЛ/СНІДу. За результатами конференції була прийня
та відповідна резолюція [10, с. 47 – 48].

5 – 6 листопада 2007 р. за підтримки ЮНЕЙДС відбулася Націо
нальна міжконфесійна нарада “Стратегічне планування та розроб
ка робочого плану участі Церков та релігійних організацій України 
у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу”. Нарада проходила в рамках продо
вження офіційного міжконфесійного діалогу щодо ролі та внеску 
українських Церков та релігійних організацій у національну від
повідь на епідемію ВІЛ/СНІДу та їх взаємодію між собою та держа
ними і громадськими організаціями у сфері протидії поширенню 
епідемії. У нараді взяли участь 11 представників конфесій, які вхо
дять до складу Всеукраїнської Ради Церков та релігійних органі
зацій. Були обговорені питання щодо утворення на базі Комісії з 
питань соціального служіння ВРЦіРО спеціальної інституції, яка 
безпосередньо займатиметься координацією конфесій в сфері 
протидії ВІЛ, допомагатиме різним конфесіям створювати власні 
концепції й стратегії, налагоджуватиме організаційні та матері
альні питання. Під час наради відбулася зустріч учасників із між
народним експертом ЮНЕЙДС, який здійснює оцінку діяльності 
Церков та релігійних організацій у сфері протидії ВІЛ [22, с. 19].

Прийняття резолюцій та концепцій в ході міжконфесійного ді
алогу стало значним кроком уперед у взаємодії конфесій, оскіль
ки передбачає залучення їх до загальнодержавної програми про
тидії поширенню ВІЛ/СНІДу.

Програма діяльності всіх вказаних Церков здійснюється при
близно за однаковими напрямками: 1) душпастирство; 2) освітні 
програми серед священників та парафіян; 3) організація церков
них реабілітаційних центрів для ВІЛінфікованих/наркозалеж
них; 4) видання та розповсюдження спеціалізованої літератури. 
Оцінка таких церковних освітніх програм дозволяє говорити, що 
на даний момент було охоплено 57% священнослужителів серед 
майже 30 тис., які загалом служать в Україні в усіх конфесіях, та 
майже 50% студентів духовних шкіл серед 10 тис. представни
ків учнівської молоді. Серед цільових груп, із якими працюють 
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конфесії, були названі: широкі верстви населення; молодь; вірні 
церков; наркозалежні та їхнє близьке соціальне оточення; жінки 
сексбізнесу; діти вулиці; ув’язнені; люди, які живуть з ВІЛ/СНІ
Дом та їхнє близьке соціальне оточення [10, с. 19]. 

За даними міжнародного благодійного фонду “Міжнародний 
альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні” “Аналіз спектру послуг, які нада
ються релігійними організаціями різних конфесій у сфері про
філактики та контролю за ВІЛ/СНІД” створено національну та 
регіональну карту послуг Церков та релігійних організацій, що 
активно працюють у сфері протидії ВІЛ/СНІДу.

Однак, незважаючи на достатньо масштабну роботу, що її про
водять Церкви та релігійні організації в сфері протидії ВІЛ/СНІ
Ду, в їхній діяльності існує чимало прогалин і недоліків: 1) відсут
ність у багатьох конфесій власних концепцій та стратегій щодо 
боротьби з ВІЛ/СНІДом як фундаментальних документів, які 
визначають напрямки діяльності та заходи в плані протидії хво
робі; 2) існування протиріч конфесій між собою, що є головною 
причиною прохолодних відносин у сфері взаємодії в соціальних 
питаннях, у тому числі подолання епідемії ВІЛ/СНІДу; 3) слаб
кий, частково декларативний міжцерковний діалог у сфері про
тидії ВІЛ/СНІДу; 4) відсутність достатньої кількості підготовле
них тренерів у кожній конфесії, лекторів, священнослужителів, 
які б мали коректні знання про ВІЛ/СНІД та могли поширювати 
їх серед парафіян; 5) обмежені фінансові можливості.

Та все ж, не зважаючи на згадані недоліки в діяльності релі
гійних організацій у сфері ВІЛ/СНІДу, міжконфесійні відносини 
в Україні переходять на якісно інший рівень, зокрема в соціаль
ній сфері. До помітних здобутків тут варто віднести: завершення 
формування світоглядної та змістовної єдності міжконфесійних 
антиВІЛ/СНІДпрограм; завершення обговорення та прийняття 
єдиної структури антиВІЛ/СНІДпрограм; розроблення та при
йняття конфесіями власних концепцій і стратегій щодо боротьби 
з ВІЛ/СНІДом; координація, вироблення єдиного формату взає
модії з громадськими, державними організаціями та конфесіями, 
у тому числі за кордоном; регулярне інформування та обгово
рення конфесіями своєї діяльності щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом, 
розроблення соціальної реклами; широка підтримка розвитку 
наявних міжконфесійних освітніх програм, ресурсних та реабілі
таційних центрів із питань ВІЛ/СНІДу; широке залучення, інфор
маційнометодична допомога регіональним конфесійним пред
ставництвам; укріплення потенціалу релігійних організацій, які 
успішно працюють у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом [22, с. 21 – 22].
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Переходячи від статистичних даних про діяльність релігійних 
організацій у сфері боротьби з ВІЛ/СНІДом, ми зупинимося на про
блемі ставлення Православної Церкви, а звідси й православного 
пастиря, до ВІЛ/СНІДу як до духовної проблеми. У цьому плані 
варто сказати, що поява цієї хвороби стала викликом не тільки 
медикам і пастирям, а й суспільству в цілому. Вона поставила низ
ку непростих духовноморальних питань. Подібно до наркоманії, 
ВІЛ/СНІД не тільки хвороба, але соціальне й духовне явище. 

Коли людина розмірковує про СНІДу неї виникає певне міс
тичне відчуття. Сказати, що СНІД – це попущення Боже за наші 
гріхи, недостатньо. Для такої хвороби це занадто тривіальне 
твердження. З’являється відчуття того, що Бог появою цієї хво
роби попереджає нас про щось дуже важливе. Видимий світ сим
волічно відображає світ невидимий, духовний. Преподобний 
Максим Сповідник так говорить про це: “Для тих, що володіють 
[духовним] зором, весь світ, що осягається розумом, бачиться 
таємничо відбитим в усьому чуттєвому світі за допомогою сим
волічних образів. А весь чуттєвий світ при духовному умогляді 
бачиться як той, що міститься в усьому світі, що осягається ро
зумом” [5, с. 159 – 160]. 

За свідченням отців, тілесні хвороби взагалі символізують ду
ховні недуги [11, с. 146]. Деякі з хвороб несуть особливо велике 
символічне і смислове навантаження, наприклад, рак або прока
за. До числа таких, безсумнівно, потрібно зараховувати й СНІД. Ця 
хвороба, як було сказано, виводить з ладу імунну систему люди
ни, яка зберігає людину від тілесної загибелі. В духовному ж світі 
від духовної смерті оберігає людину благодать Божа, яка допома
гає не піддатися пристрасті і не впасти в гріх. Ураження імунної 
системи по суті символізує позбавлення благодатного покрову. 

Святий апостол Павло про Друге Пришестя говорить так: 
“Благаємо ж вас, браття, щодо пришестя Господа нашого Ісуса 
Христа і нашого зібрання до Hього, не спішити вагатися розумом 
і не тривожитися ні від духу, ні від слова, ні від послання, ніби 
нами надісланого, неначе вже настає день Христів. Нехай ніхто не 
спокусить вас ніяк: бо день той не прийде, поки не прийде раніш 
відступлення і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який 
противиться і звеличується над усім, що зветься Богом‚ або свя
тинею, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе ви
даватиме. Хіба не пам’ятаєте, як я, ще перебуваючи у вас, говорив 
вам це? І тепер ви знаєте, що утримує його від того‚ щоб з’явитися 
в свій час. Бо таємниця беззаконня вже діє, тільки не здійснить
ся доти, доки не буде вилучений із середовища той, що утримує 
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тепер” (2 Сол. 2: 1 – 11). Під “тим, що утримує” настання останніх 
подій варто розуміти дію Духа Святого в світі, Його покров і за
хист. Таким чином, поява у світі хвороб говорить про те, що вилу
чається із середовища Той, що утримує. Тому зовсім невипадково 
ця хвороба викликала такий переполох, випустила у світ безліч 
страхів, породила загальну заклопотаність. Світ усе більш явно 
наближається до останніх подій, що, втім, підтверджується без
ліччю інших значущих подій і знаків. І СНІД – тільки один із них. 

У багатьох православних людей існує найбільш укорінена дум
ка про СНІД, яку ігумен Мефодій (Кондратьєв), активний діяч пра
вославного руху з реабілітації наркозалежних, член Громадської 
ради при Федеральній службі Російської Федерації з контролю за 
обігом наркотиків, виражає так чином: “Це дуже своєчасна хворо
ба. Передається ця хвороба таким чином, що захворюють нею май
же виключно наркомани, гомосексуалісти, а також проститутки та 
їхні клієнти. Бог послав у світ таку хворобу, щоб уповільнити ди
наміку розповсюдження гріха серед людей. Одні через страх зара
зитися утримуються від цих гріхів, тоді як самі розповсюджувачі 
духовної зарази вибірково караються смертю”. Але як вважає зга
даний фахівець, такому погляду на хворобу притаманні спрощен
ня й однобокість, що пов’язані як з нестачею відомостей про саму 
хворобу, так і з незнанням ситуації зі СНІДом за межами Європи, 
особливо в країнах Африки та Азії [18, с. 17 – 18; див. також 7]. 

Але було б несправедливо звинувачувати таких людей у жор
стокосерді. У віруючих людей дещо інший погляд на світ, інше 
розуміння добра і зла, інше бачення блага, ніж у нерелігійних. 
Радість православних зовсім не в тому, що пішли з життя деякі 
люди, хоча б і носії гріховної зарази, а в тому, що внаслідок їх ви
далення з тіла людства саме це тіло духовно оздоровилося. Поді
бно і будьяка нормальна людина радіє після хірургічного вида
лення в близької їй людини ракової пухлини не тому, що хворому 
вкоротили один із його органів і він став інвалідом, а тому, що 
хворий не помре одразу, а ще житиме після операції якийсь час. 
через загибель навіть найвідчайдушніших грішників, що помер
ли від СНІДу, особливо без покаяння, церковна паства сумує не 
менше ніж за інших людей.

Говорячи про СНІД як про покарання Боже, православні вжи
вають термін “покарання” тільки в значенні скорботного й хво
робливого напоумлення для тих, кого наставляють. У значенні 
попередження, а не кари Божої. Уявлення про покарання одержи
мого жагою справедливої відплати за гріхи Бога – чуже свідомос
ті Православної Церкви. Для нас Бог, навіть у Своєму праведному 
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гніві – завжди люблячий Бог Отець. Ми не навчені думати, що на 
землі щось може статися без Його волі й керівництва. Поява ВІЛ – 
не виняток. чи не виходить тоді, що, виступаючи на боротьбу зі 
СНІДом, ми противимося волі Божій,тим більше що СНІД якоюсь 
мірою уповільнює гріховне розкладання світу? Але ми також 
знаємо, що не без керівництва й волі Божої проникло в цей світ 
зло і “весь світ лежить у злі” (1 Ін. 5: 19). Що ж нам у такому разі 
думати про зло, і чи не краще було б не противитися йому? 

Відповідаючи на це запитання, ми повинні чітко розуміти, що 
не все, що відбувається на землі, угодно Богу, хоча знаємо, що все 
зло стається з Його попущення. Детальне пояснення цього знахо
димо в преподобного авви Дорофея, який із цього приводу гово
рить так: “Все, що відбувається, відбувається або з Божого благо
воління, або через попущення, як сказано у пророка: Я утворюю 
світло і творю пітьму (Іс. 45: 7). І ще: чи буває у місті біда, яку 
не Господь попустив би? (Ам. 3: 6). Бідою тут названо все, що об
тяжує нас, тобто все скорботне, що буває для нашого покаран
ня за нашу порочність, а саме: голод, мор, землетрус, бездощів’я, 
хвороби, боротьба – все це буває не через благовоління Боже, 
але з попущення, коли Бог допускає цього находити на нас для 
нашої користі. Але Бог не хоче, щоб ми цього бажали або цьому 
сприяли. Наприклад, як я сказав, буває Божа воля попущення на 
те, щоб місто було розорене, але Бог не хоче, щоб ми –оскільки є 
Його воля на розорення міста – самі поклали вогонь і підпалили 
або щоб ми взяли сокири і стали руйнувати його. Також Бог до
пускає, щоб хтось знаходився в смутку чи в хворобі. Але хоча воля 
Божа і така, щоб він сумував, але Бог не хоче, щоб і ми засмучу
вали його або щоб сказали: “Оскільки є воля Божа на те, щоб він 
був хворий, то не будемо жаліти його”. Цього Бог не хоче; не хоче, 
щоб ми служили такій Його волі. Він бажає, навпаки, бачити нас 
настільки благими, щоб ми не хотіли того, що Він робить через 
попущення. Але чого Він хоче? Хоче, щоб ми бажали Його благої 
волі, яка буває, як я сказав, за благоволінням, тобто всього того, 
що робиться за Його заповіддю: щоб любити один одного, бути 
співчутливими, творити милостиню тощо – ось блага воля Божа” 
[2, с. 212 – 213]. Отримавши таке вичерпне роз’яснення, ми може
мо зробити важливий висновок щодо СНІДу: православні за со
вістю і з усією енергією можуть включитися в активну боротьбу 
з цією смертельною хворобою, і разом можуть щиро дякувати за 
неї Богу, як і за всяке інше скорботне попущення Боже. Висновок 
про необхідність боротьби зі СНІДом стане ще більш очевидним, 
якщо ми згадаємо, що ВІЛ заражаються не самі тільки відчай
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душні грішники, але серед інфікованих чимало тих людей, які не 
вживали наркотиків і ніколи не віддавалися розпусті. Цією хво
робою хворіють і від неї помирають навіть невинні немовлята. 
Та й багато хто з грішників не назавжди перебувають у гріхах, але 
залишають їх і оплакують. Якщо в гріховний період свого життя 
вони заразилися смертельною хворобою то в період, коли вони 
вступили на шлях покаяння, нам обов’язково потрібно боротися 
за продовження їхнього життя.

Участь пастиря в боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД і в роботі з 
людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом складна і полягає вона у пас
тирській турботі (уцерковлення, духовне піклування, сприян
ня входженню в літургійне життя громади), дияконії (служінні 
милосердя), освіті й катехизації. Таким чином, щоб найшвидше 
підготуватися для цієї роботи, пастирю потрібно, пройти спе
ціальні заходи на єпархіальному та загальноцерковному рівні, 
такі як: а) підготовка регламентуючої і методичної докумен
тації церковнопрактичного характеру; б) підготовка й поши
рення необхідної інформації (у тому числі видання відповідної 
літератури); в) організаційна й координаційна діяльність у цій 
сфері; г) підготовка священно й церковнослужителів для пас
тирської і дияконічної роботи з людьми, що живуть із ВІЛ/СНІ
Дом, та їхніми близькими [4].

Окрім зазначеного, основними напрямками служіння для пас
тиря є: звершення таїнств Божих, проповідь Слова Божого і ке
рівництво в духовному житті. Крім того, священик покликаний 
до організації громадського життя, в тому числі дияконського й 
місіонерського служіння. Завдання пастиря в справі організації 
роботи з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом, визначаються його 
провідною роллю в житті парафії.

Стосовно звершення церковних таїнств над людьми, що жи
вуть із ВІЛ/СНІДом, – тут проблем для пастиря існувати не може. 
Тут головна умова – відкритість серця, віра в Господа Ісуса Хрис
та й щире бажання 

Важливим завданням пастиря є сприяння залученню людей, 
що живуть із ВІЛ/СНІДом, до парафіяльного життя, початком 
якого є входження у молитовний і літургійний ритм парафії.

Щодо питання про безпеку для інших членів спільноти у разі 
участі в церковних таїнствах людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом, 
православному пастирю потрібно керуватися такими принципа
ми. З медичної точки зору (за умови відсутності у хворого від
критих ран, що кровоточать) немає перешкод для здійснення 
Таїнства Хрещення над ВІЛінфікованим у парафіяльному бап
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тистерії, а також для здійснення над такими хворими Таїнств 
Миропомазання та Єлеосвячення. Цим можна керуватися і під 
час причащання ВІЛінфікованих, а також цілування ними ікон 
та інших святинь [4].

Звершувати духовне окормлення пастирю необхідно з ураху
ванням динаміки хвороби й ступеня прийняття діагнозу, адже 
людина, що живе з ВІЛ, відчуває надзвичайне психологічне на
вантаження, яке особливо важко переносити одразу після отри
мання звістки про хворобу. Такий психологічний тягар підсилю
ється й іншими обставинами: неприйняття суспільством, втрата 
сенсу життя, відчуття страху. Відповідно до цього основним за
вдання пастиря при спілкуванні з ВІЛінфікованим – допомогти 
знайти справжній сенс життя, зустрітися з Христом, а найваж
ливіший принцип для священика в цьому – конфіденційність у 
спілкуванні з ВІЛінфікованими.

Також корисним для священика у роботі з людьми, що жи
вуть із ВІЛ/СНІДом, буде мати медичну інформацію про особли
вості протікання хвороби, лікування тощо. І навіть при цьому 
потрібно постійно поповнювати свої знання, звертаючись до 
спеціальної літератури і консультацій із фахівцями відповідних 
медичних установ. 

Опіка священика ВІЛінфікованими не повинна обмежувати
ся лише храмом. Пастирю потрібно відвідувати хворих вдома, 
в лікарні чи хосписі. Важливою є пастирська робота священика 
з ВІЛінфікованими у в’язницях. У зв’язку з високим ступенем 
поширення наркоманії і ВІЛінфекції серед ув’язнених, велике 
значення має підготовленість священика для роботи з цією ка
тегорією осіб.

Для священика корисним буде знати особливості догляду за 
ВІЛінфікованими хворими. Для цього священнослужитель має 
розуміти, що перші роки з моменту інфікування людина не по
требує специфічної терапії, це може тривати досить довго, і 
перші роки імунна система людини самостійно справляється з 
впливом шкідливих вірусів. Для хворого особливо потрібно буде 
відрегулювати власні життєві правила, тобто правила життя з 
ВІЛінфекцією. Це насамперед правильний спосіб життя, який 
включає в себе: режим дня, правильне харчування, відмову від 
шкідливих звичок. 

Режим дня – це: повноцінний своєчасний сон не менше 8 го
дин, раціональні фізичні навантаження, перебування на свіжому 
повітрі не менше 2 – 3 годин на добу, лікувальна фізкультура за 
індивідуальною схемою. 
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Одним із пріоритетних напрямків догляду за ВІЛінфікованими 
пацієнтами є організація правильного харчування. Для ВІЛ
позитивних людей характерна втрата ваги, яка вкрай несприят
лива, оскільки в цьому випадку організм не отримує достатньої 
кількість поживних речовин і енергії. Втрата ваги може бути 
зумовлена порушенням апетиту внаслідок нудоти (у тому числі 
через побічної дії деяких лікарських препаратів), утрудненнями 
з прийомом їжі через ураження ротової порожнини, порушення 
смаку та нюху, підвищення температури тіла, психологічних про
блем. До зниження ваги призводить також ураження шлунково
кишкового тракту як інфекційної, так і неінфекційної природи, 
що супроводжуються порушенням травлення. 

Їжа повинна бути приготовлена з дотриманням санітар
ногігієнічних норм, бо виникнення харчового отруєння для 
ВІЛінфікованого пацієнта може мати найсерйозніші наслідки. 
Варто приділяти належну увагу якості продуктів і технології їх 
приготування. Щоб знизити ризик розвитку кишкових інфек
цій, необхідно дотримуватися таких рекомендацій: не купу
вати продукти на стихійно організованих ринках;не вживати 
зіпсовані продукти та продукти з простроченими термінами 
реалізації; зберігати сирі й готові продукти в холодильнику 
окремо, при температурі, що не перевищує +6 °С; утримувати 
в чистоті кухню; користуватися окремими обробними дошка
ми для сирих (м’ясо, риба, курка) і готових продуктів (салати, 
варене м’ясо, хліб і ін.); впевнитись, що їжа пройшла достатню 
термічну обробку і готова до вживання; годувати пацієнта сві
жою їжею; ретельно мити фрукти й овочі, обшпарювати шкірку 
фруктів окропом; мити руки перед приготуванням їжі, перед 
годуванням пацієнта, допомогти йому ретельно вимити руки; 
використовувати для пиття тільки кип’ячену або бутильовану 
воду, молоко – пастеризоване або кип’ячене; ретельно мити по
суд і столові прилади після кожного використання гарячою во
дою з застосуванням миючих засобів [17, с. 14 – 16]. 

Харчування хворих повинно бути повноцінним, збалансова
ним – повною мірою забезпечувати їх білками, жирами, вугле
водами, вітамінами і мінералами. Білки необхідні для побудови 
нових клітин в організмі, в тому числі й клітин імунної системи. 
Вони містяться в стравах із м’яса, риби, курки, бобових, в яйцях, 
сирі, молоці та інших молочних продуктах. Ці продукти потрібно 
вживати щодня не менше 2 – 3 разів на день. Жири забезпечу
ють організм енергією. Необхідно включати в харчування хворих 
рослинні олії й нежирні сорти риби. Вуглеводи також забезпечу
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ють організм енергією. Вони містяться в хлібобулочних виробах, 
крупах, макаронах, картоплі, овочах і фруктах. 

Фрукти й овочі багаті не тільки на вуглеводи, вітамінами і міне
рали, але й на харчові волокна, які сприяють нормалізації процесів 
травлення. Для збагачення раціону вітамінами й мінералами необ
хідно використовувати натуральні ягідні, фруктові та овочеві соки. 

Велике значення має й організація режиму харчування. По 
можливості воно має бути дробовим, 5 – 6 разів на добу, невели
кими порціями. Обстановку під час прийому їжі варто створити 
сприятливу, спокійну. 

При наявності запальних процесів і виразок у роті з харчуван
ня необхідно виключити гостру, кислу, солону й тверду їжу. Вона 
повинна бути рідкою та напіврідкою, не гарячою. У разі скарг 
пацієнта на сухість у роті потрібно забезпечити його питною во
дою, допомогти прополоскати рот, контролювати постійний до
гляд за ротовою порожниною. Вода постійно повинна знаходити
ся біля ліжка пацієнта. 

Якщо хворий скаржиться на нудоту, за 30 хвилин до прийому 
їжі за порадою лікаря потрібно давати йому протинудотні засо
би. По закінченні годування необхідно забезпечити ретельну гі
гієну порожнини рота. 

Надзвичайно важливо пам’ятати, що пацієнти потребують 
достатнього пиття (вода, чай, морси, компоти, соки) для виве
дення токсинів з організму з сечею і заповнення втрати рідини 
при посиленому потовиділенні, блювоті, проносі, прискорено
му диханні. 

Режим харчування хворого, його потребу в поживних речови
нах і рідини необхідно узгоджувати з лікарем. Також потрібно 
визначити з лікарем потребу пацієнта в прийомі полівітамінних 
препаратів і мінералів. 

Основною причиною втрати рідини і зниження ваги хворого 
є пронос (діарея). До діареї у ВІЛінфікованих пацієнтів призво
дять інфекційні та неінфекційні ураження шлунковокишково
го тракту. Щоб поповнити втрату рідини в організмі, потрібно 
забезпечити її прийом в достатній кількості (спеціальні сольо
ві розчини, вода, морс, компот тощо). Годувати хворого, який 
страждає проносом, рекомендується кожні 2 години невеликою 
кількістю їжі. Бажано віддавати перевагу таким продуктам, як бі
лий рис, білий хліб, банани та ін. [18, с. 148]. 

частим клінічним проявом ВІЛінфекції та її ускладнень є ли
хоманка. Тому доглядаючи за хворим, потрібно: порадитися з лі
карем і відповідно до його рекомендацій організувати прийом 
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пацієнтом жарознижуючих засобів; у разі посиленого потови
ділення регулярно міняти вологу натільну й постільну білизну; 
частіше поїти пацієнта; їжа має бути рідкою або напіврідкою; ви
мірювати температуру кожні 4 години, записувати її показники; 
якщо вона не знижується, обов’язково консультуватися з медич
ними працівниками; при головному болю накладати на лоб хо
лодний компрес; при утворенні тріщин на губах змащувати їх за
собами для захисту шкіри. 

Ураження органів дихання є частим ускладненням ВІЛ
інфекції. При задишці потрібний такий догляд.

У нормі частота дихальних рухів коливається від 14 до 20 на 
хвилину. Догляд за хворим, що страждає задишкою, полягає в по
легшенні дискомфорту, викликаного об’єктивною і суб’єктивною 
нестачею повітря: 

–відкрити кватирки, забезпечити доступ кисню, але так, щоб 
не застудити хворого; 

–підняти узголів’я ліжка, забезпечити пацієнту напівсидяче 
положення, використовуючи подушки; 

– навчити пацієнта спеціальною методикою дихання зі скла
деними губами, що дозволяє знизити частоту дихання;

– психологічно підтримати пацієнта; 
– проконсультуватися з лікарем [17, с. 17]. 
Для профілактики пошкодження шкірних покривів треба за

безпечити регулярний гігієнічний догляд за шкірою. Вона пови
нна бути сухою й чистою. Залежно від стану хворого викорис
товують гігієнічну ванну, душ або обтирання. Важким хворим 
рекомендується кожні 2 години міняти положення тіла в ліжку. 

Постільна білизна має бути чистою й сухою, без складок і 
крихт. Показаний легкий масаж (погладжування) і обробка слаб
кими спиртовими розчинами ділянок шкірних покривів над кіст
ковими (лопатки, кістки тазу, лікті, п’яти) виступами з метою по
ліпшення кровообігу. 

Важливим аспектом догляду за хворим на ВІЛінфекцію є та
кож підтримка і допомога в забезпеченні режиму лікування. 
Необхідно контролювати прийом пацієнтом лікарських препара
тів, забезпечити дотримання не тільки режиму прийому ліків, а 
й інших вимог. Наприклад, прийом препарату до або після їди, 
необхідність в певній кількості води для запивання таблеток, по
єднання різних ліків тощо. Тому, хто доглядає за хворим, варто 
самому ознайомитися з інструкцією із застосування препарату. 

Важливо знати, які побічні реакції можуть дати ліки, що їх 
приймає пацієнт. 
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Це допоможе раніше оцінити розвиток побічних реакцій, змен
шити їхні наслідки і заспокоїти хворого. Прийом хворим нових 
ліків неодмінно потрібно узгоджувати з лікарем, оскільки деякі 
препарати можуть вступати в небезпечну взаємодію з противі
русними засобами. 

Важливо правильно приймати ліки і не пропускати їх прийом, 
оскільки в іншому випадку вірус отримає шанс продовжувати 
розмноження в організмі. Крім того, у нього може виникнути 
стійкість до даного препарату, і тоді в майбутньому можливість 
вибору ліків буде обмежена. 

У побуті ВІЛінфікований пацієнт не становить небезпеки для 
оточуючих. 

Доглядаючи за хворим, пастир має знати, що можна без побо
ювань торкатися до нього, переодягати, годувати, умивати, обі
ймати, користуватися спільними ручками, книгами та іншими 
предметами, які не контактують з біологічними рідинами орга
нізму. Такий контакт абсолютно безпечний. 

Але як при будьякому інфекційному захворюванні, при не
дотриманні певних заходів ВІЛінфекція становить небезпеку 
для тих, хто доглядає за хворим. Загрозу з точки зору заражен
ня несуть біологічні рідини хворого: насамперед кров, сперма, 
вагінальні виділення і меншою мірою, інші (слина, сеча, кал, 
блювотні маси). 

У зв’язку з цим основні заходи безпеки при допомозі ВІЛ
інфікованому хворому зводяться до запобігання контакту з її біо
логічними рідинами, органами й тканинами. 

До них відносяться: використання засобів індивідуального за
хисту: рукавички, окуляри, маска, спецодяг; правильне поводжен
ня з гострими предметами та медичними інструментами з метою 
запобігання травм ріжучими та колючими предметами; наявність 
аптечки на кожному робочому місці; обробка шкіри або слизових 
оболонок при пораненні або забрудненні їх біоматеріалом. 

При наявності на руках забоїв або порізів необхідно заклеїти 
їх лейкопластиром, потім в обов’язковому порядку надіти рука
вички. Потрібно надзвичайно обережно поводитися з колючими 
та ріжучими предметами й інструментами, що був використаний 
пацієнтом і в догляді за ним (ножиці, леза, бритва, голки та ін.). 
Вони повинні бути індивідуальні і зберігатися в контейнері. 

При попаданні крові, сечі, слини пацієнта на неушкоджену 
шкіру обслуговуючої людини ймовірність зараження практично 
відсутня. Разом з тим необхідно провести обробку забрудненої 
ділянки шкіри. Якщо при догляді за пацієнтом сталася травмати



87

Богослів’я

зація шкіри – укол голкою, ножицями або поріз (наприклад, при 
стриженні нігтів, допомоги при голінні, прибиранні ліжка), необ
хідно негайно видавити кілька крапель крові з рани, ретельно 
вимити руки з милом, просушити їх серветками, рану обробити 
5%м спиртовим розчином йоду або 70%м спиртом, наклеїти 
лейкопластир. 

Потрібно обов’язково проконсультуватися з лікарем пацієнта. 
Доглядаючи за хворим в стаціонарі, необхідно повідомити про 
травму старшій сестрі відділення, яка зафіксує її у відповідному 
журналі і роз’яснить необхідні дії в подальшому. 

Тим, хто доглядає за хворими настійно, рекомендується вак
цинація проти гепатиту В. 

Необхідно пам’ятати, що при ймовірності зіткнення з будь
якими біологічними рідинами хворого (на тілі, натільній і по
стільній білизні, предметах побуту, медичному інструментарії та 
ін.) необхідно обов’язково надягати рукавички [18, с. 153 – 155].

ВІЛінфекція характеризується ураженням імунної системи. 
З часом це призводить до розвитку інфекційних захворювань, 
у тому числі викликаних мікроорганізмами, які в звичайних 
умовах не становлять небезпеку для здорових людей. Крім 
того, у таких пацієнтів інфекційні хвороби протікають важче. 
Враховуючи вразливість хворих, особливо на пізніх стадіях за
хворювання, щодо збудників бактеріальних, вірусних, грибко
вих і протозойних інфекцій, необхідно дотримуватись певних 
правил надання допомоги. 

Догляд за пацієнтом, тим більше хворим на інфекційне за
хворювання, вимагає неухильного дотримання правил санітар
ноепідеміологічного режиму. Надаючи допомогу пацієнту в ста
ціонарі, потрібно отримати інструктаж персоналу відділення з 
дотримання правил особистої гігієни, забезпечення спецодягом 
та білизною, дезінфекції та оброблення медичного інструмен
тарію і предметів ужитку хворого, прибирання приміщень та 
санітарного стану палат, дотримання правил внутрішнього роз
порядку. Доглядаючи за хворим на дому, потрібно проконсуль
туватися з лікарем і медичною сестрою кабінету інфекційних 
захворювань (КІЗ) поліклініки чи Центру з профілактики та бо
ротьби зі СНІДом із дотримання правил санітарноепідеміологіч
ного режиму в домашніх умовах. 

До догляду за хворим необхідно залучати здорових людей, 
що не мають ні гострих (наприклад, ГРЗ, кишкова інфекція), ні 
загострення хронічних інфекційних захворювань (герпетична 
інфекція, у тому числі оперізувальний лишай, гнійничкові та 



88

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

грибкові ураження шкіри і слизових оболонок, захворювання 
легенів та ін.). Із метою зниження ризику зараження хворого 
збудниками інфекційних захворювань потрібно: щодня прово
дити вологе прибирання приміщення (при необхідності – кіль
ка разів на день); дотримуватися особистої гігієни; мити руки 
перед кожною процедурою догляду; прикривати рот при каш
лі та чханні; при появі нездужання, кашлю, чхання та інших 
симптомах інфекційної патології відмовитися від відвідування 
та надання допомоги (в разі неможливості це здійснити – ви
користовувати маску, змінюючи її кожні 3 години); обмежити 
відвідування хворого особами з явищами ГРЗ або інших інфек
ційних захворювань; не обмежуючи спілкування хворого зі здо
ровими тваринами, виключити контакт з їхніми випорожнен
нями й підстилками; стежити за дотриманням хворим правил 
особистої гігієни та загальногігієнічних вимог. 

При підготовці брудної білизни до прання потрібно якомога 
менше розбирати її біля ліжка пацієнта. Білизну, забруднену 
кров’ю, перуть при температурі не нижчій за 80 °С не менше 
25 хвилин.

Отже, беручи до уваги те, що хвороба (як і страждання та 
смерть) є наслідком гріха за переступи Божих повелінь, Право
славна Церква завжди почувалася і завжди почуватиметься го
строї необхідності зараджувати й розраджувати усіх, хто прику
тий до ліжка і потребує духовної опіки священика. Пастирське 
окормлення ВІЛінфікованих є одним із найбільш небезпечних 
та жертовних служінь, а тому потребує від священнослужителя 
неабиякої підготовки та вправності.
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З перших днів існування Церкви православні християни ві
рують у БогаТрійцю –  Предвічного Отця, Єдинородного Сина 
і Святого Духа, базуючись на словах Ісуса Христа та свідченнях 
Священного Писання і Передання Церкви. Однак знадобилося 
декілька століть, щоб вчення про Трійцю набуло точних бого
словських формулювань. Вчення про Трійцю – це не філософ
ська абстракція, не винахід богословів, а богоодкровенна істина. 
«Тільки після пришестя Христа Бог відкрився людям як Трійця. 
Стародавні євреї свято оберігали віру в єдиного Бога, і вони не 
здатні були зрозуміти ідею троїчності божества, бо така ідея 
сприймалася б ними як трибожжя. В епоху, коли в світі повністю 
панував політеїзм, таємниця Трійці була прихована від людських 
поглядів, вона була наче прихована в найглибиннішій серцеви
ні істини про єдність Божества» [7, с. 51].  Православна тріадо
логія сягає своїми коренями Євангелія. Таємницю Святої Трійці 
відкрив нам Сам  Господь Ісус Христос, посилаючи апостолів на 
проповідь. Він сказав: «Отже, йдіть, навчайте всі народи, хрестя
чи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мф. 28, 19). Апостол і 
євангелист Іоан також ясно свідчить не тільки про троїчність Бо
жественних Лиць, але й про Їх єдиносущність. «Бо троє свiдчать 
на небi: Отець, Слово i Святий Дух; i Цi троє – єдине » (1 Ін. 5, 7).  З 
першого вірша пролога Євангелія від Іоанна бачимо, що «Отець 
називається Богом, Христос – Словом, і Слово у цьому «початку», 

протоієрей Володимир СМІХ

Апофатизм тріадології: спроба аналізу
у статті розглядається православне вчення про Бога трійцю. 

Осмислюється апофатичний характер православної тріадології. 
Спростовується тріадологія філіокве «співвідношення за проти-
ставленням». Обґрунтовується єдиноначальність Бога. акцен-
тується увага на тому, що Єдинопочаток Отця встановлює не-
зворотні співвідношення, які дають нам можливість  відрізняти 
дві інші іпостасі від іпостасі Отця, і разом з тим зводити їх до 
Отця як до конкретного Початку троїчної єдності. З’ясовується, 
що догмат «філіокве» порушує троїчну рівновагу, розриваючи 
троїчну Монаду на дві діади.

Ключові слова: трійця, тріадологія, єдиноначальність Бога, мо-
нада, діада, троїчна антиномія, раціоналізація, філіокве, сутність, 
іпостась, природа, співвідношення за протиставленням, співвідно-
шення за відмінністю, причинність, особистісність, субстанція.
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який має тут не тимчасовий, а онтологічний характер, є одно
часно і Бог («на початку… Слово було Бог»), та інший ніж Отець 
(« і Слово було у Бога»). Ці три твердження святого євангелиста 
Іоана «На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було 
Бог» – зерно, із якого проросло все тринітарне богослів’я. Вони 
відразу зобов’язують нашу думку стверджувати у Бозі одночасно 
тотожність і відмінність» [8, с. 465]. 

Ми можемо частково  зрозуміти таємницю Святої Трійці тільки 
серцем – любов’ю, перебуваючи в святій соборній Церкві Христо
вій. «Трійця є таємниця, Святая Святих Божественної реальності, 
саме життя Бога прихованого, Бога Живого…Трійця не може бути 
охоплена людиною. Вона сама охоплює людину і викликає у ній 
славослів’я. Коли ми говоримо про Трійцю поза славослів’ям і по
клонінням, не перебуваючи в особистісних стосунках, дарованих 
вірою, мова наша завжди невірна» [8, с. 475].  

Православне вчення про Бога Трійцю розкривається у наступ
них термінах: «Бог є єдиним по сутності. Але при цьому є єдиним 
і в трьох Іпостасях. Якщо формула «одна природа – три Лиця» 
залишала можливість говорити про еманації та личини однієї і 
тієї ж Істоти, то формула «одна сутність – три Іпостасі», вказую
чи на онтологічну єдність Божества, підкреслювала разом із тим 
самостійність кожної Іпостасі. Отець, Син і Святий Дух – це три 
повноцінні Особистостіперсони, кожна з Яких володіє не тільки 
повнотою буття, але і водночас є й всецілим Богом. Одна іпостась 
не є третиною загальної сутності, а вміщає в Себе всю повноту 
Божественної сутності. Отець є Бог, а не третина Бога, Син також 
є Бог і Святий Дух – також  Бог. Але і всі Три разом не є трьома Бо
гами, а одним Богом. Ми сповідуємо «Отця і Сина і Святого Духа – 
Трійцю єдиносущну і нероздільну» (з Літургії святителя Іоанна 
Золотоустого). Тобто три іпостасі не ділять єдину сутність на три 
сутності, але й єдина сутність не зливає і не змішує три Іпостасі в 
одну» [7, с. 5455]. З цього приводу варто взяти у свідки Святите
ля Григорія Богослова. Охочі до суперечок запитували у святите
ля: «Якщо Бог, Бог і Бог, то як же не три Боги? І славиме тобою чи 
не є багатоначальність?» На що  Григорій Богослов відповідав: «У 
нас один Бог, тому що Божество одне. І до Єдиного зводяться сущі 
від Бога, хоча й вірується у Трьох, бо як Один не більший, так і 
Другий не менший є Бог, і Один не раніше, і Другий не після: Вони 
й хотінням не різняться, і силою не діляться, і все те не має місця, 
що тільки буває у речах роздільних. Навпаки, якщо висловитися 
стисліше, Божество в Розділених нероздільне, як у трьох сонцях, 
які одне в одному, одне розчинення світла. Тому коли маємо на 
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думці Божество, першу причину і єдиноначальність, тоді те, що 
уявляється нами, – одне. А коли маємо на думці Тих, Які Божеству 
Сущі від першої Причини, і Сущі від Неї дочасно й рівночасно, 
тоді Поклоняємих  три» [3, с. 472473].

Тріадологія «філіокве» – принцип раціоналізації троїчно-
го догмату.

Методично РимоКатолицьке тринітарне богослів’я розгля
дає  на початку єдину природу, щоб згодом перейти перейти до 
трьох Осіб. Православна  Церква спершу розглядає три Особи, 
щоб потім піднестися до єдності природи. Західне богослів’я 
розглядає спершу природу саму в собі, а потім переходить до 
носія цієї природи. Східна Церква розглядає насамперед носія 
і потім проникає у Нього, щоб розшукати природу. У першому 
випадку особистість розглядається як образ проявлення приро
ди, у другому – природа розглядається як зміст особистості [5, 
с. 194]. «У IХ столітті суперечка між латинянами та греками ста
вить питання про Трійцю в аспекті Іпостасі Святого Духа. Оби
дві протилежні сторони, передбачаючи природну єдність Трьох, 
намагаються визначити в Трійці їх іпостасну відмінність. Перші 
намагаються встановити цю особистісну відмінність в аспекті 
ομοουσιος, тобто виходячи із природної тотожності. Другі, кра
ще усвідомивши троїчну антиномію – антиномію «усії» та «іпос
тасі», враховуючи єдиносущність, звеличують єдиноначаль
ність Отця, уникаючи, таким чином, небезпеки появи якогось 
нового савеліанства. Два вчення про іпостасне сходження Духа 
Святого: від Отця і Сина як єдиного початку та від одного Отця 
є двома різними вирішеннями питання про відмінність Лиць у 
Трійці, тобто дві різні тріадології» [8, с. 611]. 

На заході сформульований Фомою Аквінським тріадологічний 
принцип, який обґрунтовує іпостасну відмінність на принципі 
співвідношення за протиставленням, стає незворотнім з того 
часу, коли прийнято вчення про сходження Святого Духа і від 
Отця,  і від Сина. «Цей принцип передбачає: 1) співвідношення 
являються обґрунтуванням іпостасей, які визначаються взаємо
протиставленням: перша (іпостась) протиставляється другій, 
обидві разом – третій; 2) два Лиця являють неособистісну єдність, 
оскільки вони стають причиною нового зв’язку за протиставлен
ням» [8, с. 612]. Із зазначеного зрозуміло, що сходження Святого 
Духа і від Отця, і від Сина, робиться ставка на єдність природи, 
адже в даному випадку Святий Дух сходить від природи, однієї 
для Отця і Сина. «Загальний характер цієї тріадології – зазначає 
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В. Лоський –  можна визначити як перевагу природної єдності 
над особистісною троїчністю, як онтологічний примат сутності 
над іпостасями» [8, с. 612613]. Павло Євдокімов з цього приво
ду зазначає: «Filioqve, таким чином, переміщує принцип єднос
ті із іпостасі Отця у природу, воно применшує монархію Отця 
і порушує троїчну рівновагу, досконалу рівновагу трьох Лиць. 
Справді, воно змушує розірвати троїчну Монаду на дві діади: 
«Отець – Син» і «Отець  Син – Дух Святий»… Дух, який походить 
від двох – Отця – Сина, які розглядаються як один початок, – пе
ретворює Дві особи в одне безлике божество – першопочатко
ву субстанцію… Це результат заміни позитивного відношення 
єдності негативним відношенням опозиції» [5, с. 196]. Отже, в 
контексті католицького тріадологічного принципу співвідно
шення за протиставленням стає зрозумілим, що в такому аспек
ті протиставлення Духа Святого Отцю і Сину, як одному початку  
особисті відмінності іпостасей стають відносними: «якщо Дух 
Святий – іпостась, то Отець і Син, з якими Він пов’язаний, поста
ють перед нами  в якійсь природній розмаїтості; якщо Отець і 
Син – дві відмінні іпостасі, то Дух Святий – тільки єдність Духа в 
одній і тій же природі» [8, с. 613].  У такій тріадології неможливо 
відрізнити одну іпостась від іншої, не змішуючи їх у тій чи іншій 
мірі із природою. 

 З православної точки зору особисте існування іпостасей у 
силу їхньої абсолютної неповторності не підлягає жодному 
визначенню. Щоб сказати, що Отець –  не Син і не Дух Святий; 
Син – не Дух Святий і не Отець; Дух Святий – не Отець і не Син, 
необхідно піти апофатичним шляхом. Для прикладу покличе
мося на Святителя Григорія Богослова: «Бути ненародженим, 
народжуватися і сходити, дає назву: перше – Отцю, друге – Сину, 
третє – Святому Духові… тож не злитність трьох іпостасей до
тримується в єдиному єстві й гідності Божества. Син не Отець, 
тому що Отець –  один, але те ж, що Отець. Дух –  не Син, хоча й 
від Бога, тому що Єдинородний – один, але те ж, що Син. І Три – 
єдине в Божестві, і Єдине – Три  за особистими властивостями, 
так що немає ні єдиного – у розумінні Савелієвому, ні трьох – у 
значені нинішнього лукавого розділення» [3, с. 469]. Отже, як 
випливає із щойно наведеної цитати – про Трійцю не можна го
ворити в контексті співвідношення за протиставленням, а лише 
про співвідношення за відмінністю.

Богословська позиція, властива тріадології «філіокве», допус
кає відповідну раціоналізацію троїчного догмату в тій мірі, в якій 
вона нівелює основну антиномію між сутністю та іпостасями.  Всу
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переч латинській логіці в православному розумінні походження 
Святого Духа від Отця – це безмежне подолання діади. Оскільки 
«Бог – монадатріада, у Ньому немає місця для діади. Відповід
но, протиставлення, яке нібито напрошується між Отцем  і Си
ном, повністю штучне і є результатом неприпустимої абстракції. 
Коли мова йде про Святу Трійцю, то перед нами завжди Один або 
Три, але ніколи не два» [8, с. 621].  У цьому сенсі, на наш погляд, 
виняткової уваги заслуговує думка Григорія чудотворця: «Бо
жество виступило з одиничності через багатство, переступило 
подвійність (діада подолана. – Прот. В. С.), бо Божество вище ма
терії і форми, з яких складаються тіла, і визначилося троїчністю  
(першим, що перевершує склад подвійності) (в Трійці звершуєть
ся досконалість, адже вона перша долає подвоєння. – Прот. В. С.), 
через досконалість, щоб не бути обмеженим, але і не розлитися 
до безкінечності. Перше показувало б нелюбов до спілкування 
(було б безславним. – Прот. В. С.) останнє – безладдя; одне було 
б зовсім у дусі іудейства, інше – язичництва і багатобожжя» [3, с. 
346]. Таємниця, про яку тут говорить філософськими термінами 
святий чудотворець, розкриває перед нами за межами будьякої 
логіки та будьякої метафізики іншу сферу буття.

Сходження  Святого Духа від Отця і Сина не є подолання діади, 
а зворотне її злиття у монаду, повернення монади в саму себе. Це 
діалектика монади, яка розкривається у діаді та знову поверта
ється у монаду.  Принагідно необхідно зазначити, що у цьому сен
сі для тріадології «філіокве» характерне розуміння  Духа Святого 
як взаємної любові між Отцем і Сином. 

Всупереч католицькій позиції правослане богослів’я наполя
гає на необхідності подолання діади.  «При розкритті монади осо
бистісна повнота Бога не може зупинитися на діаді, адже «два» 
передбачає взаємне протиставлення і обмеження; «два» розді
лило б Божественну природу і ввело б у безкінечність джерело 
невизначеності. Це була б перша поляризація творіння, яке було 
б, як у гностичних системах простим проявленням. Таким чином, 
Божественна реальність у двох Особах немислима. Подолання 
«двох», тобто числа, звершується у «трьох»; Це не повернення до 
першопочаткового, але досконале розкриття особистого буття. 
Справді, «три» тут не наслідок складання; три абсолютно від
мінні реальності не можуть бути вирахувані; три абсолюта не 
підлягають складанню (додаванню . – Прот. В. С.); «три», які пе
ребувають за межами будьякого вирахування, за межами будь
якого протиставлення, встановлюють абсолютну відмінність. 
Трансцендуючи число, воно не починає і на завершує ряда, але 
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розкриває за межами  «двох» безмежність: не непроникливість 
перебування у собі, не самопоглинання у поверненні в єдине, а 
відкриту безмежність живого Бога, невичерпний надлишок Бо
жественного життя» [9, с. 217]. Таким чином сходження Святого 
Духа від одного Отця, як конкретного Джерела Трьох,  безмежно 
долає діаду і це подолання є освяченням  абсолютної, а не віднос
ної відмінності Осіб Пресвятої Трійці. Сходження Святого Духа 
від одного Отця являє нам БогаТрійцю, не підвладну матема
тичним законам числа. І навпаки, якщо Дух Святий сходить від 
Отця і Сина, то це Трійця співвідносна та підвладна числовим за
конам. «Захищаючи іпостасне сходження Духа Святого від одного 
Отця, Православ’я сповідує свою віру в «Трійцю просту», в Якій 
відношення за походженням вказують на досконалу відмінність 
Трьох і одночасно вказують на Їх єдність, яка  від Отця, адже Він 
не лише монада, але, як Отець, є початок Триєдності» [8, с. 623]. 

 Що ж до підсумку, то  необхідно  визнати, що неосяжна сутність 
Отця, Сина і Духа Святого у тріадології «філіокве» отримує пози
тивну, визначаючу кваліфікацію. Сутність  Бога об’єктивується, 
що не припустимо. Догмат «філіокве» порушує троїчну рівновагу, 
розриваючи троїчну Монаду на дві діади. Дух, який походить від 
двох – Отця – Сина, – перетворює Дві особи в одне безлике боже
ство – першопочаткову субстанцію. Загальний характер тріадо
логії «філіокве» можна визначити як перевагу природної єдності 
над особистісною троїчністю, як онтологічний примат сутності 
над іпостасями. Filioqve переміщує принцип єдності із іпостасі 
Отця у природу, нівелює монархію Отця і порушує досконалу рів
новагу трьох Лиць.

Єдиноначальність Бога.
За вченням Православної Церкви іпостасі обумовлюють од

ночасно єдність і відмінність у божественному житті, адже єд
ність визначається не природою, а Отцем. Важливо бачити від
мінність між рівнем природи та рівнем іпостасі в божественному 
бутті. Один із авторитетних сучасних богословів митрополит 
Іоан Зізіулас зазначає: «І те (природа . – Прот. В. С.) і інше (іпос
тась. – Прот. В. С.) вказує на буття, але перше стосується до «що», 
а останнє – до «як» буття. Дарування існування або буття Сину 
Отцем є питанням не природи, не того, що є Бог, а того, як Бог 
є. Звідси виходить, що ідея причинності використовується для 
того, щоб описати «як» божественного  буття і не дати підстав 
думати, нібито поява Трійці – питання надання ουςια. Отець є 
«причиною» надання не ουςια, а особистої інакшості (тобто «як»  
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буття)… Отець як «причина»  вищий онтологічний принцип бо
жественної особистісності» [6, с. 166167]. Термін ουςια вказує на 
щось загальне, тобто на однакове у Трійці. Тому   Отець є при
чиною не однаковості, а інакшості, тобто особистісності. Святий 
Василій Великий говорячи про  «причину» старанно уникає фра
зи « від ουςια Отця»: « Дух Святий… має буття, залежне від причи
ни – Отця, від Якого і сходить, то відмітна ознака іпостасної Його 
властивості є той, хто після Сина і з Сином пізнається і від Отця 
має буття» [2, с. 25]. 

Причинність вказує на те, «що в Бозі є не тільки сутність, ре
ляційна та динамічна, але й інакшість, якій також властива дина
міка… Причинність якраз і є складовою динамічного буття Бога; 
вона вміщує у собі рух, але не рух сутнісної необхідності, а рух без 
примусу, ініційований іпостассю» [6, с. 168]. Прикметною, з огляду 
на вищевикладене, уявляється думка Святителя Григорія Бого
слова. Він розкриває тайну Трійці саме як рух, ініційований осо
бистістю Отця: «Тому Єдиниця, Яка від початку перейшла в подвій
ність, зупинилася на троїчності. І це в нас – Отець, і Син, і Святий 
Дух. Отець – народжує і зводить безпристрасно, поза часом і без
тілесно» [3, с. 433].   Далі святитель пояснює, чому причинність – 
питання не природи, а особистості: «щоб не ввести мимовільно
го народження і ніби природного й нестримного виверження, що 
найменше узгоджується з поняттями про Божество» [3, с. 433].  

З огляду на сказане, «Отець є причиною інших іпостасей, 
оскільки він не є власна своя сутність, тобто оскільки він не во
лодіє сутністю для одного Себе. Саме це і повинен виражати об
раз причинності… Єдинопочаток Отця встановлює незворотні 
співвідношення, які дають нам можливість і відрізняти дві інші 
іпостасі від іпостасі Отця, і разом з тим до Отця їх зводити, як до 
конкретного Початку троїчної єдності. Це не тільки єдність од
нієї і тієї ж природи Трьох, але також єдність Трьох однієї і тієї ж 
природи» [8, с. 620]. У цьому контексті на неабияку увагу заслуго
вує смисловий імператив Григорія Богослова: «Єдине Божество 
і єдину Силу, яка перебуває в трьох одинично й обіймає Трьох 
роздільно, без різниці в сутностях або єствах, не зростає або не 
зменшується, через додавання і зменшення, всюди рівна, всюди 
та ж, як єдина краса і єдина велич неба. Вона є Трьох Безкінечних 
безкінечна співприродність, де й Кожний, умоспоглядальний сам 
по Собі, є Бог, як Отець і Син, Син і Дух Святий, зі збереженням 
у Кожного особистої властивості, і Три, умоспоглядальні разом, 
також Бог; перше через єдиносущність, останнє через єдинона
чальність» [3, с. 598599]. 
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Григорій Богослов протиставляє єдиноначальність безна
чальності та багатоначальності: «Три найдавніші думки про 
Бога: безначальність, багатоначальність і єдиноначальність. 
Дві перші були … грою розуму синів еллінських. Тому що безна
чальність є безладдя, а багатоначальність обурлива; внаслідок 
же цього вона безначальна та безладна. Те й інше веде до одно
го кінця – до безладу, а безлад – до руйнування; тому що безлад 
є вправа у руйнуванні. Але ми шануємо єдиноначальність; втім, 
не ту єдиноначальність, яка визначається єдиною особою…, але 
ту, яка становить рівночесність єдності, єдність волі, тотожність 
руху й напрямку до єдиного у тих, які з Єдиного (що неможливо 
у єстві створеному), так що Вони, хоча різняться числом, але не 
розділяються владою. Тому Єдиниця, Яка від початку перейшла 
в подвійність, зупинилася на троїчності. І це в нас – Отець, і Син, 
і Святий Дух. Отець – народжує і зводить безпристрасно, поза ча
сом і безтілесно» [3, с. 432433].  У цьому уривку предмет пере
несений на онтологічний рівень. Тепер це питання не моральної 
єдності, а питання того, як Три Особи співвідносяться між собою 
у термінах онтологічного походження. Текст цитати безпосеред
ньо пов’язує  Єдиницю із Отцем. У цьому контексті доречно було 
б згадати ще одну думку Григорія Богослова: «Єство у Трьох єди
не – Бог, Єднання ж Отець, з Якого Друге, і до Якого Вони зводять
ся, не зливаючись, а співперебуваючи з Ним, і не розділені між 
Собою ні часом, ні хотінням, ні могутністю» [3, с. 432433].   Своє
рідним підтвердженням цих роздумів є позиція Діонісія Ареопа
гіта: «Єдиним Джерелом надприродної божественності є Отець» 
[4, с. 412]. З вищезазначеного не важко робити висновок: вчення 
про Отця як «причину» інших двох осіб закріплює за ним статус 
вищої реальності особистісного буття Бога.

Може виникнути запитання, чи не є єдиноначальність Отця 
причиною субординалізму? Відповідь слід дати заперечну, 
адже «необхідно пам’ятати… про апофатичний характер право
славного богослів’я, про той принцип, який фундаментально 
змінює якість філософських термінів, які застосовуються від
носно Бога. Не лише образ «причини», але також і такі термі
ни,  як «народження»,  «сходження», «походження»,  необхідно 
приймати за такі вираження, які не адекватні тій реальності, 
якій не властиве ні становлення, ні жодний процес, ні жодний 
початок… Тому і «причина» тут не що інше, ніж у тій чи іншій 
мірі недосконалий образ, який повинен виразити особистісну 
унікальність, яка визначає походження Сина і Святого Духа. Це 
єдина Причина, яка не випереджує Своїх наслідків, адже  Трійця 
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не криє у Собі нічого з передуючого і нічого з наступного. Вона 
не перевершує Своїх наслідків, адже від Причини досконалої не 
можуть походити наслідки менш досконалі» [8, с. 617618]. Та
ким чином, Причинність у існуванні Трійці являє нам особис
тість, яка відкривається любов’ю.

Що ж до загального підсумку, то маємо визнати: «Причина» 
особистісної ідентичності породжує, викликає зовсім інші, онто
логічно свобідні, і апріорі рівні, ідентичності. «Ідея Божественної 
причинності допомагає усвідомити те, що інакшість є не симе
тричною, а  асиметричною. У цій інакшості завжди є «більший» 
(Ів. 14, 28), не у моральному чи функціональному відношенні, 
але в онтологічному» [6, с. 166167]. Причинність у  Бозі не має 
жодного відношення до божественної сутності, а лише до Його 
особистісності. Причиною буття Бога є Особа Отця. Богословські 
труднощі, пов’язані з розумінням БогаТрійці, вирішуються при 
умові, якщо природа поступиться місцем особистості як принци
пу причинності.
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Одного разу починаючи проповідь про значення слова в жит
ті людини, Святійший Патріарх Філарет премудрого Соломона: 
«Смерть та життя – у владі язика» (Притчі 18,21), а далі продо
вжив: «Якщо язик так впливає на кінцеву долю людини, то цим 
визначається значення кожного людського слова» [3,с.100]. Ми 
знаємо, що кожен священик, архієрей багато проповідує, багато 
виголошує слів, які спрямовані до кожної людини, що ці слова 
слухають. І в цьому значенні  кожне слово, кожне речення по
винно нести якесь смислове навантаження, таким чином, щоб в 
першу чергу не зашкодити, не спокусити, а, подруге, направити, 
допомогти там, де вже нібито немає виходу.

За свої десятиліття архієрейського служіння Святійший Патрі
арх Філарет сказав і написав дуже багато. Тому аналіз його бого
словських поглядів з одного боку полегшує роботу, бо є з чим пра
цювати, але з іншої сторони досліджувати його світоглядні позиції 
важко, бо можна у всьому цьому просто загубитися і потонути.

Заявляючи про якесь особливе богослів’я Патріарха Філаре
та, хтось може сказати, що тут особливого нічого не може бути, 
воно просто православне або просто християнське. Або що може 
бути особливим в якійсь проповіді після Літургії? Таких пропо
відей багато нам залишили як святі, так і не канонізовані. Але 
саме в цьому і отримує свій поштовх до розвитку християнське 
богослів’я. Коли одна і таж Євангельська істина інтерпретується 
і подається по новому. Давайте подивимося на Слово Іоанна Зо
лотоустого (бл.347 – 407рр.) сказане в IV ст. і порівняємо його з 
проповіддю архієпископа Лазаря (Барановича) (1616 – 1693рр.) 
сказане в XVII ст. і порівняємо їх з проповіддю Патріарха Філарета 
яке проповідане в XXI ст. Тема їх проповідей може бути одна і таж, 
але сказані неоднаково. В силу певної аудиторії, освітнього рівня, 
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світоглядних позицій проповіді про одне і теж, але засвоюються 
людською душею по різному. В цьому проявляється краса і гли
бина православного богослів’я.

Зрозуміло, висвітлюючи дану тему, автор не претендує на по
вне і можливо об’єктивне її висвітлення. Кожна людина неповторна 
особистість і її бачення якоїсь категорії чи проблематики теж може 
бути неповторним і відповідно суб’єктивним. Але подібні спроби 
дуже потрібні православному богослів’ю в Україні. Бо наша держава 
переживає перетворення і зміни, які не можуть не відображатися на 
всіх сферах людського життя, утому числі і релігійного.

Слід також сказати, що Патріарх Філарет є носієм та інтерпре
татором православного богослів’я в його українській особливості. 
Як говорить сам Святійший: «Богослів’я – це вчення про Бога, про 
Його ставлення до світу, до космосу, до людини, і про ставлення 
людини до Бога»[7,с.343]. Патріарх підкреслює, що це богослів’я 
ґрунтується на Божественному Одкровенні, бо людина може зна
ти про Бога тільки те, що Він сам відкрив про Себе. Це відкриття 
відбувається через Його Єдинородного Сина Господа Ісуса Христа, 
через Святе Письмо, через пророків. Патріарх Філарет розрізняє 
богослів’я православне, католицьке і протестантське. Своєрідність 
українського богослів’я полягає у тому, «що воно відображує пра
вославне богослів’я в історичних умовах українців та їхньої Церк
ви. Той спосіб, як втілює Українська Церква православне богослів’я 
у життя, і є характерною особливістю нашого богослів’я» [7, с. 
344]. Відлік часу від якого бере свій початок українське богослів’я 
Святійший Патріарх пов’язує з Хрещенням Київської Русі, від кня
зя Володимира. І першим, хто стояв біля витоків цього богослів’я 
є Митрополит Київський Іларіон, автор «Слова про закон і благо
дать». Високо оцінює Патріарх Філарет розвиток богослів’я пе
ріоду правління Ярослава Мудрого. Потім роль Печерського мо
настиря в Києві, де був складений літопис «Повість минулих літ». 
Після спалахів богословської думки в обличчі «Острозької Біблії» 
та «Пересопницького Євангелія» в історії українського богослів’я 
наступає Могилянська епоха: «Сповідання Святителя Петра Моги
ли визнали як велике досягнення богословської думки всі право
славні Церкви і патріархи (і навіть російський), його прийняли на 
церковних Соборах» [7, с. 345]. А сама КиєвоМогилянська акаде
мія конкурувала  європейськими університетами. Цей період ви
сокого розвитку закінчується у 1685 році, коли Київську митро
полію приєднують до Московського Патріархату. Тому Святійший 
Патріарх Філарет переконаний, для того, щоб знову українська 
православна  думка могла розвиватися і приносити достойні пло
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ди, сама Українська Церква повинна бути незалежною від інозем
ного центру і мати власну богословську літературу. Слід згадати, 
що книгодрукування почалося в Україні, а не в Росії, завдяки дия
кону Івану Федорову, який був вигнаний з Росії як єретик, бо там 
вважали що книгодрукування це справа від диявола. Стосовно 
богословської літератури українською мовою Патріарх Філарет 
говорить: «Найперше, необхідно забезпечити Церкву богослужбо
вою і бословською літературою рідною мовою. Перекладаються і 
кращі російські праці, адже у російське богослів’я зробили внесок 
і українці, тому це є і наше надбання. Інше завдання – переклад 
творінь святих отців. Саме такий переклад дав колись поштовх до 
розвитку російської богословської школи» [7, с. 348].

Якщо говорити про значення статусу Церкви для розвитку 
богослів’я, то в цьому питанні Святійший Патріарх є непохитним 
захисником церковної автокефалії. Бо залежність церкви від іно
земного центру накладає ярмо не тільки на її адміністративне керу
вання, але і на розвиток її богослів’я та унеможливлює у повній мірі 
приносити користь своєму народу. «Тому    УПЦ МП, хоче вона того чи 
не хоче, але побічно служить інтересам Росії» [8,с.486]. Сьогодні як 
ніколи виявились пророчими слова Патріарха Філарета в інтерв’ю 
газети «Правда України» ще за 1993 рік де він наводить приклад 
з освяченням Андріївського стягу на чорноморському флоті. Тоді 
запросили Митрополита Володимира (Сабодана). І виявилось, що 
саме Київський митрополит освятив стяг іншої держави. І Патріарх 
допустив, не дай Боже звичайно, можливість військового конфлікту 
між Росією і Україною. І в цій ситуації Київ благословив би флот вій
ськових сил держави,  яка виступила проти України.

Ієрархи УПЦ МП у своєму небажанні відходити від Московської 
Патріархії, та у протистоянні в створенні Помісної Православної 
Церкви в Україні з особливою щирістю своїх поглядів підкреслюють 
власну канонічність та не канонічність УПЦ КП. На таку позицію Па
тріарх Філарет зазначає: «…так звана «канонічність», – це вигадка 
Московської    Патріархії» [ 7, с. 611]. Бо Церква, в якій богослужіння 
ведеться за православними приписами, є законною і таким чином 
канонічною. «Благодать Святого Духа залежить не від того чи ін
шого релігійного центру, а тільки від Бога» [7, с. 622]. Таким чином, 
«Українська Помісна Православна Церква потребує визнання, а не 
дарування, бо автокефалія не дарується, а визнається» [4, с. 584]. 

Патріарх Філарет, доповідаючи на Всеукраїнській міжнарод
ній християнській Асамблеї з нагоди 2000ліття Різдва Христо
вого, наголосив на суттєвій різниці вчень між християнськими 
церквами про еклезіологію та підкреслив власну невідступність 
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від Православного вчення про Церкву. Православна еклезіологія 
ґрунтується на Таїнстві Євхаристії, яке звершується єпископом. 
«Там, де євхаристія, а це значить – де Христос, там і Церква. Східна 
еклезіологія побудована на сакраментальній реальності Церкви 
як Тіла Христового» [6, с. 342]. 

В Біблії написано, що ми живемо «не під законом, а під бла
годаттю» (Римл.6,15). Тому Патріарх Філарет говорить: «Канони 
Східної Церкви охороняють благодатне життя від зовнішньо
го втручання, але не регулюють його. Вони є церковною огоро
жею – «формою», а не «містом» [6, с. 342].  Саме таким чином, 
Святійший Патріарх виголошує православне вчення про Церкву. 
І Церква в Якій він є предстоятелем є православною, бо в Ній є 
єпископ, і звершується Євхаристія. 

Але у багатьох виникає питання, чому у Церкві, Яку очолює 
Христос, навколо Якого гуртуються ієрархія, священики і вірую
чі, є багато несправедливості, зловживання і багато іншого? За 
переконанням Святійшого Патріарха спасіння – це постійна бо
ротьба зі злом у самому собі. Церква сама по собі є без гріха, без 
вади, без плями, без чогось подібного, бо Її очолює Христос, але 
решта це люди, і люди частогусто грішні. І боротьба добра і зла 
в церковному колі завжди відчувалась по особливому. «Причи
на: де більша святість, там більша спокуса. Зло намагається по
долати добро»[2,с.334]. В цьому сенсі влучні слова були сказані 
тоді ще архімандритом Філаретом при нареченні його на єписко
па Лузького, вікарія Ленінградської єпархії 4 лютого 1962 року: 
«Єпископ одержує владу не для того, щоб володарювати над на
родом Божим і підноситись над іншими… Бути єпископом – зна
чить жити життям пастви, уболівати і радіти разом з нею [4, с. 
360]. Ці слова повинні слугувати настановою кожному, хто стає на 
шлях архієрейського служіння. Так при врученні архіпастирсько
го жезла ново поставленому єпископу чернігівському і Ніжин
ському Іларіону (Процику) у Володимирському соборі 14 травня 
2008 року Патріарх Філарет застерігає що серед архієреїв є такі, 
які служать своїй славі, а не Божій, і догоджають не Богу, а влас
ним бажанням. Такі, повторюючи слова Апостола Павла «Царства 
Божого не успадкують» (1 Кор. 6.10).

Священики, як і єпископи, повинні бути не тільки яскравим 
прикладом святості, на яких можуть рівнятися християни, а вони 
повинні бути провідниками на шляху до спасіння. А провідник 
це той, хто знає куди йти, як йти, і що при цьому треба взяти з 
собою. Бо в іншому випадку, якщо провідник не знає куди треба 
йти, то як він може вести ще когось за собою? Маяком для нас 
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є Ісус Христос, Який як засновник Церкви, відкривши Таїнства 
Церкви людству готує людей до вічного життя. Його послідов
ники покликані духовно відроджувати грішників і тримати влас
ний високий моральний рівень. Щоб і сіль не переставала бути 
сіллю, і Світло Світлим для світу. 

Сучасна людина з різних причин звертається до Бога, але 
шлях, який би міг привести душу людини до Господа повинен 
починатися з покаяння. Ми знаємо з Святого Письма і Патріарх 
Філарет це неодноразово підкреслює в своїх словах, що немає 
гріха на світі, якого Бог не може простити. Але для цього потріб
не розкаяння у власних гріхах. «А розкаятися – це не просто ска
зати: «Господи, прости мене». Покаяння – то зміна способу свого 
життя. Якщо кається блудниця, то вона починає жити цнотливо, 
грабіжник – чесно, той, хто зруйнував сім’ю – повертається до 
своїх рідних. Оце і є розкаяння»[7, с. 352]. Але в світі, де панує 
тільки гріх, майже не можливо помітити це протиріччя, боротьбу 
між гріхом і святістю, між добром і злом. Бо природа гріха, при
рода зла цілком, максимально поневолює людину. Всім відомо, 
що люди можуть перебувати у рабстві різних пороків: пияцтва, 
наркоманії, блудодіяння, перелюбства, пересуду, ворожнечі, не
нависті, неправди, і патріарх не боїться цього говорити в облич
чя гріховного світу. «Але це не означає, що люди, які потрапили у 
рабство гріха, вже назавжди загублені для Царства Божого. Доки 
людина живе на цьому світі, її боротьба зі злом не закінчилася. 
Тільки смерть припиняє цю боротьбу [2, с. 335]. Природа гріха 
така, що вона розділяє і робить будьяку іншу природу вороже 
налаштованою одна до одної. Крім того, проникнувши в природу 
людини, гріх зробив ворогом одну особистість по відношенню до 
іншої. В кінці кінців гріх є причиною і війн між народами, роз
ділення в Церкві, ворожнечі в сім’ї. «Всякій гріх переживався як 
ненормальність, як болісне протиріччя зі святістю Церкви» [6, с. 
398] говорить Патріарх Філарет. Але Церква заснована Богом не 
для того, щоб судити людину, а щоб її спасати, бо в Церкві місця 
для гріха не повинно бути, але одночасно вона існує для грішни
ків. «Мета місії Церкви у світі дійсно полягає у тому, щоб усі люди 
пізнали Христа і в Ньому знайшли спілкування з Богом (те, що 
святі отці називають «обожненням»)» [5, с. 349]. Церква як лю
бляча мати приголублює, турбується про своїх дітей, пропонує і 
дає все, щоб допомогти, вилікувати, спасти. 

Якщо гріху властиве роз’єднання, то єднання покладене на по
чуття любові. Любов єднає людину з Богом, з Церквою, з ближ
нім своїм, з самим собою. чому в суспільстві багато страждань? 
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Бо відсутня любов. Заповідь Бога про любов до Бога і одне до од
ного не виконується. Любов, будучи даром Божим, повинна зро
щуватись самою людиною у власному серці, але треба прагнути 
до цього, а не перетворюватися на егоїста піклуючись тільки про 
своє благополуччя. «Блаженною може бути бідна людина, але з 
любов’ю у серці. І навпаки, багатий без любові до людей – не має 
щастя на землі[2,с.194]. 

Святійший Патріарх Філарет, оперуючи не тільки теологіч
ними дефініціями і категоріями, в своїх Посланнях і проповідях 
звертається до сучасної людини і філософськими поняттями. Як 
і Апостол Павло та інші християнські богослови Патріарх Філарет 
робить це в межах Євангельських істин. Так, наприклад, в про
блематиці «істини» античні мудреці не змогли дати відповідь на 
питання: «Що є істина»? Люди завжди її шукали і шукають. Пи
лат її шукав і не знайшов, не побачив Істину перед своїми очима. 
З цим поняттям Патріарх Філарет пов’язує сенс людського життя. 
А людство постійно шукає цей смисл. Не знаходячи, людина впа
дає в бездуховність, аморальність, розпусту, жорстокість, і в тако
му стані людина не в змозі знайти істину. «А без істини людина 
перестає бути людиною. Дехто думає, що істини немає. А істина 
є!» [4, с. 119]. Але навіть якщо і знаходить якісь смисли свого існу
вання, або псевдо істини, людина усвідомлює власне безсилля пе
ред обличчям смерті. Так у Пасхальному Посланні за 1981 рік тоді 
ще екзарх України, Митрополит Філарет наводить приклад анти
чної думки, де панувало переконання що земне життя людини є 
тільки горем, стражданням, і слізьми, а тіло для людини є тільки 
в’язницею. Так вважали не тільки грецькі філософи Платон, Арис
тотель, Плотін і інші, а і тогочасне суспільство. І саме в такому се
редовищі зароджується християнство. Багато хто думає, для того, 
щоб щось змінити у суспільстві потрібні якісь зовнішні чинники, 
зовнішні зміни умов життя. Але Патріарх Філарет підкреслює, що 
ми, християни, повинні показати світу, що зміст нашого життя 
стає кращим не завдяки якійсь вдалій політиці якогось правителя, 
а життя людини стає кращим «завдяки внутрішньому життю лю
дини, тобто завдяки вірі і життю за вірою» [9, с. 9]. Бо коли хрис
тиянська Церква увірвалась у грекоримський світ, то вона не ро
била закликів до якихось перетворень у суспільстві, але завдяки 
християнським принципам і Євангельським істинам, багато того, 
що було природнім для людини тоді стало не нормальним для но
вої людини християнина. Віра такого християнина полягає у тому, 
що земне життя є початком вічного життя і в цьому сенсі, життя 
на землі перестає бути в’язницею, а початком « того вічного бла
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женства, заради якого Син Божий сходив на землю і за яке Він по
страждав на землі [4, с. 247]. 

Таким чином, справедливо Святійший Патріарх називає Право
славну віру релігією воскресіння. Так дійсно, якби не було гріха, не 
було б і смерті. Тому кожного дня людина, роблячи гріх, кожного 
дня вмирає і наближає день своєї кончини. Відчуваючи це вмиран
ня, людина прагне до джерела життя і воскресіння – Ісуса Христа. 
«Православний християнин пізнає «силу воскресіння Його (Хрис
та)» (Флп. 3,10) в оновленні своєї душі, у воскресінні внутрішньої 
людини» [4, с. 239]. Це стало реальністю в християнстві, бо жоден 
із тих, хто заснував якусь релігію не воскресив себе з мертвих. А 
Христос Своїм Воскресінням засвідчив, що Він є Сином Божим. 

Якби не змінювався світ, які б проблеми не поставали перед 
людством християни в третьому тисячолітті як і завжди на пере
конання Патріарха в центрі свого життя повинні ставити Бога, 
бо він є центром буття. Христу Спасителю належать слова: «Я є 
путь, і істина, і життя» (Ін. 14,6). Цей істинний путь починається 
з усвідомлення своєї недосконалості і гріховності. До цього усві
домлення, людина мертва, але через віру в Бога воскресає. І хоч 
життя супроводжують страждання, але Христос сказав: «У світі 
зазнаєте скорботи, але мужайтесь: Я переміг світ!» (Ін. 16,33). 
« Бог сильного робить немічним, слабкого возвеличує, бо Сила 
Божа в немочі звершується»[10,с.479].   
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«Якщо не будете споживати Плоті Сина людського
і не питимете його Крові, то не будете мати життя в собі.

Хто їсть Мою Плоть і п’є Мою Кров, має життя вічне,
і Я воскрешу його в останній день» 

(Ін. 6: 53 – 54).

Всі ми добре знаємо і не усвідомлюємо свого життя без дії бла
годаті Божої в нашому серці та в наших справах. А особливо за
вжди прагнемо до єднання із Богом у Святій Євхаристії.

Святитель Григорій Богослов у одному своєму слові писав: 
«через Безкровну Жертву ми стаємо учасниками із Христом в 
Його стражданнях і Божестві»1. Друге із двох важливих Таїнств, 
посередництвом якого людина з’єднується із Тілом Христа і 
здобуває початок нетління і божественного життя, – це Євха
ристія. Цьому Таїнству передує Хрещення, яке дається людині 
для нового народження і підготовки до Причастя Тіла і Крові 
Христа. через Хрещення очищається «образ» в людини і почи
нається слідування Христу, Євхаристія же наближає її до «по
доби» і повному з’єднанні із Христом. Здійснюване через це Та
їнство з’єднання людини із Христом – вища форма проявлення 
божественної любові до нас2.

У справі Спасіння людини, найпершим та ефективним засо
бом являється Євхаристія. Вона, тобто Євхаристія – це «Таїнство 
із таїнств» в Православній Церкві. Це Таїнство являється серце
виною і основою усіх богослужінь Церкви. Без неї неможливе іс
нування Церкви, а також і всього Нового Завіту. Саме, коли вста
новилося Таїнство (у четвер на Тайній вечері) Христом, тоді все 

священик артем БаБленюК

Євхаристія – основа життя християнина
у даній статті автор намагається розкрити найголовнішу 

тему в житті справжнього християнина. Кожен православний 
християнин повинен усвідомити, що життя із Богом без Євхарис-
тії не можливе. автор використовує в даному дослідженні тво-
ріння святих отців, а також думки богословів, які на протязі сво-
го життя постійно були зацікавленні цією темою. 

Основною тезою роботи хочеться назвати слова великого Спа-
сителя: «Хто їсть Мою Плоть і п’є Мою Кров, має життя вічне, і 
Я воскрешу його в останній день» (Ін. 6: 53 – 54).

Ключові слова: Євхаристія, Спаситель, Ісус Христос, Господь, 
царство Боже, людина, таїнство, церква, спасіння, любов.
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звершилось. А саме те, що людина прийняла в дар найкращий 
засіб для обоження.

Таїнство Євхаристії – це Таїнство в якому віруючий христи
янин причащається оновленої природи Господа нашого Ісуса 
Христа. Під виглядом хліба і вина – причащаємося істинного Тіла 
та істинної Крові Ісуса Христа.

Поняття «Євхаристія» походить від грецького слова 
(εύχαριστία) і означає «благодаріння»3. Вона була встановлена на 
Тайній Вечері Господом нашим Ісусом Христом у Сіонській Горни
ці. Про цю подію згадують усі чотири євангелисти: (Мф. 26: 17 – 
35); (Мк. 14: 12 – 31); (Лк. 22: 7 – 38); (Ін. 13: 1 – 17, 26).

У Євангелії від Матфея пишеться: «І коли вони їли, Ісус узяв 
хліб і, благословивши, переламав, і роздаючи ученикам, сказав: 
прийміть, споживайте; це є Тіло Моє. І взявши чашу та подяку
вавши, подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це є Кров Моя Ново
го Завіту, що за багатьох проливається  на відпущення гріхів» 
(Мф. 26: 26 – 28). Ці слова є основоположними у Церкві, щоб слі
дувати за настановою Христа, який сказав «Це творіть на спо
мин про Мене» (1 Кор. 11: 24 – 25). На відмінно від протестантів 
Православна Церква роблячи «спомин» не робить символічно, а 
вірує і сповідує, що в Євхаристії причащаємося істинного Тіла і 
Крові Спасителя. І, говорячи про те, що Євхаристія немислима без 
Церкви архімандрит Кипріан (Керн), пише: «Поза Церквою мож
на лише уявляти Сіонську Вечерю, робити символ її, але ніскільки 
не звершувати Євхаристійне Жертвоприношення. Поза Церквою 
вона безблагодатна. Євхаристія, як і взагалі життя в Таїнствах, не 
можливе існувати без освячувальної дії Святого Духа»4.

Розглядаючи питання Євхаристії, як Причастя оновленої при
роди Ісуса Христа, можна задатися питанням: «Яким чином, і 
чому Євхаристія була звершена до Воскресіння Ісуса Христа (до 
оновлення природи)?» А все це тому, якщо слідуючи словам Од
кровення, де говориться: «І поклоняться йому всі, що живуть 
на землі, імена яких не написанні в книгах життя у Агнця, за
коленого від створення світу» (Одкр. 13: 8), тобто Ісус Христос 
(Друга іпостась) розп’ятий був до створення світу. З цих слів 
«Розп’яття» – це не те, що ми бачимо на Голгофі. Бо те, що на Гол
гофі – це вияв любові. У Бога немає споживацького життя і це по
казує розп’яття (Він «живе» ради іншого). І Бог будучи за своєю 
природою трансцендентний (тобто за межами світу), народжу
ється у світ (стає іманентним, тобто вступає в світ), добираєть
ся до Сіонської Горниці (де служить Євхаристію). І те, що сказав 
«робити на спомин» – це не пам’ятати про те, що відбулося. А спо
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мин – це те що в Сіонській Горниці Ісус Христос звершив явлення 
життя Вселенної. У Сіонській Горниці показується синергія Бога 
Отця, і Сина, і Святого Духа. Завдання Бога – явити, що’ є життя! І 
саме на Тайній Вечері показано сутність життя. А далі, після цієї 
Вечері, Христос іде, щоб показати, що’ є християнство (але не по
трібно розуміти, що й страждання на хресті були тільки показом! 
Ні. через хрест прийшло нам спасіння). Тому ми на Євхаристії ак
туалізовуємо життя Божественне.

Після встановленої Євхаристії Господом нашим Ісусом Хрис
том показано як християнин має жити. Після Причастя має бути 
страждання (боріння в Гефсиманії) і Хрест (розп’яття). Моління 
Ісуса Христа в Гефсиманському саду і його боріння є для усіх нас 
прикладом того, як потрібно жити справжньому християнину. 
Має бути воля Господня, тобто підкорити свою волю Божествен
ній. І говорив Христос у Гефсиманії: «Авва Отче! Все можливо Тобі: 
пронеси мимо Мене чашу цю; та не чого Я хочу, а чого Ти» (Мк. 14: 
36). Тут Христос показує нам, як потрібно побороти природній 
детермінізм. Інший для нас має бути джерелом життя. Християн
ство – це розп’ястися за іншого. Тому в Гефсиманії починається 
справжнє життя християнина. Після правильного Причастя по
винна йти Гефсиманія та Голгофа.

Після встановлення Вічної Трапези Христос бере трьох апос
толів Петра, Якова та Іоана (Мк. 14: 33) та йде у Гефсиманський 
сад на молитву. чому ж бере цих трьох апостолів? Напевно тому, 
що саме в них він бачить міцну віру і вони вже були з Ним, на горі 
Фавор, коли Він Преобразився, що таким чином й доказувало 
їхню стійкість. Але ученики були змучені і заснули, так що три
чі Христос їх будив і говорив, щоб вони пильнували і молилися 
(Мк. 14: 38). І це також є доказом того, що хоч ми прийняли у Себе 
Самого Бога, та все одно диявол спокушає людину і їй постійно 
треба бути готовою і не забувати Бога.

Після моління Христа в Гефсиманії відбувається ув’язнення 
Спасителя, хресні страждання, гріб, воскресіння, вознесіння і че
рез десять днів Сходження Святого Духа на апостолів. Із цього й по
чинається життя Церкви. Тому, й установлена Христом на Тайній 
Вечері, Церква актуалізувалася в день П’ятидесятниці, коли уче
никами була звершена перша Євхаристія. Із дня П’ятидесятниці 
почалась творча дія Духа. Дух уже в дії, а тому царство не тільки 
настане, але вже настало, тобто Дух – залог цього Царства5.

Із перших віків християнства це Таїнство здійснювалося дещо 
відмінно від сучасної практики звершення Літургії, хоча саме го
ловне – Її сутність – залишилася незмінною. Про древню Літур
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гію ми дізнаємося із Священного Писання Нового Завіту, а також 
із творінь святих отців перших століть. 

Церква не може бути зведена одними тільки канонічноадмі
ністративними рамками. Бути у списку приходських приходах і 
брати участь в приходських зібраннях, не означає ще саме по собі 
жити у Церкві. Не можна тільки відноситися до Церкви, чи раху
ватися у ній, потрібно у Ній (тобто Нею) жити6.

За твердженням протопресвітера Миколая Афанасьєва «Участь 
у «таїнстві зібрання» є виявлення життя Церкви і життя у Церкві. 
Євхаристія є центр до якого все іде і в якому все сходиться. «Це є 
Тіло Моє», але тіло відбувається в Євхаристії. Де тіло там і Хрис
тос. І навпаки: де Христос, там і Його тіло. У Святому Дусі відбу
вається пришестя Христа на Євхаристії, яка є не тільки зібрання, 
але і Трапеза Господня»7.

Тому, й дійсно доречним є критика апостола Павла і відносно 
сучасного стану Церковного життя, або життя віруючих у Церкві. 
Апостол Павло писав у свій час до християн Коринфу в яких були 
розділення і зібрання не мали єдину мету – Причастя, Євхаристії. 
У посланні до Коринф’ян пишеться: «То поперше чую, коли ви 
сходитесь до церкви, між вами бувають розділення, чому почасти 
і вірю. Бо повинна бути і між вами і розбіжність думок, щоб ви
явились серед вас досвідченні. Далі ви збираєтесь разом не так, 
як для споживання вечері Господньої: бо кожний спішить раніше 
від інших з’їсти свою їжу, тож один лишається голодний, а інший 
упивається» (1 Кор. 11: 18 – 21). Апостол Павло тут показує стан 
древньої Церкви, як такий. Він показує, що перші християни (а 
вони в більшості були із язичників (1 Кор. 12: 2)) не розуміли 
мети свого зібрання і через це між віруючими була розбіжність.

Дана розбіжність полягала в тому, що вони ділилися на групи, 
або сім’ї, чи знайомих, забуваючи при цьому бідних, чим зруйну
валась сама мета встановлених «вечерь любові». І тому апостол, 
направляючи віруючих, до благоговійної участі у вечерях любові 
в наступних рядках цієї глави говорить про встановлення Таїн
ства Євхаристії Христом. І закінчує словами: «Хто їстиме хліб цей 
або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти 
Тіла і Крові Господньої» (1 Кор. 11: 27). Ці слова дуже важливі з 
догматичної точки зору: хліб є істинне Тіло Христове, а вино – 
істинна Кров Христа, а не тільки символи, як нечестиво вчать 
крайні протестанти і сектанти8.

Ці же слова святого апостола звучать і до всіх віруючих сучас
ності. Ми через цього первоверховного апостола повинні зро
зуміти, що метою приходу у храм на Літургію, має бути наше 
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бажання з’єднатися із Христом. Це реальне лише тільки через 
Євхаристію. Як говорять: «людина яка була присутня на Літургії 
і не причащалася Христа, то це те саме, що прийшла в ресторан і 
нічого не заказала». 

чому ж це Таїнство називається саме Таїнством Євхаристії – 
Благодаріння? Наприклад, патріарх Константинопольський Ієре
мія, (XVI ст.) писав: «…священнодія за якою звершується велике 
Таїнство Причастя, називав Євхаристія (Благодаріння, Подяка), 
тому, що саме тут ми маємо можливість більше дякувати, ніж 
просити; бо тут більше отримуємо, ніж просимо, і навіть не за
лишається тут нічого, чого б не дарував нам (у цьому Таїнстві – 
свящ. А. Б.) Бог»9. І це є правда, бо що може бути більше, за при
йняття у себе Бога і як наслідок вже тут на землі стаємо богами.

Про це й писав у свій час святитель Григорій Богослов у ви
кривальному своєму слові до Юліана Відступника, говорячи: 
«…через Безкровну Жертву ми стаємо учасниками із Христом в 
Його стражданнях і Божестві»10. Тим самим, досягаючи єднання 
із Господом, причащаючись Його прославлених Плоті й Крові, тієї 
людської природи Сина Божого, яку прийняв на Себе при Втіле
ні і зцілив у Собі Спаситель, ми дійсно зцілюємося і обожуємося. 
Живучий і діючий віднині у християнах – по дару Євхаристійного 
Причастя – Христос, як би «актуалізує» в нас і робить зміст на
шого буття зрозумілий і плоди здійсненого Ним Викуплення. 
Для непричасної до Євхаристії людини таке входження в подвиг 
і торжество Викуплення якимнебудь іншим чином, окрім Літур
гічного причастя – неможливо і недоступно… Саме тому, завдяки 
Святим Дарам християни і отримують той святий образ буття, 
до якого нині покликані всі люди, які перебувають у спасенному 
світі – життя у Христі і Життя Христа11.

Євхаристія – це є Трапеза Господня, на яку Господь кличе усіх 
і яка звершується для всіх зібраних разом. Бути учасником Єв
харистії означає бути учасником Трапези Господньої. Але, щоб 
бути учасником Трапези, то це потрібно «споживати» від неї. 
Іншої участі у Євхаристії не може бути й починаючи із першої 
Євхаристії, здійсненої апостолами після П’ятидесятниці іншої 
участі не було. Це було «передання», якого суворо дотримува
лася рання Церква. Так відбувалося і на трапезах Господа в час 
Його земного життя, і так було на іудейських трапезах, почина
ючи із повсякденних і закінчуючи самими святковими. Тільки 
той, спожив їжу на трапезах являвся учасником її, а хто не їв від 
трапези, той не тільки не був на трапезі учасником, але й не міг 
на ній бути присутній12.
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За своїм містичним змістом Євхаристія сягає ще Старого Заві
ту. Багато святих Отців протипоставляли Євхаристію тому плоду, 
який був у раю і давав першим людям життя. Також і це сказав 
Сам Христос: «Я є Хліб Життя» (Ін. 6: 35).

Також у Старому Завіті прообразом була манна, як їжа із неба, 
на що також Ісус Христос відповідав: «Батьки наші їли манну в 
пустинні й померли; хліб, який сходить з небес, є такий, що хто 
його їсть, той не помре» (Ін. 6: 49 – 50). Ці Слова були сказані Спа
сителем після чудесного насичення п’ять тисяч народу п’ятьма 
хлібами у пустелі і народ  поплинув за Ісусом, через те, що хотіли 
їсти, бо Він казав: «Ви шукаєте Мене не тому, що бачили чудеса, а 
тому що їли хліб і наситились» (Ін. 6: 26).

І це ж саме буває в сучасному світі, коли йдемо до храму Божого 
не через Ісуса (не через те, щоб жити із Богом), а ради «хліба і вку
са» (приходимо в храм і просимо благополучного земного життя).

Великий Вчитель Церкви Микола Кавасила пише: «Обітниця 
трапези вселяє нас у Христа, а Христа у нас. Святе Писання каже: 
«Хто їсть Мою Плоть і п’є Мою Кров, в Мені перебуває, і Я в ньо
му» (Ін. 6: 56). А коли Христос перебуває, живе в нас, то в чому ще 
відчуваємо потребу, яке із благ втратимо? Перебуваючи у Христі, 
чого іншого будемо прагнути? Він і мешканець наш і житло, отож 
блаженні ми в оселі, блаженні, що самі стали оселею для Нього»13.

І далі продовжує: «О велич таїнств. Бо як же можна розум Хрис
та змішати з нашим розумом, волю Його з нашою волею і злучити 
тіло з тілом, і кров із кров’ю?.. А що саме це трапляється засвідчує 
апостол Павло: «А ми маємо розум Христовий» (1 Кор. 2: 16); «Шу
каєте доказу, що у мені говорить Христос» (2 Кор. 13: 3); «Думаю, 
що і я маю Духа Божого» (1 Кор. 7: 40); «Я люблю всіх вас любов’ю 
Христа Ісуса» (Флп. 1: 8), звідки й зрозуміло, що має з ним одне і 
теж бажання, і підсумовуючи все, каже: «Вже не я живу, а живе в 
мені Христос» (Гал. 2: 20)14.

Саме слова апостола Павла й показують сутність Євхаристії 
і Християнства в цілому. Вже не має бути моєї волі, а має бути 
Христова воля. Все своє життя потрібно підкорити Христу. А це 
вдасться лише через прийняття у себе Христа.

Христос – Світло. Причащаючись Тіла і Крові Христа, ми тим 
самим освітлюємо свою душу, яка опанована багатьма гріхами 
(пристрастями) і через це Світло Істинне бачимо свою гріхов
ність, що таким чином дає нам можливість очиститися і зцілити
ся. Причастя – це є головне лікарство дароване Господом нашим 
Ісусом Христом і завдяки цьому лікарству ми актуалізовуємо своє 
реальне Спасіння через Христа.
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Також, недаремно критикує архімандрит Кипріан (Керн) су
часний стан християнства у своїй праці «Євхаристія», говорячи: 
«Літургія і Євхаристійне життя не є і не може бути обмежене по
дачею записок «за здоров’я» і «за упокій». Євхаристійне життя 
не є просте стояння у церкві і присутність при звершенні у храмі 
чинопослідування. Євхаристійне життя не є слухання церковних 
пісень. Мирянин, не присутній, а активно, молитовно переживає 
здійснюючу літургічну і голгофську драму, і причащається»15.

І також, цей же архімандрит зазначає: «В Єдиної Церкви не 
може не бути Єдиної Євхаристії. Але із цим, взагалі, не стоїть у 
протилежності той факт, що при багаточисленності Помісних 
Церков, різновидності примислених до них багато племен і на
родів, різних історичних культур, традицій та інше, існує велика 
кількість різних типів євхаристійних молитов, чи анафор. Єдність 
Церкви і Єдність Євхаристії зовсім не потребує однаковості в бо
гослужбовому ритуалі; варіанти, помісні особливості не тільки 
терпимі, але й дуже важливі, як доказ Соборної природи Церкви. 

Тому, від Сіонської Вечері Господньої і від більш чи менш єди
нообразної апостольської Вечері на протязі історії виникло вели
ка кількість різних типів євхаристійних молитов. У одних тільки 
ефіопів відомо 16 видів Літургій»16.

Склад Літургії, який був при апостолах, послужив зразком для 
Літургії у пізніші часи. Це можна судити по збережених писан
нях святого Іустина  мученика, Тертуліана і Кіпріана, а також по 
древнім літургіям, апостола Якова і євангелиста Марка. Також, по 
літургії поміщеної в «Апостольські Постанови» і літургіям свято
го Василія Великого та святого Іоана Золотоустого17. У сучасній 
практиці нашої Церкви служиться Літургія 3х святителів: Васи
лія Великого, Іоана Золотоустого та Григорія Двоєслова. 

Як навчає Православна Церква, єдиним істинним звершува
чем Євхаристії є Сам Христос: Він невидимо присутній у храмі і 
діє через священика18. Тому, й оскільки звершувачем Літургії є 
Христос, то Вона не залежить від достойності чи недостойності 
звершувача Таїнства. Але якщо священик, чи єпископ буде недо
стойний у звершені Євхаристії, то це Таїнство послугує йому в суд 
і осуд. Так само і для недостойних причасників19.

Християни перших віків щоденно були присутні на Божест
венній Літургії і причащалися Святих Животворящих і Христо
вих Таїн. Тоді, на стільки святе і непорочне було життя у христи
ян, настільки завжди вони жили у Бозі, що їхнє життя являлось 
постійним приготуванням себе до прийняття Святих Тайн і 
не потрібно було особливої підготовки. Якщо же приходилось 
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християнину відлучитися чи подорожувати, то не було різниці 
хто, – раб чи господар, чоловік чи жінка, – брали із собою в не
великий сосуд Святі Дари і причащалися самі. У кожного хрис
тиянина був звичай носити із собою три дорогоцінні речі: хрест, 
святе Євангеліє і сосуд із Святими Тайнами» – зазначає у одній із 
своїх проповідей про Божественну Літургію священномученик 
Серафим (Звєздінський)20.

Відтак, це Таїнство є досконале, вище за всілякі Таїнства, і про
водить аж до самої вершини благ, тому й пролягає тут для будь
якої людської ревності остання межа. Бо в Ньому ми поєднуємося 
із самим Богом, і Бог поєднується з нами найдосконалішим єд
нанням. А яке ще може бути найдосконаліше єднання, як не ста
ти одним духом з Богом?21.

Архімандрит Микита (Вутірас) у своїй праці «Жизнь во Христе 
согласно опыту святых отцов» дуже вдало використовує твор
чість святих отців, для того, щоб обгрунтувати значення і смисл 
Євхаристії для всіх людей: «Доки людина не звернеться до Бого
людини Христа, вона ніяк не зможе зцілити свою особистість від 
хвороби гріха. Міцне здоров’я дарується в таїнстві боголюдства 
Христа. Боголюдство діє на літургії і перебуває в Церкві. Лікар
ство нашої душі і саме повітря нашого буття – Сам Христос. Як 
велично говорить святий Миколай Кавасила: «Гріх розтліває лю
дину. А Христос відновлює і знову створює людину, подаючи їй 
Своє Тіло». Тому, православне духовне життя полягає в тому, щоб 
«Носити Христа на своїх грудях» як говорив священномученик Іг
натій Богоносець»22.

І на завершення, підсумовуючи дану статтю, хотілося б ска
зати про видіння, яке бачив один старецьподвижник, в якому 
розповідається про велике значення Євхаристії у житті людей: 
«Бачив він вогненне море. А на іншому боці стояв прекрасний 
сад, звідки доносилися співи птахів та неслось благоухання кві
тів. І чує подвижник голос: «Перейди через це море!», але пере
йти не було можливості. Довго стояв він у роздумах, як перейти, 
і почув знову голос: «Візьми два крила, які дала Божественна 
Євхаристія: одне крило – Пречиста Плоть Христова, друге кри
ло – Животворча Кров Його». Без них, який би не був подвиг, – 
досягнути Царства Небесного неможливо. через це і Марія 
Єгипетська, яка подвизалася 47 років, досягнула того, що під
німалась при молитві у повітря, просила старця Зосиму причас
тити її Святих Животворчих Таїн. І подібних прикладів у історії 
Церкви [дуже і дуже] багато»23.
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Психоаналітика і сповідь
В пропонованій статті розглянуто основні задачі психотера-

пії в рамках психоаналізу. Звернено увагу на важливість таїнства 
Покаяння для людини і на участь у цьому таїнстві священика. До-
ведено, що сповідь не можливо підмінити сучасними психоаналі-
тичними практиками.

Ключові слова: людина, гріх, сповідь, покаяння, психоаналіти-
ка, психотерапія.

Психоаналітична психотерапія заснована на принципах кла
сичного психоаналізу. Фрейд писав: «Припущення про несвідомі 
психічні процеси, визнання теорії придушення і опору, дитячої сек
суальності і Едіпового комплексу утворюють головні елементи пси
хоаналізу і базисні передумови цієї теорії. Ніхто не може вважати 
себе психоаналітиком, якщо він не визнає їх». Ці основні теоретичні 
конструкти є базою для проведення психотерапевтичної дії1.

Виходячи з того що невроз розуміється як результат конфлік
ту між несвідомим і свідомістю, основна задача психотерапії в 
рамках психоаналізу полягає в тому, щоб зробити несвідоме сві
домим, усвідомити несвідоме. Фрейд порівнює ситуацію необ
хідності усвідомлення власного несвідомого і сам процес психо
аналізу з такою ситуацією: недбайливий студент під час лекції 
всіляко заважає викладачу, гримасує, кидає недоречні репліки, 
відволікає всіх від справи. Викладач виганяє студента за двері, 
але той, постійно заглядаючи в аудиторію, привертає увагу до 
себе всіма можливими способами і заважає продуктивній роботі. 
Так само і ми виштовхуємо своє несвідоме «за двері», а воно про
довжує звідти всіляко нагадувати нам про себе, турбувати і зава
жати нормальній діяльності. Вирішити ситуацію с тим студентом 
можна тільки запросивши його в аудиторію і спробувавши розі
братися, що ж він хоче насправді, так само потрібно «витягнути 
несвідоме на світло» і з’ясувати у нього, що ж воно від нас хоче2.

Задача психотерапевтапсихоаналітика – розкрити і перевести 
в свідомість несвідомі тенденції, потяги і конфлікти, тобто спри
яти усвідомленню. Психоаналітик будує процес так, щоб полег
шити прояв і розуміння несвідомого. Щоб досягти усвідомлен
ня, психоаналітик повинен піддати психоаналізу ряд психічних 
феноменів, в яких несвідоме знаходить своє вираження: вільні 
асоціації, символічні прояви несвідомого (обмовки, описки, за
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бування слів, помилкові дії), перенесення і опір. Термін аналіз 
припускає також певні процедури: конфронтацію, прояснення, 
інтерпретацію і подолання. Центральною процедурою аналізу є 
інтерпретація. Вся решта процедур або веде до інтерпретації, або 
направлені на те, щоб зробити її більш ефективною.З вище сказа
ного ми бачимо, що людина яка прийшовши до психоаналітика, 
відходить від нього не вилікованою, тому що лікар не має влади 
відпускати людські гріхи, він тільки може привести сповідника 
до усвідомлення провини. 

Для тих людей, які не розуміють значення сповіді і для тих, які 
це значення спотворили, якраз і написана ця праця. На жаль, ми 
змушені констатувати, що сучасна людина цілковито втратила 
розуміння суті гріха. Багатьом здається, що й саме це поняття – 
не більше ніж якийсь середньовічний пережиток, такий собі за
бобон неосвіченого люду. Крайній індивідуалізм, що запанував у 
сучасному світі, ще більше віддалив людину від правди, звівши 
поняття гріха і потреби сповіді в ньому до виключно особистої 
справи кожної окремої людини. Тепер те, йду я до сповіді чи ні, 
стало моєю особистою справою, яка нікого не повинна стосува
тися. І це проблема.

Ще один важливий аспект, який дезорієнтує нашу свідомість – 
це споживацька психологія. Модерний світ на кожному кроці про
пагує постулат Людвіга Фейєрбаха про те, що «Людина є тим, що 
їсть». Тобто, по суті, нас спрямовують в русло низьких тваринних 
інстинктів, доводячи, що ми – всього лишень порох, що живемо 
лише раз, а тому від життя потрібно брати все і по максимуму, і 
не важливо, якою ціною і за рахунок кого. Це – деградація моралі.

То що ж таке гріх? Якщо не вдаватися до складних філософ
ськотеологічних визначень, то найпростіше розуміння суті гріха 
таке: Бог є любов, тому будьякий гріх – це злочин проти любо
ві, тобто злочин проти Особи, яка завжди бажає нам лише добра. 
Цей злочин веде до розриву не тільки з Богом, а й також і з ін
шими людьми, отже, є гріхом проти Церкви як спільноти Божого 
люду. Тому той, хто грішить, відпадає від Церкви і повинен кая
тися також і перед нею.

Перед багатьма людьми постає питання: чи потрібно сповіда
тися перед священиком? Іспит совісті, жаль за гріхи і тверде рі
шення більше не грішити, виконання епітимії, що накладається 
духівником, – все це повинно бути виконано людиною, яка хоче 
прийняти на себе повну відповідальність за гріхи, що вона вчи
нила. Цінність цих дій відома лише Богові і певною мірою тій лю
дині, яка кається перед Богом за свої гріхи. Але людині необхідна 
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впевненість у тому, що вона справді отримає відпущення гріхів. 
Для цього вона повинна піти до священика. Рука священика є 
ніби продовженням руки милосердного Бога. Енергія всепроща
ючої любові через жест руки священика вливається в серце гріш
ника і йому прощаються його гріхи. Ця ситуація подібна до тієї, 
яка описується в Євангелії: важко хвора жінка підійшла близько 
і доторкнулася краю одежі Ісуса, і тоді Його сила перейшла в її 
тіло, і вона видужала. Саме сповідь перед священиком дає нам 
упевненість в тому, що ми прощені Богом3.

Ми часто чуємо звинувачення на адресу Церкви, що стосу
ються самої необхідності сповідатися перед священиком. Осно
вне звинувачення полягає в тому, що сповідь «винайшли» самі 
священики. Але відповідь дуже проста. Якби священики «вина
йшли» сповідь, то вони першими б її відмінили. Адже яку вигоду 
може отримати священик з нашої сповіді? А тим часом здійснен
ня таїнства Покаяння – це обов’язок священика, від якого він не 
має права відмовитися. Ніколи! Навіть якщо б він відмовився від 
священичого сану і віддалився від Бога, а поряд з ним вмирала 
людина, яка б потребувала сповіді, він, володіючи священичою 
силою, зобов’язаний дати вмираючому відпущення гріхів. Це сво
го роду «професійний обов’язок». Розпорядження воскреслого 
Господа Ісуса Христа звучить ясно: «Кому відпустите гріхи – від
пустяться їм, кому ж затримаєте – затримаються»4. Ці слова були 
сказані Спасителем до апостолів. Але природно, що апостоли, як 
перші священики Церкви – такі ж смертні люди, як і ми з вами, 
тому вони передали це завдання своїм наступникам – іншим свя
щеникам, а ті – своїм, і так це апостольське наступництво дійшло 
до наших часів. Тому звинувачення в тому, що священики не ма
ють права відпускати гріхи, бо це виключно прерогатива самого 
Бога – безпідставне звинувачення, яке заперечує бажання самого 
Христа. чому Богові бажано, аби людина, згрішивши, покаялася у 
своїх гріхах? Перш за все тому, що гріх, якщо він не названий, важ
ко лікувати. Недостатньо сказати: «Я – хворий». Щоб вилікувати 
людину, потрібно спочатку поставити діагноз хвороби. Розповідь 
про вчинений гріх, що нерідко супроводжується пекучим соро
мом, допомагає відсіканню гріха як гнійного наросту від здоро
вого організму, адже подібної хвороби не вилікуєш без хірургіч
ного втручання або припікання. Висповіданий гріх, стає далеким 
людині, а прихований призводить до нагноєння всієї душі.

Ми сповідаємося не для того, щоб уникнути покарання, а для 
того, щоб вилікуватися від гріхів, не допустити їхнього повто
рення. Приймаючи того, хто кається, священик немовби звер
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тається до нього: «Отже, подумай, бо ти прийшов на лікування, 
щоб не відійти тобі незціленим»5. Гріх розділяє душу і повернути 
її цілісність, тобто зцілити, може тільки Божественна любов. За 
нею ми і приходимо до Церкви. Важливим елементом покаяння є 
об’єктивізм. Гріхи можна оцінювати суб’єктивно. Людина скрупу
льозна навіть маленький гріх може представити як смертельний. 
А людина з дуже «гнучкою» совістю навіть найтяжчий гріх ігно
руватиме. Признаючись у своїх гріхах перед священиком, якому 
відома об’єктивна міра (тяжкість) гріха, ми вдосконалюємо нашу 
совість і піклуємося про те, щоб вона була чистою.

Існує ще один важливий аспект сповіді, а саме – внутрішня 
потреба людини позбутися почуття вини. Кожен психоаналітик 
добре знає про цю потребу. І сьогодні тисячі лікарів, передовсім 
на Заході, заробляють на цьому гроші. Людина приходить «спо
відатися» до психоаналітика, а той намагається упорядкувати її 
внутрішній світ, особливо те, що стосується її минулого, але пси
хоаналітик, на відміну від священика, не є свідком надважкої, 
можливо абсолютно спустошуючої розмови людини з Богом, і він 
не в змозі дати відпущення гріхів. Такою владою володіє лише 
Бог і священик, якого Бог наділив цією владою. Як каже Христос: 
«Мир залишаю вам; Мій мир даю вам; не так, як світ дає, даю вам 
його»6. Священик не просто вислухає людину, дасть їй пораду, але 
також наповнить благодаттю примирення і дасть упевненість, 
що її гріхи цілковито прощені, тому що із священиком перебу
ває благодать Духа Божого. Сьогодні вже ні для кого не секрет, 
що там, де зменшуються черги до сповідалень, там вони ростуть 
біля дверей у кабінети психоаналітиків.

Підсумовуючи вище сказане ми бачимо, що сповідь повинна 
бути щирою, неприкрашеною, оскільки гріх завжди залишається 
гріхом. Це схоже на лікування виразки: її потрібно знайти і пока
зати лікареві. Якщо людина, прийшовши на сповідь, признається 
в одному гріхові, а два інших приховає, то відійде як і раніше хво
рою, заподіюючи тим самим собі шкоду. Свідоме приховування 
гріха – це ще один гріх, який іноді впродовж років заважає людям 
приступити до сповіді.

Ще один важливий момент. Під час сповіді не потрібно ви
правдовуватися. Спроба виправдатися під час сповіді є ознакою 
слабодухості. Людина намагається зняти з себе відповідаль
ність, виправдовуючись ситуацією, в якій вона опинилася, і не 
хоче «підписатися» під гріхом (визнати свою вину). Вона уни
кає слів: «Я це зробив (зробила)». У підході до таїнства Сповіді 
дуже важливим є усвідомлення того, що ти зустрічаєшся з Ми
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лосердним Богом, Який хоче зцілити тебе від гріхів. Священик 
– тільки «асистент» Христа, тому що саме Христос відпускає 
нам гріхи.Cв. Тихон Задонськийдаючи настанову про таїнство 
Сповіді пише:«Священик повинен так говорити до сповідника: 
“чадо, ти сповідаєшся Богу, Якому противний кожен гріх. А я 
Його слуга і недостойний свідок твого покаяння. Не приховуй 
нічого, не соромся і не бійся, бо нас тут тільки троє: ти, я і Гос
подь. Перед Богом ти згрішив, і Він знає всі твої гріхи і як ти їх 
скоїв. Бог є всюди, і знає про все, що ти сказав, подумав або вчи
нив злого. Він тут з нами зараз і чекає на твої слова покаяння і 
сповіді. Ти також знаєш усі свої гріхи: не соромся сказати про 
все, що ти вчинив. І я, присутній тут, такий самий грішник, як і 
ти. Тому не соромся сповідатися у своїх гріхах у моїй присутнос
ті”»7. Потрібно також пам’ятати про те, що про відпущені гріхи 
Бог ніколи вже не згадає. Така природа Всепрощаючої Любові. 
Можна собі уявити, як виглядало б наше життя, якби ми «зма
щували» бальзамом наші гріхи, знаючи, що колинебудь перед 
Богом знову доведеться про них згадати. В цьому випадку ми 
були б важко хворими людьми. Влада відпущення гріхів – один 
з найпрекрасніших дарів Бога грішному людству. Залишається 
тільки дивуватися, що такий дар піддається сьогодні грубим 
нападкам і робляться зусилля, аби людей віддалити від сповіді. 

Сповідь – це не зведення своєрідної бухгалтерії з Богом, щоби 
прийти і розказати Богові, які я гріхи зробив. Бо Бог і так знає, які 
людина скоїла гріхи. А це є вияв власного ставлення до цих гріхів, 
що людина не хоче більше їх чинити, хоче з ними боротися. Таке 
покаяння, таку сповідь приймає Господь, таку людину, за посе
редництвом священика, Він очищає від гріхів.
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Досить легко вірити в Бога, який допомагає нам, і, найголовні
ше, чує наші прохання. Тоді все йде своїм чином і Бог гармонійно 
вписується в наше життя. А коли настають життєві труднощі, ви
пробування, а особливо війна, людина змушена зупинитись і пе
реоцінити своє ставлення до віри. Саме в такі моменти, коли всі 
життєві орієнтири виходять зпід контролю, відбувається серйоз
не переосмислення питання Бога і його ролі у світі. Війна є най
більшим викликом для людей, бо має більш глобальні масштаби 
і стає нищівною силою буденного життя багатьох. Свт. Григорій 
Низький писав: «Про яку б не заговорив насолоду в житті, щоб 
їй бути приємною, потрібен мир... Війна обмежує насолоду всіма 
благами. Якщо і під час миру терпимо по людству якесь лихо, то 
зло, розчинене благом, робиться легким для стражденних. Та й 
коли війна теж менш чутливі ми до подібних дрібних скорботних 

диякон Петро лОПатинСьКий 

Промисел Божий
або чи винен Бог у тому що війна?

у статті розглядаються основні православні позиції, що сто-
суються питань виникнення зла у світі та його крайнього про-
яву – війни. Зіставляється питання Промислу Божого та мети 
страждань у різних формах. Подаються богословські  аргумен-
ти для формування світогляду християнина щодо ставлення до 
участі Бога у історії людства. 

Ключові слова: Бог, людина, війна, страждання, Промисел Бо-
жий, зло, свобода. 
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випадків; бо загальне лихо прикрощами своїми перевищує лиха 
приватні... Але якщо й для відчуття власних бід ціпеніє душа, вра
жена загальним лихом війни, то як їй мати відчуття приємного? 
Де зброя, списи, витончене залізо, труби що звучать, кимвали що 
гримлять, зімкнуті щити, зіткнення, сутички, битви, побоїща, 
втечі, переслідування, стогони, крики, земля зволожена кров’ю, 
мерці що зневажаються, поранені що залишаються без допомоги 
і все, що на війні можна бачити і чути ... невже і там знайде хто час 
схилити іноді помисел до спогаду про веселість? Якщо і прийде 
в душу спогад про щонебудь приємне, то чи не послужить це до 
збільшення горя?»1. 

Розмірковуючи про війну, варто замислитись над її коренем 
в масштабах усієї історії людства. З часів гріхопадіння війна по
стійно триває на землі в тій чи іншій мірі. Уже в давнину військо
ві аналогії ми знаходимо у святого Ігнатія Богоносця, мученика 
Юстина Філософа і священномученика Кипріана Карфагенсько
го. Всі ці образи можна звести до чотирьох позицій: 1) усі хрис
тияни – воїни Христа; 2) Ісус Христос є полководець; 3) Хрещен
ня – це таїнство і присяга; 4. Церква  це військовий табір Бога»2. 
Іоанн Ліствичник порівнює з воїнами ченців: «ось розповів в 
цьому слові і сам образ воювання цих мужніх ратників: як вони 
тримають щит віри до Бога і свого наставника, відвертаючи ним 
всякий помисел невіри і завжди підносячи меч духовний, вбива
ють ним всяку власну волю, що наближається до них, і, будучи 
одягнені в залізну броню лагідності і терпіння, відображають 
нею всяку образу, зневаги і стріли; мають вони й шолом спасін
ня – молитовний покров свого наставника»3. Ці слова повинні 
навести нас на думку, що так зване мирне життя далеко не за
вжди мирне навіть тоді коли видимої війни нема. Якою страш
ною вона б не здавалась, та на насправді є тільки зовнішнім ви
явом війни, яка попередньо відбулася в серці її тих, хто її почав. 
Письменник Федір Достоєвський у своєму романі «Брати Кара
мазові» писав: «Диявол з Богом бореться, а поле битви  серця 
людей»4. Ось яка війна триває вже не одне тисячоліття.

Та все ж коли перед окремими людьми постає конкретний час 
і конкретна війна, біль, втрата, страждання… їм доводиться виби
рати три варіанти участі Бога у їхніх стражданнях. Перший – ста
рий як світ: «Сказав безумний у серці своїм: «Бога нема». Впали в 
розпусту, опоганилися в ділах своїх; не стало тих, хто б чинив до
бро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити: 
чи є розумний, що шукає Бога? Всі заблудили, всі нікчемні стали: 
нема тих, хто б чинив добро, нема жодного. Невже не прийдуть до 
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розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять 
хліб, і Господа не призивають?» (Пс. 13, 1 – 4 ). Коли людина бачить 
багато горя, то може дійти висновку, що Бога нема, а отже, треба 
самому рятуватись будьякою ціною. Власне, в такому випадку 
люди впадають в абсурдність і жорстокість у своєму існуванні. 

Другий варіант: коли людина починає звинувачувати у всьому 
Бога. Як каже свт. Василій Великий: «Тому, як дійсно позбавлений 
розуму і сенсу, безумний той хто говорить: нема Бога. Але близь
кий до нього і зовсім не поступається йому в безумстві і той, хто 
говорить, що Бог – винний у злі. Я вважаю, що гріх їх однаково 
тяжкий; тому що обидва рівним чином заперечують Бога благо
го, один – кажучи, що Бога немає, а другий –  стверджуючи, що Він 
не благий. Бо якщо Бог винний у злі, то очевидно не є Добрим. А 
отже, в тому й іншому випадку заперечується Бог»5.  

А третій варіант – це власне православний погляд. Спробуємо 
його розглянути. Отже, чому є в світі війни, смерть невинних ді
тей, хвороби, природні катаклізми та катастрофи. На сам перед 
треба поміняти акцент з «чому?» на «Для чого?». На питання: 
«чому в світі зло?» дати відповідь простіше. Достатньо чітко по
яснює це прп. Максим Сповідник: «Зло не було, не є і не буде са
мостійно існуючим за своєю природою, бо воно не має [для себе] 
в сущих рівно ніякої сутності, природи, іпостасі, сили або діяль
ності; воно не є ні якість, ні кількість, ні ставлення, ні місце, ні 
час, ні положення, ні діяння, ні рух, ні володіння, ні страждання, 
так щоб за природою споглядалось в якомусь із сущих; воно зо
всім не існує у всьому цьому по природному засвоєнню; воно не є 
ні початок, ні середина, ні кінець, але, – обіймаючи все [єдиним] 
визначенням, – зло є недолік діяльності притаманних єству сил 
у ставленні до [їх] цілі і рішуче не є щонебудь інше»6. Тобто зло 
з’являється тільки тоді коли людина свобідно його робить не
правильно користуючись своєю природою. Преподобний далі 
роз’яснює: «Або ще: зло є нерозумний рух природних сил, керо
ваних помилковим судженням, до чого іншого крім мети. Метою 
ж я називаю Причину сущих, до Якої природно спрямовується 
все, хоча лукавий, ретельно прикривши заздрість личиною до
брозичливості і обманом схиливши людину, встиг направити ба
жання до чогонебудь іншого з сущого крім Причини і виробити 
невідання Її. Знехтувавши рухом природних сил до Мети, перша 
людина занедужала невіданням власної Причини, визнавши за 
порадою змія богом те, що слово божественної заповіді повелі
ло вважати забороненим. І ставши, таким чином, злочинцем і не 
відаючи Бога, вона міцно зв’язала всю свою мислячу силу з усіма 
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почуттями і ввела в себе складний і згубний потяг,  що збуджує 
до пристрасті, відання чуттєвих речей і уподібнює до нерозум
ної тварини (Пс.48 : 13), всіляко діючи, вишукуючи і бажаючи 
те ж саме, що вона, і навіть перевершуючи тварин в безумстві, 
бо людина обміняла відповідний єству розум на те, що всупереч 
єству»7. Вище сказане пояснює нам, що весь хаос світу, його не
гатив і зло є наслідком промаху волі людей. Отже, Бог до цього не 
має прямого відношення. 

Та все ж постає питання: якщо Бог не винен у злі, то чому до
пускає його. У цьому контексті постає важливе богословське пи
тання, а саме в чому полягає  Промисел Божий? Як Бог любові 
може змиритись зі злом у світі, ніяк не міг зрозуміти герой рома
ну Достоєвського «Брати Карамазові» Іван: «Приймаю Бога пря
мо і просто ... а світу цього Божого – не приймаю»8. Ось що часто 
турбує людину, коли вона бачить несправедливість, злість і нена
висть. Навіщо це все допускається Богом? Не «чому?» як на мене 
тут головне питання, а «навіщо?».

Для того, щоб відповісти на ці питання, слід уточнити деякі 
принципові моменти. Оскільки ми створені Богом, то повинні 
розуміти, що все, що відбувається з нами, не є не по волі Божій. 
Якщо щось терпимо, то це має мету, і якщо навіть здається злом, 
то з точки зору Божої, не завжди ним є. Наприклад свт. Василій 
Великий зауважує: «Бо, хоча смерть від Бога, проте ж, без сумніву, 
смерть не зло; хіба хто назве злом смерть грішника; бо для нього 
переходження звідси буває початком мук у пеклі. Але знову не 
Бог причиною зла у пеклі, а ми самі; бо початок і корінь гріха від 
нас залежить, від нашої свободи. Втримавшись від зла, могли б ми 
не терпіти нічого тяжкого. Але позаяк схоплені сластолюбством 
в гріх; то чи можемо уявити як благовидний доказ, що ми не самі 
для себе зробилися винуватцями смутку?»9. Якою мірою людина 
віддалилася від життя, в такій наблизилась до смерті, тому що 
Бог – життя, а позбавлення життясмерть. Тому Адам сам собі 
приготував смерть через віддалення від Бога. Тож не Бог створив 
смерть, але ми самі накликали її на себе, Бог не перешкодив на
шому руйнуванню, щоб головну хворобу, а саме відстороненість 
від Бога, не залишити в нас безсмертною.

Ми повинні розуміти, що є одне зло в нашому сприйнятті, а 
інше в своїй природі. Зло саме по собі залежить від нас, коли ми 
його чинимо. Зокрема:    розпуста, заздрість, неправда, убивства, 
брехня та всі інші страсті, які оскверняють душу, створену за об
разом Божим. Ще часто злом ми називаємо те що викликає у нас 
біль: хвороби, рани, бідність, обмеженість, втрату рідних. Усі ці 
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форми страждань насправді не можуть називатись злом у пря
мому розумінні цього слова. Вони – скоріше наслідок гріха, який 
чинить людина. Бог є абсолютна Любов і головний закон в цьому 
світі – це любов. Тому Він шукає тільки блага для людини, як і 
матір бажає добра своїй дитині. Та коли дитина порушує закони 
природи, наприклад доторкається до гарячої плити, то мати по
чинає лікувати, а при лікуванні опіку та під час загоєння рани не 
обійтись без додаткових больових відчуттів. Так і Бог, коли  лю
дина сама обирає для себе відстороненість від Нього і внаслідок 
цього стає вразливою до світу, шукає шляхи напоумлення, що ви
ражаються в так званих випробуваннях.

 Та є не тільки особисті негаразди, а й загальні, такі як голод, по
сухи, дощі, катаклізми, що торкаються цілих міст і народів. Хто ви
нен у тому що вони відбуваються? Хтось з святих отців сказав що 
світ є продовженням нашого тіла. Тож внутрішній духовний стан 
людини й цілого народу неодмінно впливає і на природу. А Гос
подь, допускаючи такі, здавалося б, негативні події, виступає ліка
рем. Лікар хоч і викликає в тілі страждання, проте ми сприймаємо 
його як спасителя, що бореться з хворобою, а не з хворим; так і 
благий Бог окремими покараннями здійснює спасіння цілого. Ми 
не звинувачуємо лікаря в тому, що він одне в тілі ріже, інше маззю 
помазує, а інше зовсім віднімає, навпаки платимо йому, тому що 
він зупинив хворобу в невеликій частині тіла, поки страждання не 
поширились на все тіло. Отже, як в хірургічному втручанні не ви
нен лікар, а винна хвороба; так і винищення міст, маючи початком 
надмірність гріхів, звільняють Бога від усякого докору. 

Тож Промисел Божий про світ полягає насамперед в тому, щоб 
розкрити людині через її ж власні помилки необхідність у навер
ненні до Нього. Дитина і далі буде робити порушення природних 
законів, поки не почне довіряти, тобто вірити досвіду батьків, що 
цього не можна робити. 

Але чому саме через страждання можна навчитись довіряти 
Богу? Не обов’язково, але страждання – це не вибір Бога, а вибір 
людини, і через цей вибір Він намагається нам допомогти. чим 
більше людина розуміє, що мертва навіть коли існує, і нічого не 
болить, тим більше прагне до життя, яке є тільки в Богові. Ми бо
їмось будь якої форми страждань, бо зосередженні на собі, а не на 
Богові. Коли людина починає довіряти Богу, то розуміє що коли 
«зовнiшнiй наш чоловiк i тлiє, то внутрiшнiй день у день оновлю
ється. Бо короткочасне легке страждання наше викликає безмiрну 
вiчну славу, коли ми дивимось не на видиме, але на невидиме: бо 
видиме – дочасне, а невидиме – вiчне. (2 Кор. 4, 16 – 18). Тож якщо 
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є вічне життя то і тимчасові страждання можуть мати сенс, як має 
сенс біль під час операції бо призведе до оздоровлення. Тому треба 
розуміти, що ми одними і тими ж випробуваннями можемо утвер
дитись і у смерті і у житті,  бо Бог оживотворяє тим самим чим і 
вбиває і виправляє тим чим вражає, як сказано в притчі: «Ти по
караєш його різкою і спасеш душу його від пекла» (Притч. 23, 14.). 
Тому уражається плоть, щоб зцілилася душа.

Отже, якщо дивитись на світ відсторонено до участі у ньому 
Бога, то можна погодитись, що страждання в будь якій формі не 
мають сенсу. Але якщо є Бог то є батько, який насамперед педа
гог, що не карає своїх дітей, а виховує. Бог є любов, але не сенти
ментальна. Він шукає користі для нас, а не солодкої смерті.

Та все ж, коли зустрічаєшся з власними стражданнями, зазви
чай починаєш обурюватись на Бога і запитувати, де Він в цей 
час коли мені так важко? Дійсно наш стан відчуження від Бога 
часто призводить до того, що ми почуваємо себе покинутими, як 
дитина в стоматологічному кабінеті без матері, а тільки з незна
йомим лікарем. В такі моменти ми думаємо, що Бог не бере учас
ті в наших стражданнях, а лише відсторонено грається з своїм 
творінням. В такі моменти треба згадати євангельську оповідь 
про бурю на морі (Мф. 14, 22 – 27) , коли апостоли залишились 
на самоті із небезпекою смерті і тут у бурі вони бачать Христа та 
не можуть в це повірити і думають що це привид, а Він каже їм: 
«Заспокой тесь! Це Я, не бійтеся» (Мф. 14, 27). чому вони не мо
гли повірити, що це Він бо не могли сприйняти, що Христос може 
бути, де бушує буря, як і ми часто думаємо, що Бога нема, де буря 
життєвих страждань. Або, коли Христос заснув на кормі човна, 
що сказали апостоли: «Учителю, невже Тобі байдуже, що ми гине
мо?» (Мк. 4, 38). Саме так часто ми взиваємо до Бога коли важко. 
Та, як бачимо, Господь приходить в саме серце бурі страждань, він 
з кожним, хто в небезпеці і найголовніше – ми не можемо Йому 
докоряти, бо Христос і сьогодні носить рани від людського зла. 
Бог не відсторонено змусив людину шукати Його через страж
дання, ні, з приходом Христа він весь у стражданнях, що людина 
сама собі створила. 

Для людини дуже важливо пам’ятати, що страждання самі по 
собі не спасають і є негативними по своїй суті. Тут важлива пози
ція щодо них, як і в розбійників на хресті з Ісусом. Одному страж
дання стали спасінням, іншому – погибеллю. Треба побачити, 
що страждання мають причину і сенс за ділами нашими і є без
умством по відношенню до Христа, який і сьогодні розділяє їх з 
нами, чим і дає нам можливість перемогти у будьякій формі біль.
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Промисел Божий, яким би не зрозумілим не здавався, має одну 
мету – виховати в нас, його дітях, справжню людину. А тому все, 
що відбувається з людиною в житті, має причиною не самого 
Бога і не саму людину, а людину і Бога у співпраці. 

І наостанок хотілося б зауважити ще один важливий момент, 
що стосується того, чому ж всетаки Бог не створив людину та
кою, щоб вона не могла чинити страшні звірства, які ми іноді спо
стерігаємо. Причина цього криється з нову ж в любові. Ми коли 
виховуємо свою дитину зазвичай всіляко стараємось розвивати 
її, давати освіту і всебічний розвиток, щоб вона була повноцін
ною людиною; і в той же час ми розуміємо, що коли вона розви
ватиметься, то не уникне і помилок, іноді й важких. Та чи готові 
ми залишити свою дитину на рівні тварини тільки для того, щоб 
вона не помилялась, а просто примітивно жила? Звичайно ні. Так 
і Господь іде на ризик нашої свободи, щоб дати можливість нам 
вирости у повноті до справжньої свободи у Христі, і які б жахливі 
помилки ми не робили, Він шукає способу напоумити нас навіть 
через пекло, яке може обрати людина, що забула Бога. «Вірую в 
порядок, і в сенс життя, – в якомусь піднесенні вигукує Іван,  ві
рую в вічну гармонію, в якій ми всі зіллємося, вірую в слово, до 
якого прагне всесвіт ... Я переконаний, як немовля, що страждан
ня заживуть і згладяться, що весь образливий комізм людських 
протиріч зникне, як жалюгідний міраж... що, нарешті, у світово
му фіналі, в момент вічної гармонії, з’явиться Хтось настільки до
рогоцінний, що вистачить Його на всі серця, на втамування всіх 
обурень, на спокутування всіх злодійств ... »10. Саме така надія має 
давати нам поштовх до довіри Богові.
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Безсумнівно «Тренос» преосвященного архієпископа Мелетія 
Смотрицького є неповторною і безцінною пам’яткою української 
полемічної літератури. Це не лише твір видатного українського 
релігійного діяча та апологета православної віри Мелетія Смо
трицького, не лише наша культурна спадщина, яка зберігає та 
відображає наше історичне минуле, традиції, тощо, це – один з 
найкращих зразків українського, рідного богослів’я. І навіть не
зважаючи на те, що твір був написаний більше чотирьохсот років 
тому, аргументація використана у ньому, залишається релевант
ною і сьогодні. Думки та позиції преосвященного архієпископа 
Мелетія можуть сміливо бути використані сучасними представ
никами Православної Церкви. Але незважаючи на всю значущість 
твору «Тренос» для української культури та богослів’я, залиша
ється відкритим питання про те, чи є богослів’я твору чимось 
оригінальним, чи є лише одним з зразків традиційних тогочас
них дискусій. Що нового приносить до традицій української апо
логетики преосвященний архієпископ Мелетій Смотрицький? 

ієродиякон ЯКІВ (Костріков)

Особливості ведення полеміки
та богословський метод «Треносу» 

преосвященного архієпископа
Мелетія Смотрицького

у пропонованій статті зроблено спробу проаналізувати ме-
тод ведення богословської полеміки преосвященним архієписко-
пом Мелетієм Смотрицьким, визначити характерні риси дис-
кусії. аналіз зроблений на матеріалі «трактату про сходження 
Святого Духа».

Ключові слова:тренос, метод, filioque, схоластика.
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Безумовно, догматичні системи Православної і РимськоКато
лицької Церков доволі чітко сформувалися задовго до життя та 
діяльності автора, тому з точки зору змісту висловлених думок 
важко говорити про щось нове, але сам метод богослів’я заслуго
вує ретельного розгляду.

Актуальність теми. Сьогодні, в годину трагічних подій та  
особливо гострих випробувань які спіткали Україну, суспіль
ство особливо потребує ствердження у власній національній 
ідеї. Кожному громадянину необхідно відчувати впевненість в 
тому, що його держава є абсолютно самобутньою, що майже у 
всіх сферах людської діяльності є українські представники, які 
створювали щось нове, оригінальне. Тим більше потрібне це 
українському богослов’ю, яке постійно намагаються сховати 
під «тінню» російського. 

Стан дослідження проблеми. «Тренос» неодноразово ставав 
об’єктом зацікавленості дослідників. Можна назвати П.К. Яре
менка[7], В. Г. Короткого[3], які використовують його, як одне з 
джерел при дослідженні життєвого шляху та діяльності його ав
тора, але ці дослідники не приділяють достатньої уваги аналізу 
самого твору. Як зразок літератури раннього бароко «Тренос» 
став об’єктом дослідження С.В. Бабич[2]; його місце та значення 
для західної філософії визначив П.М. Кралюк[4,5], але необхідно 
зазначити, що богословський метод «Треносу» не ставав об’єктом 
системного вивчення, що створює певний простір для пропоно
ваного дослідження. 

Мета дослідження – проаналізувати характерні риси ведення 
полеміки та богословської методики, притаманної преосвящен
ному Мелетію, визначити оригінальні моменти дискусії. За для 
реалізації мети дослідження пропонується аналіз матеріалу най
більш розлогого і важливого 5го розділу «Треноса» – «Трактату 
про сходження Святого Духа».

Предметом дослідження є полеміка з приводу filioque, викла
дена в «Треносі», а об’єктом – богословський метод, використа
ний автором. 

«Трактат про сходження Святого Духа» мав просту й чітку 
мету. Автор спробував розглянути обгрунтованість доктрини 
filioque, сутність якої полягала у вченні про сходження Святого 
Духа від Сина (а не лише від  Отця згідно з православним вірос
повіданням). Дискусії навколо цієї доктрини, прийнятої като
лицькою церквою в XI столітті, актуалізувалися після Ферраро
Флорентійського Собору (1438 – 1445 рр.) та Берестейської унії 
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(1569). Безумовно, преосвященний  Мелетій Смотрицький не був 
першим українським автором, який звернувся до цієї теми. Кри
тику цієї доктрини зустрічаємо у «Книзі про єдину істинну пра
вославну віру» Василя Суразького (Острог, 1588). Завдання, яке 
ставить перед собою автор «Треноса», полягало у доведенні, що 
ні Святе Писання, ні Отці Церкви, ні «західні доктори» особливо, 
Фома Аквінський не підтримували доктрини filioque й дотриму
валися канонічного тлумачення вчення про сходження Святого 
Духа. чітко визначивши мету, М. Смотрицький розглядає чимало 
супутніх проблем: питання співвідношення божественної сут
ності та іпостасей, властивостей сутності та іпостасей, можли
востей раціонального осмислення Святої Трійці. Спостерігається 
своєрідне зміщення акцентів із суто теологічної до філософської 
проблематики. Недаремно М. Смотрицький вводить поняття 
«метатеологія»[1, c. 157], означаючи ним своєрідну філософі
зацію теологічного дискурсу. З одного боку, ідеться про тради
ційний ідеал схоластики, прикладом чого можуть бути твори «В 
який спосіб Трійця є одним Богом, а не трьома?» Северина Боє
ція (480525 рр.), написаний з позиції дослідження відповідних 
категорій, або «Про таємницю Святої Трійці» Бонавентури, вер
шину схоластичної філософії.  До речі, з твором Бонавентури був 
знайомий і сам М. Смотрицький. З іншого боку це – спроба віді
йти від класичних формулювань, знайти спрощене тлумачення, 
чітко та доступно викласти важливу проблему. Так виявляються 
ренесансні віяння у творі, адже недаремно М. Смотрицький зга
дує Еразма Ротердамського, із творчістю якого він був прекрасно 
знайомий[5, c. 71 – 72].

Доречно порівнювати «Тренос» із тогочасними зразками так 
званої «другої схоластики» – традиції, яка розвивалася поряд із 
гуманізмом та апелювала до релігійного консерватизму. Одним 
із представників цієї школи був єзуїтський мислитель Франсис
ко Суарес (1548 – 1617), один із найвідоміших неосхоластів та 
коментаторів спадщини Фоми Аквінського. Цікаво, що погляди 
Суареса були відомі на теренах України, зокрема, представлені 
в творах київського богослова Інокентія Гізеля (1600 – 1683)[6, 
c. 38]. Але «Тренос» преосвященного Мелетія Смотрицького не 
можна назвати суто «схоластичним» твором. На відміну від пред
ставників схоластики (як класичної, так і «другої»), преосвящен
ний Мелетій першочергово орієнтувався на власний авторський 
світ, не уникав суб’єктивного, емоційного, навіть ірраціональ
ного. Достовірний метод схоластики, який акцентував увагу на 
об’єктивному знанні, не знайшов схвального відгуку в преосвя
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щенного Мелетія. Автор «Треноса» намагається вибудувати ло
гічно довершений дискурс філософського знання. Такий метод 
загалом відповідає парадигмі української філософської дум
ки – прагнення використання популярного жанру, синкретизму 
різних (часто навіть поєднуваних) підходів, акцент на етичних 
складових філософських запитів. Необхідно зазначити, що твір 
побудовано як плач Церквиматері над своїми синами[3, c. 101].

Але чи був самостійним преосвященний архієпископ Мелетій 
Смотрицький у своїх поглядах? На початку «Треноса» автор зга
дує понад сотню авторів, до творів яких він звертався. У розділі 
про сходження Святого Духа ми знаходимо посилання на декіль
ка десятків джерел. У першу чергу, це твори Отців Церкви – Гри
горія Назіанзіна, Іоанна Золотоустого, Діонісія Ареопагіта, Васи
ля Великого, Іоанна Дамаскіна, Максима Сповідника, Афанасія 
Великого, Кирила Олександрійського та багатьох інших. Згаду
ються також Фома Аквінський  та Еразм Ротердамський. Вико
ристосував автор і чимало інших творів (зокрема, присвячених 
церковній історії). «Тренос» вирізняється високими науковими 
стандартами, поширеними в наукових колах XVII ст.: чіткими по
силаннями на джерела, перекладами латиномовних та грекомов
них цитат, поділом на відповідні розділи.[4, c. 89]

Зауважимо, що спадщину Отців Церкви М. Смотрицький пе
реважно цитує саме за латинськими (а не слов’янськими) пе
рекладами, вдаючись до оригінального грецького тексту лише 
під час дослідження найважливіших понять. Значну частину у 
тексті «Треноса» займає латиномовна термінологія. Мелетій 
Смотрицький вживає без перекладу поняття essentia (сутність), 
proprietas (властивість, якість), causa (причина), effectus (наслі
док), Persona (Особа), Hypostasys (Іпостась), existentia (буття), 
substantia (субстанція), realatio (відношення), natura (приро
да), illatio (висновокта чимало інших. Цікаво те, що вживає він і 
польський термін – istota. Поняття istota у Смотрицького вжива
ється найчастіше. Ним він позначає і концепт сутності, і буття, і 
субстанцію[5, c. 73]. 

Перебуваючи під впливом західноєвропейської філософської 
та богословської традицій, М. Смотрицький актуалізує пробле
му сприйняття доктринальної спадщини релігійних авторите
тів минулого. Для нього проблема філіокве виявляється одра
зу в кількох площинах: в історичній, у суто богословський і в 
семантичній (логікогерменевтичній)[2, c. 45]. Автор «Треноса» 
розумів, що питання сходження Святого Духа від Отця й від Сина 
повинно вирішуватись у логічній площині, не з позицій дове
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дення істинності доктрини, а з позиції доступного тлумачення 
суті. Тому й висновки М. Смотрицького неоднозначні. чимало 
Отців Церкви, яких він цитує, формулювали відповідь не зовсім 
чітко, а тому їхні твори ще необхідно розтлумачити. Складність 
догмату про Святу Трійцю, на думку апологета, полягає в об
меженості людського мислення, тобто складності знаходження 
відповідних форм висловлення.

Що ж нового для української філософської думки можна від
найти в одній з найголовніших праць преосвященного Мелетія 
Смотрицького?

Поперше, М. Смотрицький вводить в українську православ
ну традицію елементи аристотелізму. Особливо відчутний цей 
вплив у розділі «Аналогія», де автор «Треноса» розглядає парале
лі між трьома силами душі (ця ідея вперше з’являється в трактаті 
«Про душу» Аристотеля) та особами Святої Трійці. Саме це порів
няння М. Смотрицький трактує скептично, вважаючи, що «немає 
ні на небі, ні на землі того, що б виразило сутність Бога».

Подруге, чи не вперше в історії української філософської дум
ки преосвященний Мелетій чітко формулює проблему віри й 
розуму (у західноєвропейському розумінні). Саме в цьому кон
тексті він робить спробу своєрідного синтезу, який він позначає 
терміном «метатеологія».

Потретє, автор застосовує метод логічного аналізу, що є 
досить виразною ознакою схоластики, аналізуючи зовнішнє 
та внутрішнє розділення божественних властивостей. М. Смо
трицький дуже чітко обґрунтовує розділення між особами, не 
як між речами, а як між особливими способами буття, виокрем
люючи внутрішнє розділення (між сутністю та іпостасями) та 
зовнішнє (між самим іпостасями). Автор «Треноса» звертає ува
гу на те, що це розділення існує лише в нашому мисленні, адже 
в дійсності Бог єдиний в Своїх іпостасях.

Почетверте, преосвященний архієпископ Мелетій Смотриць
кий позитивно оцінює західну богословську традицію, звертаю
чись, зокрема. до спадщини Фоми Аквінського. Учителі західної 
церкви для нього – це «благословенні доктори», які мають таке 
ж саме значення для християнства, як і східні. Хоча «Тренос» 
був написаний у дусі традиційного православного богослов’я і 
безумовно, в антикатолицькому дусі, але помітна певна різни
ця між ортодоксальним традиціоналізмом і прагненням автора 
до істини . Можливо, вже після поврнення в 1608 році до Віль
но (де навчався з 1594 по 1600 рік), у преосвященного Мелетія 
Смотрицького почали визрівати ідеї загальної християнської 
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єдності, виявом яких, зокрема, й була спроба певного синтезу[7, 
c. 97]. Складно говорити про усвідомленість авторської позиції, 
проте викладені вище ідеї могли стати поштовхом до подаль
шого прийняття унії.

У чому полягає значення богословського розділу «Треноса»? 
У тексті не знаходимо довершеної філософської системи, чіткої 
логічної структури чи спроби критичної оцінки популярних на 
той час наукових поглядів. Натомість бачимо спробу максималь
но обгрунтованого вирішення складного питання. Звісно, «Тре
нос», «Книга про єдину істинну віру» Суразького, «Апокрисис» 
Христофора Філалета – це максима православного богослів’я 
того часу, яке мало змогу успішно конкурувати із католицьким та 
протестантським. У кожній конфесійній традиції існують певні 
межі, вийшовши за які, значення цієї традиції одразу втрачаєть
ся. «Тренос» преосвященного архієпископа Мелетія Смотрицьо
го майстерно балансує на межі такої традиції. Всі спростування 
полеміст подає в історичному контексті , щоб ширше зобразити 
аспект піднятої проблеми, що не властиво православній традиції 
того часу, богослів’я якої буле більше абстрактним, пов’язаним з 
недоступними реаліями божественного буття, а ніж з конкретни
ми подіями у матеріальному світі, такий раціоналізм більше при
таманний західній думці. А майстерне використання силогізмів 
та інших прийомів логіки, в свою чергу, підкреслюють тяжіння 
автора до схоластики.  
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У II пол. VIII в. корабель Православної Церкви Візантії розгой
дувала єресь іконоборства, що отримала підтримку в особі імпе
ратора Костянтина V Копроніма (741775рр.). Велике значення в 
історії Візантії періоду іконоборства відведено діяльності вели
кого церковного діяча преп. Феодора Студита. Виходець із візан
тійського дворянства, він  ще з дитинства православні погляди і 
отримав ґрунтовну початкову освіту в домі свого батька, квесто
ра Фотія. Вихований змалку в дусі християнського  благочестя, 
преподобний Феодор Студит усе своє життя присвятив служіння 
Православної  Церкви.

З молодого віку Феодор навчався еллінській грамоті під ке
рівництвом домашнього вчителя, а потім пройшов звичайний 
шкільний курс граматики, риторики і філософії, переходячи до 
вивчення Святого Письма і святоотцівської літератури. Залиша
ється лише здогадуватися, чи це був вплив ігумена монастиря 
у Віфінії (преп. Платона – дядька Феодора), чи це пояснюється 
тим релігійним піднесенням, що наступило в часи правління імп. 
Ірини. Перші аскетичні подвиги в сім’ї Фотія відносяться до міс
цевості, що славилась відомими монастирськими колоніями в 
межах Олімп, на малоазійському березі. Тут був заснований мо
настир Сакудіон, яким і управляв ігумен Платон. Великий вплив 
на преподобного Феодора мали аскетичні повчання святителя 
Василія Великого, які запалили його щирим бажанням суворо до
держуватись чернечих правил, складених святителем  В 788 році 
Феодор був висвячений патріархом Тарасієм в сан пресвітера. Це 
було одразу після VII Вселенського собору. І хоч він не приймав 
участі в соборі, але мав можливість висловити своє незадоволен
ня діями патріарха. А саме: він стояв на боці суворих санкцій що
дотєпископівіконоборців, яких так легко пробачили і залишили 

І. Я. ВенГрин

Роль преподобного Федора Студита
в боротьбі за іконошанування

в VIII-IX століттях
у даній статті розглядається роль преподобного  Федора Сту-

дита в церковно житті Візантійської імперії в Viii-iX стт. також 
характеризується його внесок в формування іконописного канону 
Православної церкви.
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на своїх кафедрах. В оцінці значення самого собору він тримався 
думки, що на ньому не було дійсних посланців від східних патрі
архів і що римські посли випадково попали на собор, будучи в цей 
час в Константинополі по інших справах. В 794 році Феодор був 
вибраний в ігумени монастиря на місце Платона. [7,с.717]

Ревно відстоюючи чистоту Православ’я, пильнуючи непо
рушності догматів і канонів Церкви,  преп.Феодор несхвально 
поставився до того, що патріарх Тарасій з міркувань ікономії, за
побігаючи небезпеці відновлення іконоборства, чим погрожував 
імператор Константин VI, попустив постригти його дружину Ма
рію в черниці й дати імператорові другий шлюб. Н а в к о л о 
ігумена монастиря Сакудіон Платона і його племінника Феодо
ра утворилася значна партія церковних людей, які поставили за 
мету виразити протест церковній владі, яка допустила некано
нічний шлюб. Імператор приймав певні заходи, щоб заспокоїти 
протестуючих, але ні подарунки, ні особисті візити царя не при
несли бажаного результату. Тоді в монастир була відправлена во
єнна команда і Феодор з однодумцями були відправлені  на за
слання в м. Солунь. [5,с.82]  

Коли в 797 році Константин VI втратив владу, преп.Феодор 
повернувся в Константинополь. Імператриця Ірина призначила 
Феодора ігуменом Студійського монастиря, і ця славна обитель 
св.Іоанна Предтечи розквітла під управлінням високоосвіченого 
ігумена [6, 695c.] В цьому монастирі разом з невтомною працею 
по устрою монастирського життя (преподобний написав монас
тирський Устав, чим прославив себе і сам монастир) і виріс літе
ратурний талант Феодора. На початку 806 року постало питання 
про канонічні порушення при вибранні патріарха Никифора, так 
як він не проходив послідовно всіх церковних ступенів, а був взя
тий просто зі світського звання. Також патріарх Никифор зняв 
заборону з ігумена Іосифа, який був під єпітимією за справу про 
шлюб Константина VI. Це викликало протест з боку Феодора. 
Почалися суперечки між вищим духовенством і монастирем, що 
привело до розриву студитів з офіційною Церквою. [2,с.567568] 
 Але потім, коли на престолі став імператор Михаїл, патріарх Ни
кифор відновив заборону і преп.Феодор,  став порадником і спо
движником патріарха Никифора.

З вступом на престол ЛеваV Вірмени, царя  іконоборця, студи
ти знову виступили в ролі захисників церковних інтересів. Сам 
Феодор Студит говорив, що іконошанувальникам не варто почи
нати суперечки з іконоборцями і що царі зобов’язані виконувати 
апостольські заповіді, але не вмішуватися в справи церкви. З того 
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часу почалася вперта боротьба між захисниками церковної сво
боди і партією іконоборців. Столичний люд завжди був охочий 
до вирішення різних питань на вулиці, особливо таких, які мали 
державне значення. Військові розганяли тих, хто  збирався для 
обговорення релігійних питань, правильно вважаючи це виявом 
громадянської непокори, так як більшість підтримувала іконо
шанувальників. Преп. Феодор розіслав послання до всіх предсто
ятелів  Церков, в якому пояснював, становище православних на 
Сході у зв’язку з наступом іконоборців.

Своїми листами, розмовами він постійно тримав у напрузі 
партію іконоборців і підтримував надії на краще майбутнє в тих, 
які слабнули під гнітом переслідування. З духовним і світським 
керівництвом він вів відкриту боротьбу, намагаючись скликати 
православний собор, який би своїм авторитетом ствердив і від
новив шанування ікон. Слова ігумена Студійського монастиря 
швидко розносилися по всій імперії. Вимоги світського керівни
цтва, щоб Феодор не писав і не розсилав своїх творів, не принесли 
результатів. Незважаючи на суворість заходів проти нього, Фео
дор користуючись загальним авторитетом проповідував сувору 
дисципліну в переслідуваній Церкві і стояв на тому, щоб право
славна паства не спілкувалися з іконоборцями. [7,с.739] 

Керівництво відчуло незручності церковної смути. Імперія 
розділилась у церковному значенні на двоє, з’явилася паства 
патріарша і паства студійського ігумена. З останнім були і деякі 
єпископи: Солунський Іосиф,  Нікомидійський Феофілакт, Ефесь
кий Феофіл, Нікейський Петро, за ними також стояла і велика 
маса міського і сільського населення, яке підтримувало гнану 
Церкву. Коли протест Студійського монастиря став привертати 
до себе значну увагу, імператор вирішив ув’язнити ігумена Фе
одора. Його було відвезено в Аполлонію і вкинуто у в’язницю у 
фортеці, яка звалася Метопає.[1, 107c.]  

При вступі на престол Михаїла ІІ  Феодор Студит повернувся до 
столиці і став ігуменом Студійського монастиря. В останні роки 
життя (823 – 826рр.) преп. Феодор поселився в Акритовому  Хер
сонесі, де знаходилась церква в ім’я святого Трифона. [1, 114с.]

В працях преп. Феодора Студита, присвячених захисту свя
щенних зображень, він розвиває положення св. Іоана Дамаскіна 
і отців VII Вселенського собору, доповнюючи їх новою аргумен
тацією. При цьому його роздуми стосуються  теорії образу в ці
лому, живописних зображень і концепції ікони зокрема. Своє 
розуміння образу Феодор основує на теорії символічних образів 
ПсевдоДіонісія. Цікаво, що для позначення літургійних образів 
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чи символів Феодор використовує той же термін, що і для позна
чення живописних зображень, але в своїх працях практично ніде 
не акцентує увагу на тому, що друге зображення наділене силою 
чи енергією архетипу, тобто що воно прирівнюється до літургій
ного образу. [3,с.178179]

Феодор Студит, як і інші іконошанувальники, неодноразово 
посилаючись на Діонісія Ареопагіта, з одного боку, і прирівнюю
чи ікони до різних предметів культу – з іншого, тим самим засвід
чує, що ним приймається як загальна теорія символічного образа 
Діонісія, так і теорія літургічного образа, розроблена в процесі 
культової практики.

Першообраз і образ знаходяться, на його думку, ніби у співвід
ношенні подвійного і половинного. Так само як подвійне скла
дається з двох половин, по відношенню до кожної з яких воно і 
являється подвійним. Під першообразом Феодор Студит має на 
увазі те, що може бути описане, а образ – це певний опис першо
образу, тобто щось вторинне, похідне. Він підкреслює, що пер
шообраз знаходиться в зображенні не по сутності а по подобі. 
Зображення і архетип мають одну подобу і одну назву, але різні 
сутності. [3,с.180182] 

Таким чином,  Феодор переходить до головного питання 
іконоборчої полеміки: одна і та ж подоба, або один існуючий 
в думках візуальний образ, утримується і в самому Христі, і в 
його зображенні, тобто можна бачити в Христі  його зображен
ня, що перебуває в ньому, а в зображенні – Христа, що сприй
мається як первообраз. Тому коли Христос був доступний зору, 
в ньому по мірі можливостей бачили і Його образ, так як він по 
природі присутній у Христі. Потім цей видимий образ був пе
ренесений на будьяку речовину, тобто відтворений за допо
могою мистецтва. Феодор Студит переконаний, що образи, які 
виникають в результаті опрацювання речовини „мистецтвом”,  
не беруть участі в природі, але передають передусім видимий 
лик оригінала. [4,с.48] 

Зображення ж виявляє видимий образ зображуваного, робить 
його явним для всіх. Тут поглиблюється висунута на VII Вселен
ському соборі думка про документальнофотографічні функції 
зображення. У преп. Феодора ікона мислиться як механічний від
биток, але не якогось конкретного стану зовнішнього виду оригі
налу, а його ідеального „видимого образу”. Ікона – не слабка тінь 
оригіналу, як живописне зображення у неоплатоніків, а особлива 
форма вираження оригіналу, спеціально орієнтована на виявлен
ня його видимого образа, його „ейдоса”. [3,с.183] 
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Логіка роздумів Феодора Студита така: якщо Христос істинно 
вочеловічився, то Він разом з плоттю отримав і видимий образ, 
який може і повинен бути зображений на іконі. Якщо ж Христос не 
має такого зображення, то Він не має видимого образа, а значить,  
Він і не був істинним чоловіком. Томуто наявність зображень і є 
для Феодора доказом істинності божественної „ікономії”. Живо
писне зображення не тільки доводить істинність втілення, але і 
являється живописним прославленням, похвалою втіленому Богу. 
Підводячи підсумок іконоборчій полеміці, враховуючи аргументи 
не тільки іконошанувальників, але й іконоборців, Феодор посту
пово розкриває догматичне вчення про незлитне поєднання в Іс
усі Христі Божественої та людської природи і доводить, що люд
ська природа може бути зображена. Тому Ісус Христос, як істинний 
чоловік по людській Своїй природі , може бути описаний.
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М. М. ГуньКО

Крім великого життєвого значення, яке мають бесіди святи
теля Іоана Золотоустого, як тлумача християнського морального 
вчення і незамінного керівника християнина на шляху духовного 
збагачення, вони представляють глибокий інтерес і в чисто теоре
тичному відношенні, розкриваючи і висвітлюючи багато питань 
християнської етики1. Цілісних бесідтрактатів з теоретичних пи
тань в даній області у святителя, звичайно, ми не зустрічаємо. Його 
бесіди мали на меті навчати життя, а не викладати тільки знання, 
а тому цілком зрозуміло, що все те, що не мало безпосереднього 
відношення до життя, в цих бесідах порушувалося лише побіжно. 
Зрозуміло також, що якщо Золотоустий і зупинявся своєю увагою 
на питаннях теоретичного характеру, то переважно на тих з них, 
які мали до життя більш близьке відношення. В цьому випадку 
вчення про совість, про свободу волі і благодать, як факторах, що 
творять моральне життя християнина, природно, повинно було 
знайти в його бесідах найбільш докладне розкриття. 

Головна й істотна функція совісті, за вченням святителя Іоана 
Золотоустого, полягає в тому, що вона спрямовує людину в спра
ві пізнання і розрізнення добра і зла. Тут її значення позначаєть
ся за перевагою і дає себе відчувати найбільш сильно. На думку 
святителя, людина, яка лише керується совістю, може стати на 
шлях істини і чеснот, або, по крайній мірі, робити сувору відмін
ність між моральним добром і злом. В одній зі своїх промов до 
антіохійського народу, сказаних з причини скинення царських 
статуй, святитель Іоан говорить так: “Бог створивши людину, 
дарував їй природний закон”2. Що ж таке цей природний закон – 

1 Никанор (Кудрявцев), еп. Учение Златоуста о богатстве и его социальный идеал. – 
Сергиев Посад: Типогграфия Св.Троицкой Сергиевой Лавры, 1907. – C. 10.

2 Свт. Іоан Золотоустий. Бесіди про статуї. 12 // Повне зібрання творінь. Т.2. кн. 1. 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2010, – C. 160

Природний моральний закон за творами 
святителя Іоана Золотоустого

В пропонованій статті розкрито вчення про природний мо-
ральний закон за творами святителя Іоана Золотоустого. Звер-
нено увагу на головні функції совісті і її значення для людини. До-
ведено, що пізнання добра і зла із самого початку вкладено в люд-
ську природу.

Ключові слова: Іоан Золотоустий, святитель, людина, со-
вість, закон, гріх добро, зло.
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запитує Золотоустий, – і у відповіді на це питання приходить 
до вчення про совість. Сутність природного закону, даровано
го Богом людині при акті її творення і полягає в тому, що “Бог 
вклав у нас совість, і зробив пізнання добра і зла природженим”3. 
Прямим наслідком цього і є те, що для людини стає абсолютно 
непотрібним всяке навчання: у світлі цього природного закону 
людина може дізнатися і зробити справжню оцінку як своїм, так 
і чужим вчинкам і справам. Ось чому “нам, – говорить святитель, 
– не потрібно вчитися, що блуд – це зло, а цнотливість – добро, – 
це ми знаємо від початку”4. Далі свт. Іоан намагається приклада
ми зі Священного Писання довести висловлене ним положення. 
“Законодавець, – говорить він, – даючи згодом закони, і сказав
ши: “не убий”5, не додав, що вбивство – зло, а сказав просто: “не 
убий” – Він тільки заборонив гріх, а не повчав про нього. чому 
ж, сказавши: “не убий”, Він не додав, що убивство – це зло? Тому, 
що попередньо нас навчила цього совість, і Він говорить про це 
вже з тими, котрі це знають і розуміють”6. І навпаки, коли Бог 
відкриває людині заповіді не невідкриті її природною совістю, 
Він вказує і підстави, чому потрібно дотримуватися цієї заповіді, 
чого не робить по відношенню до заповідей першого порядку. 
Так Він поступає, повідомляючи людям заповідь про суботній 
спокій: день сьомий повинен бути днем спокою, – потім в день 
сьомий спочив Бог від усіх справ Своїх – додає Господь, вказуючи 
тим розумній людині причину цієї вимоги. Зазначення причи
ни тут є справою необхідною, оскільки ця заповідь, як приватна 
і тимчасова, суттєво відрізняється від інших, таких як не вбий, 
не вкради, не сотвори перелюб, –які є необхідними і складають 
основу нашого моральнодоброго життя. “Тому Він не вказує 
причини і не додає до них повчання, а задовільняється про
стою забороною”7 . Наочний доказ того, що знання про чесноти 
вкладено у людину при самому її творені, свт. Іоан Золотоустий 
бачить у прикладах зі старозавітної біблійної історії. Одним з 
таких прикладів є історія гріхопадіння. “Адам, – говорить свя
титель, – вчинив перший гріх, і після цього гріха негайно захо
вався. Якби він не знав, що зробив щось зле, то для чого б став 
ховатися? Ще не було ані Письма, ані Закону, ані Мойсея, – як же 
він довідався про гріх і заховався. І не тільки заховався, але ще, 

3 Там само. – C. 160.
4 Там само.
5 Вих. 20: 13.
6 Свт. Іоан Золотоустий. Бесіди про статуї. 12 // Повне зібрання творінь. Т.2. кн. 1. 

Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2010, – С. 161.
7 Там само. – С. 161.
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будучи обвинувачуваним, намагається перекласти провину на 
іншого і звинувачує дружину?”8.

Але моральний закон, вкладений у природу людини – со
вість – не обмежує свою діяльність виключно заперечуваль
ною стороною – муками і докорами за ухилення від шляху 
добра. Він може керувати людиною і позитивно – прямо вказу
вати їй, що добро і що зло. Це доводить святитель прикладом 
Каїна і Авеля. “Ми, – говорить він, – хочемо довести на прикла
дах не тільки зла, але й добра, що людина (від природи) знає 
те й інше. Людина знає, що гріх – це зло, і це показав Адам. А 
що вона також знає, що чеснота є добром, – це знову показав 
Авель. Він приніс свою жертву, не через чиїсь наставляння і не 
через веління закону, який би говорив тоді про принесення по
чатків (у жертву), але навчений сам собою і совістю”9. Всі поді
бні приклади наводяться Золотоустим для того, щоб довести, 
що пізнання добра і зла спочатку вкладено в природу людини. 
“Бо звідки б інакше, – говорити святитель, – довідався Авель, 
що приносити жертву – це добра справа, що вшановувати Бога 
і за все дякувати – це добре?”10. І з іншого боку, звідки дізнався 
Каїн, що його намір убити брата – зле; бо, в іншому випадку, 
якби, він не знав моральної цінності цього наміру, – навіщо б 
він став приховувати його? Все це знаходить собі пояснення в 
словах Золотоустого, що: “людська природа в усіх людях міс
тила достатній закон совісті”11. Йдучи далі в розкритті своїх 
основних положень, свт. Іоан все більше і більше розширює 
значення совісті: вона, на його думку, і була головною рушій
ною силою в історії розвитку людського суспільства та багато 
сприяла його культурному розвитку12.

До розкриття цих положень святитель приходить в своїх 
роздумах, спрямованих на викриття язичників, які заперечува
ли присутність в собі вищого морального закону, – закону со
вісті, і не визнавали його природженості. “Немає у нас, кажуть 
(язичники), природженого закону в совісті. Бог не заклав його у 
природі”13. Відповідаючи на таке заперечення проти загально
сті совісті, Золотоустий говорив: “з чого ж, скажи мені, з чого 

8 Там само. – С. 161.
9 Там само. – С. 162.
10 Там само. – С. 162.
11 Свт. Іоан Золотоустий. Бесіди на псалом 147 // Повне зібрання творінь. Т.5. кн. 1. 

Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2010, – C. 599.
12 Св. Иоанн Златоуст, как пастырь и нравственная личность. Составитель А. Лв. – 

Симферополь, 1898. – С. 45.
13 Свт. Іоан Золотоустий. Бесіди про статуї. 12 // Повне зібрання творінь. Т.2. кн. 1. 

Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2010, – C. 169.
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їхні (язичників) законодавці написали закони про шлюби, про 
вбивства, про заповіти, про застави, про повагу до ближніх, і про 
багато іншого? Можливо, нинішні законодавці навчилися від 
попередників, ті – від інших, а ті – від найдавніших. Але від кого 
навчилися ті, котрі спочатку видали перші? Хіба не зрозуміло, 
що від совісті? Адже вони не можуть сказати про себе, що були 
з Мойсеєм, що слухали пророків. Як це може бути, коли вони 
язичники? Звідси очевидно, – робить висновок свт. Іоан, – що на 
основі закону, даного від початку людині Богом при її створен
ні, на його основі вони й уклали закони, і винайшли мистецтва 
і все інше. Так само винайдені і мистецтва, тобто перші люди ді
йшли до них будучи навчені природою. Так з’явились і суди, так 
встановлені і покарання...”14.

Прикладами з повсякденного життя Золотоустий доводить 
і те, що “природний закон добра, і зла” лежить у самій нашій 
природі. “Всі, ми, – говорить він, – коли грішимо, соромимо
ся” і при тому, соромимося не тільки людей однакового з нами 
суспільного становища, а навіть і своїх слуг. Отже, не умовні 
поняття про пристойне і непристойне змушують людину со
ромитися за свій гріх, а внутрішній закон, безпосередньо го
ворить їй про моральні цінності її вчинків. Ось чому скромний 
слуга часто збуджує почуття сорому у своєму злочинному гос
подарю, коли той йде до розпусної жінки, і змушує його зійти з 
цієї непридатної дороги15.

Біблійні приклади та особистий досвід людини не залишає ні
якого сумніву в тому, що розрізнення добра і зла, знання того, що 
таке зло і що чеснота, вкладено в нашу совість на початку. Ось 
чому для визначення моральної цінності справ та вчинків лю
дини не потрібно ніякої зовнішньої настанови. “Щоб знати, що 
цнотливість – це добро, для цього не потрібно розмірковування 
чи наставляння, бо це знання маємо від природи. І не потрібні ані 
зусилля, ані турботи, щоб вишукувати і довідатися, чи цнотли
вість є доброю і корисною чи навпаки. Це всі ми єдиним голосом 
визнаємо і ніхто не має сумнівів щодо цієї чесноти. Так само блуд 
вважаємо злом”16. Узагальнюючи всі ці свої роздуми, святитель 
Іоан Золотоустий, категорично заявляє, що “знання про чесноти 
і про зло закладено в совісті всіх людей, і нам не потрібні жодні 
вчителі, щоб про те і інше довідатися”17.

14 Свт. Іоан Золотоустий. Бесіди про статуї. 12 // Повне зібрання творінь. Т.2. кн. 1. 
Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2010, – C. 171. 

15 Там  само.
16 Там само. – С. 172.
17 Там само. – С. 173.
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Поділ Золотоустим совісті на добру і злу, і поставлення її в за
лежність від того чи іншого роду життя і справ показує, що вона 
сама по собі одна недостатня для людини у справі її морального 
вдосконалення і вимагає більш надійних, постійних і безумовних 
керівників на шляху доброчесного життя.

Таким чином, як суддя, недоступний обману, як ревний і по
стійний викривач, совість постійно вказує людині її порочні дум
ки і діяння, змушує її всіма силами прагнути уникати їх, щоб не 
зазнати вічного засудження в майбутньому житті, і своїми по
вчаннями допомагає їй слідувати шляхом добра. Без цього надій
ного керівника, грішна людина, з своєю схильною до зла волею, 
могла би абсолютно загрузнути в світі зла і загинути. “Викрит
тя совісті є, тому, як наче деякий священний якір, що не дає нам 
цілком занурюватися в безодню гріха”, – говорить святитель, на
очно показуючи в цьому прекрасному образі все значення совісті 
для людини в її житті18.

Вчення про совість, як внутрішній, природній закон, вкла
дений у людині на початку її творення і дає людині можли
вість пізнання того, що є добром і що злом, що вона повинна 
робити і чого уникати. Вчення про совість, як про непідкупно
го і праведного суддю, про невблаганного і суворого викрива
ча і карателя, що терзає наше серце і вражає сильніше всякого 
ката і тим самим утримує людину від остаточного падіння, і 
приводить її, за добрим бажанням, до спасіння, і вичерпується 
у св. Іоана Золотоустого питання про значення совісті в житті 
та діяльності людини19.

Як би на завершення свого вчення про совість, святитель, за
кликаючи людину до турбот про самовдосконалення в мораль
ному відношенні, до невпинного старання про отримання доброї 
совісті, вказує на добру совість, як на ту, що містить блаженство 
сама в собі, незалежно від інших нагород. “У кого совість чиста і 
вільна від усякого гріха, – говорить він, – у тому буде жити Сам 
Господь20. Бо, – продовжує далі святитель, – блаженні, сказано, 
чисті серцем, бо вони Бога побачать”21 (Мф. 5: 8). В цьому ж спо
гляданні Божества полягає вище, можливе для людини блажен

18 Логиновский С. Святитель Иоанн Златоуст о значении любви для социальной 
жизни: (на примере толкования 1 Кор. 13, 18) // Вестник челябинского государствен
ного университета. – челябинск: Издательство университета, 2010. – № 31. – С. 15.

19 Лепорский П. Учение св. Иоанна Златоуста о совести // Христиансткое чтение 
издаваемое при СанктПетербургской Духовной Академии. – СПБ.: Печатано в типогра
фии Ф. Елеонскаго, 1898. – ч. 1. № 1. – С. 13.

20 Свт. Іоан Золотоустий. Бесіди на книгу Буття. 60 // Повне зібрання творінь. Т.4. кн. 
2. Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату. – 2010, – С. 207.

21 Мф. 5: 8.
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ство. Але якщо в чистій совісті є блаженство і якщо “ніщо так 
не окрилює і не підносить душу, як праведність і побожність”22 
і якщо ніщо так не підтримує і не окриляє, як добра совість то, 
з іншого боку, “ніщо так не обтяжує душу, ніщо так не засліплює 
думку і не клонить донизу, як усвідомлення гріха”23, і нічого не
має гіршого за погану і порочну совість, яка “робить нас нечисти
ми і кидає у відчай”24. 

Таким чином, за словами святителя Іоана Золотоустого, хто до
сягнув духовного благоустрою, у того на душі завжди буде світло 
і радісно, а все життя перетвориться у світле свято. 
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Серед сучасних християн досить часто можна почути нарікан
ня  на те, що у нас немає  церковної єдності. Або, чому Католицька 
та Православна Церква розділені? Але, люди часто не розуміють 
усієї глибини проблеми та дивляться лише на зовнішні факто
ри. Таке не розуміння можна зустріти і в нашій країні, адже окрім 
РимськоКатолицької Церкви(далі РКЦ) у нас діє ще й Українська 
ГрекоКатолицька Церква(далі УГКЦ), яка зовні досить схожа на 
Православну. Проте, це все лише зовнішні атрибути, а якщо за
глибитись, то можна побачити багато відмінностей між нами, зо
крема у догматичній сфері. Одним з питань які відокремлюють 
нас є вчення про Пресвяту Владичицю Богородицю. 

Пресвята Діва Марія високо шанується Православною Церк
вою, що можна побачити в місяцеслові, адже в ньому є чимала 
кількість свят присвячених Матері Господа. Історія вшануван
ня Пресвятої Діви Марії починається з моменту явлення до Неї 
посланого від Бога в місто Назарет Архангела Гавриїла, який, 
увійшовши до Її будинку, звернувся до Неї з вітанням: «Радуйся, 
Благодатна» (Лк. 1: 28). Як говорить предстоятель нашої Церви 
Святійший Патріарх Філарет: «Радісні свята на честь Божої Мате
рі оживляють в наших серцях віру в нашого Спасителя Господа 
Ісуса Христа і Його Пречисту Матір. Вони нагадують нам про ве
лику, незбагненну любов Божу до нас грішних. І ця надія на ми
лосердя Бога і Пресвятої Діви Марії нехай надає сили кожному із 
нас. Твердо розуміймо, що надія на Господа і Його Пречисту Матір 
нікого і ніколи не посоромить»16. 

Високо шанується Богородиця і в Католицькій Церкві, але їхня 
традиція відрізняється від православної. Як ми знаємо, Східна 
Церква не видавала жодних постанов стосовно Діви Марії ще з 
часів ІІІ Вселенського собору 431р., тоді як на Заході папа Пій ІХ 

І. І. СОПрОнюК 

Вчення Католицької Церкви про Богородицю 
в світлі православного богослів’я

у статті розповідається про богословський погляд Католиць-
кої церкви на Богородицю. латинська теологія розглядається у 
світлі древнього православного богослів’я, яке залишається не 
змінним уже тисячі років.

Ключові слова: Католицька церква, Православна церква, Бо-
городиця, Владичиця, богослів’я, українська Греко-Католицька 
церква.
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1854р. проголосив догмат «Про непорочне зачаття Діви Марії», 
а Пій ХІІ 1950р. пішов ще далі та видав догмат «Про Вознесіння 
Богородиці»2.

На своєму останньому соборі в 60х роках минулого століття 
у РКЦ відбулось багато позитивних змін, але стосовно основних 
догматів усе залишилось незмінне. Відносно маріології Римської 
Церкви на ІІ Ватиканському соборі особливу увагу слід звернути 
на восьмий розділ, конституції «Про Церкву», який носить на
зву «Про Пресвяту Діва Марію, Богородицю, в Таїнстві Христа і 
Церкви». З точки зору православного богослів’я вчення, яке ви
кладене тут є безглуздим, і суперечить церковній сотеріології, 
адже в цьому розділі говориться про непорочне зачаття Богоро
диці. Усім зрозуміло, що Богоматір має особливе місце в Церкві, 
та іменується «чеснішою від херувимів і незрівнянно славнішою 
від Серафим»17.

Вчення РимськоКатолицької Церкви про Пресвяту Діву Ма
рію, узагальнене в заключній главі конституції Другого Ватикан
ського собору про Церкву, має багаторічну передісторію та від
значене розбіжністю серед великого числа єпископів: одні з них 
вважали, що на Соборі має бути розглянуто вчення про Пресвяту 
Діву, інші очікували проголошення нового маріологіческого до
гмату, велика частина з них закликала дати соборне визначення 
щодо посередництва Пресвятої Діви Марії у справі спасіння лю
дей та про Її Успіння. Програма задуманого папою Пієм XI Собо
ру включала теми і про посередництво, і про Успіння Пресвятої 
Діви Марії. У 1948 р. підготовча комісія прийшла до думки, що 
питання про посередництво Пресвятої Діви Марії у справі споку
тування недостатньо дозріло; на порядок денний була поставле
на тема Успіння. Коли в 1959 р. (вже після проголошення догмату 
про те, що Пресвята Діва Марія була взята  в Небесну Славу з ду
шею і тілом) папа Іоан XXIII провів опитування серед єпископів 
щодо тематики майбутнього собору, близько 100 з них виступи
ли проти створення нового догмату, закликали взагалі не підні
мати питань маріології. Вже під час Собору виникла розбіжність 
щодо того, чи підготувати окремий документ про Пресвяту Діву 
Марію, або ж викласти вчення про Неї у вигляді глави в консти
туції про Церкву15. 

Собор заявив, що, «викладаючи вчення про Церкву ... має намір 
докладно висвітлити яка участь Пресвятої Діви в таємниці Втіле
ного Слова і Містичного Тіла, так і обов’язок викуплення людей 
по відношенню до Богородиці, Матері Христа і Матері людей, в 
першу чергу вірних ... »3. Підтверджуючи прийняті раніше маріо
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логічні догмати, Собор проголосив: «Непорочна Діва, збережена 
не оскверненою первородним гріхом, завершивши шлях земного 
життя, тілом і душею взята була до Небесної Слави, і прославля
ється Господом як Цариця всесвіту...»4. Затвердженням цих догма
тів Католицька Церква ще раз продемонструвала применшення 
вільного вибору і тим самим особистої святості Пресвятої Діви 
Марії, оскільки звільнення Її від первородного гріха в силу осо
бливого привілею позбавляє Її віри і послуху цінності і свободи; 
та якщо Її людська природа не така ж сама, як вся людська приро
да, уражена гріхом прабатьків, то підривається реальність і сенс 
самого Втілення. У той же час собор підкреслив, що при висвіт
ленні обов’язків і привілеїв Пресвятої Діви потрібно враховува
ти, що вони завжди мають відношення до Христа, «Джерела всієї 
істини, святості і благочестя»5. «... Як папа, так і Собор,  відзначає 
А. де Любак,  строго дотримувалися Передання отців (як і Пи
сання) в тому, що стосується єдності посередництва Христа ...»14. 

Значення Богородиці для Церкви роз’яснюється  тут не тільки 
по відношенню до Церкви, але і по відношенню до втілення, Сина 
Божого. Православна Церква, оспівує Святу Діву в своїх піснеспі
вах та Таїнствах і величає Пресвяту Діву Марію і звеличуює Її в 
проповідях своїх пастирів та утримується з часу Єфеського Со
бору, від догматичних формулювань своєї віри в Матір Божу. Є у 
восьмому розділі позитивні моменти, зокрема можна підкресли
ти біблійний характер, та широку богословську думку і щирість 
шанування Богоматері. Однак, типові римськокатолицькі риси 
спотворюють красу викладу в цілому. Як було сказано вище в цей 
розділ включено вчення про непорочне зачаття, хоча сам термін 
«непорочне зачаття» в тексті не зустрічається. Так про Богома
тір говориться, що Вона була відкуплена зважаючи на заслуги Її 
Сина «неушкоджена чиста від скверни»6, «створена як нове ство
ріння»3 і «збережена Богом від усякої дії первородного гріха»3. 
Тут ми маємо справу із схоластичним вченням, заснованим на 
антропології та розумінні первородного гріха, невідомому Свя
тим Отцям Церкви.

Однак, автори постанови «Про Церкву» цього не врахували. 
«Тому справедливо святі отці,  пишуть вони,  вважають, що Марія 
сприяє спасінню людей не просто сприянням пасивного знаряддя 
в руках Божих, але вільної Своєї віри і послуху»7. У цих словах мож
на побачити протиріччя із вченням про особливі привілеї, дані Ма
рії, які позбавляють Її віри і послуху цінності та свободи.

Серед тих іменувань, які вживаються під час призивання Божої 
Матері в Церкві, православні беззастережно погоджуються з на
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звою Заступниця8. Це незаперечний історичний факт і відкидати 
його означало б відкидати християнське благочестя з давніх ча
сів до наших днів. Православне вірування в заступництво Бого
матері чітко виражено в наступному богослужбовому співі, який 
часто звучить у православних храмах: «Тебе заступницю спасін
ня роду нашого, прославляємо, Богородице Діво; тіло бо від Тебе 
прийняв Син Твій і Бог наш, на Хресті прийняв страждання, і від 
тління визволив нас як чоловіколюбець»18.

Як ми бачимо, викуплення – справа виключно одного Христа 
на хресті; але Богоматір, що дала плоть Своєму Сину, Своїм сми
ренням і вільною згодою зробила можливим Боговтілення, тим 
самим взяла участь у спасінні людей. Роль заступниці в справі 
спасіння людини дуже чітко можна побачити в православних іко
нах Божої Матері, які, за дуже рідкісними винятками, не зображу
ють Її одну, але завжди разом із Христом, Якого Вона тримає на 
руках, або в лоні2.

Саме ікона Пресвятої Богородиці стає образом втілення; ша
нуючи Богоматір, ми поклоняємося Христу. Тому дуже шкода, 
що конституція «Про Церкву» уникає говорити про богослів’я 
образу, засноване на таємниці втілення і на вченні про людину, 
створеному за образом Божим, і говорить лише про шанування 
ікон з точки зору історичної та практичної9. Слід однак визна
ти, що тексти восьмий глави задовільно виражають справжній 
сенс нашого шанування Божої Матері, коли там говориться, що 
«материнська роль Марії стосовно людей ні в чому не примен
шується це єдине посередництво Христа: навпаки, вона проявляє 
його гідність»7. Говориться там і що шанування, або культ Діви 
Марії, «це шанування, яке завжди існувало в Церкві, хоча і є зо
всім виняткове, однак істотно відрізняється від поклоніння, що 
віддається втіленому Слову, та Отцеві і Святому Духу, якому і до
помагає». Тут можна додали: так, це шанування відрізняється від 
поклоніння Христу, але воно від нього невіддільне, так як саме 
Його втілення ми проголошуємо, шануючи Його Матір по плоті, 
а поклоняючись втіленому Слову, ми сповідуємо Святу Трійцю.

Дуже втішно те, що соборні отці, незважаючи на всі утиски, не 
погодилися включити в текст постанов «Про Церкву» нову на
зву Діви Марії, «Матір Церкви». Але можна відзначити негатив 
у тому, що таку назву було всетаки проголошено особливим ак
том папи Павла VI, який зробив це не порадившись з собором. 
Понтифік зробив це у своїй віфлеємської промові, що викликало 
збентеження в серцях багатьох християн, бо це сталося в пері
од роботи Собору (після 2ї сесії) і стало фактично вказівкою про 
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прерогативи папи11. Матір Ісуса Христа визнається собором осно
вою і початком Церкви10.

Під впливом цих всіх обставин такі ж погляди сприйняла і 
УГКЦ. Хоча Католицька Церква в Україні зберегла певні зерна 
істини, які вона винесла з православ’я. Катехизис ГрекоКато
лицької Церкви говорить: «Церква соборно сповідує Марію, Ма
тір Господа нашого Ісуса Христа, Богородицею і Приснодівою і 
почитає її у святах літургійного року та в іконах. Церква в Бого
родичних святах молитовно споминає спасенні події життя Бого
родиці: Зачаття святою Анною, Різдво, Введення у храм, Благові
щення, Стрітення та Успіння, вбачаючи в ній взірець для нашого 
зростання у святості. Ікона «Знамення» зображає Христа в лоні  
діви – знак, провіщений пророком Ісаєю ( Іс. 7, 14). Ікона «Оди
гітрія» (з грецької  Провідниця, Та, яка вказує шлях ) зображає 
Богородицю, яка вказує на Христа – путь, істину і життя (Ін. 14, 
6). Ікона «Змилування» (Зворушення) зображає тісне сопричастя 
Матері і Сина. Ікона «Матері Божої неустанної  помочі»  описує  
споглядання  Божим  дитям  майбутніх Страстей та наголошує 
на співстражданні Богородиці в страстях її Сина. Ікона «Оранта» 
(з латинської  та, що молиться) зображає Пресвяту Богородицю 
з піднятими у молитві руками, як заступницю за людський рід 
перед  Отцем Небесним»12. 

До Богородиці, першої обожествленої, Церква зі сміливістю 
звертається словами: «Пресвята Богородице, спаси нас», розумі
ючи, що спасає благодать Божа, яка діє в ній. Її спокійна й легка, 
наче сон, смерть у повноті благодаті стала пробудженням до неба 
і була названа Успінням. Успіння Богородиці показане на іконі 
свята як «народження» для неба: Христос тримає на руках спови
ту пеленами душу Марії. У святкуванні Успіння Церква сповідує, 
що Богородиця у смерті не зазнала тілесного тління, а «престави
лась, від землі до небесних обителей переселившись» – тілом і ду
шею була піднесена Господом до небесної слави. Першою зпоміж 
людського роду Богородиця була прославлена у своєму тілі, що є 
образом і нашого воскресіння. Богородиця, бувши Матір’ю Жит
тя, переставилася до Життя і «в Успінні світу не залишила»13.  У 
цих словах ми можемо побачити те, що УГКЦ сповідує ті ж самі 
догмати про Богородицю, що і РКЦ.

Отже, ми бачимо, що УГКЦ в певній мірі подібно до Православ
ної Церкви звертає увагу на шануванні ікон Пресвятої Владичиці, 
але в той час визнає догмат про непорочне зачаття та вознесіння 
Богородиці, які проголосили папи Пій ІХ та Пій ХІІ. Хоча про ці 
нові аспекти вчення говориться досить обережно та особливо не 
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виділяється. Ці два моменти маріології Української ГрекоКато
лицької Церкви перейняті ними від римської кафедри є абсолют
но не прийнятні для православ’я, адже суперечать сотеріології.
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Чуючи мелодійні співи, піднеси розум свій 
до солодких райських пісень і подумай,

як там усюди чується відлуння від алилуя
та іншого ангельського славослів’я,

і моли Бога, нехай сподобить тебе
вічно оспівувати його разом 
з іншими небесними силами.

Прп. никодим Святогорець

Стаття присвячена впровадженню та розвитку одного з напрям
ків багатоголосного співу в історії церковної музики – партесного 
співу (XVII ст.). Подано опис тих представників цього напрямку, ко
трі творили «золоту добу» в історії української церковної музики. 
Їх діяльність створила окрему епоху, яка є одним із найсвітліших 
моментів нашого музичного минулого й майбутнього.  

Ключові слова: православне богослужіння, український 
церковний спів, одноголосні розспіви, багатоголосся, партес
ний спів, поліфонія. Композитори Дмитро Бортнянський, Мак
сим Березовський та Артем Ведель.

Спів – невід’ємна частина православного богослужіння. Ме
лодії церковного співу створені так велично й водночас просто 
й зрозуміло, що викликають захоплення. Тому можна вважати 
за великий і святий обов’язок для всіх – оберігати й плекати 
наш церковний спів.

Українська Церква має свій, освячений віками і традиці
єю, церковний спів, що бере свій початок від часу проповіді 

священик Петро БОйКО

Золота доба української церковної музики. 
Партесний спів

ЛІТУРГІКА
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християнства та офіційного його прийняття РуссюУкраїною. 
Основним співом вважається старознаменний спів та його піз
ніші скорочення, що був прийнятий і освячений Церквою та 
записаний (знаменами) в Октоїхах, Мінеях, та Ірмологіях XII 
століття. Старознаменний і звичайний розспіви та прийняті 
Церквою їх скорочення – це співи святі. В них нічого не дозво
ляється змінювати чи скорочувати людям непокликаним, чи 
вносити до них якісь додатки, які змінювали б властивості й 
ритмічну основу мелодій піснеспіву і способи висловлювання 
побожних думок текстів, що освячені віками. Ці піснеспіви – ві
ковічне й дороге надбання наших побожних предків. Церковні 
слова (тексти) з мелодіями, якими вони так своєрідно оспіву
вані і тим освітлені, відкриваючи й поглиблюючи їхній зміст, 
приносять слухачам велику рідну духовну радість.

Точне визначення часу зародження багатоголосного співу в 
Україні неможливе й гіпотези щодо цього є різні. Наша церква, 
перейнявши одноголосний спів, самостійно не могла його роз
винути творчим шляхом у більшоголосну форму, тим більше, 
що всі богослужбові книги української Церкви були аж до кін
ця XV ст. одноголосні. Народний спів давньої доби не був ба
гатоголосний, а поліфонія пізнішої нашої народної пісні (під
голоски) була саме своєрідним наслідуванням народом тієї 
поліфонії, яку він чув у Церкві. Тому не повинно бути сумніву, 
що багатоголосний спів міг дійти до нас тільки із Заходу, де він 
розвинувся значно раніше [4, с. 78].

Друга половина XVII століття характеризується якісноно
вими явищами в музиці: народжуються два, тісно пов’язані 
один із одним жанри – партесний спів і кант, яким властиві 
нові риси мелодикогармонійної мови та принципи формоут
ворення. На перший план виступають гармонійна вертикаль, 
чітка метричність, інтенсивне становлення мажору і мінору як 
основи ладового мислення. У зв’язку з появою партесного спі
ву відбулася перебудова знаменного співу та його модерніза
ція. Оновлення знаменного розспіву було викликано бажанням 
зберегти високу одноголосну традицію і, одночасно, наблизи
ти її до реалій співочої практики. У другій половині XVII сто
ліття до хорової практики входять нові одноголосні розспіви: 
Київський, Болгарський та Грецький. Піснеспіви цих розспівів 
записувалися п’ятилінійною нотацією. Вони принесли на Русь 
елементи нового музичного мислення – мажорномінорну сис
тему, повторність, періодичність. Спроби удосконалити зна
менний розспів за допомогою чужих йому принципів привели 
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до розпаду одноголосної середньовічної традиції. У богослуж
бовій практиці розвивається новий вид музики – партесний 
спів. Свою назву новий вид храмового співу отримав від ла
тинського слова партес – партії. У його основі лежав принцип 
гомофонногармонічної супідрядності голосів при панівній 
ролі чотириголосся. Цей принцип зародився в країнах Захід
ної Європи, розвинувся в західних і південнозахідних межах 
Русі (на Україні і в Білорусії) і вже в готовому вигляді був за
везений до Москви в 50ті роки XVII століття. Партесний спів 
виник на Русі шляхом «схрещування» західної музичної сис
теми з православними співочими традиціями. Його введення 
було пов’язано з діяльністю музикантів, що отримали освіту за 
кордоном, оскільки «гостре відчуття неможливості суміщення 
музики і співу, настільки характерне для великоруської пра
вославної свідомості, було значною мірою притуплені у носі
їв православ’я західних областей через часті контакти з іно
славним населенням і саме це послужило причиною вступу на 
шлях духовного компромісу, яким і став партесний спів» [7, с. 
37]. Основу партесного співу склав чотириголосний акордовий 
склад з чітко визначеною роллю кожного голосу. Нерідко го
ловна мелодія запозичувалася зі знаменних розспівів і місти
лася в тенорі. Бас був гармонійною основою, дискант рухався 
паралельно тенору в терцію або сексту, альт доповнював гар
монію. Дана хоральна структура лише зрідка змінювалася еле
ментами імітаційної поліфонії. Найвищого розквіту партесний 
спів досягає в новому жанрі – партесних концертах. Концерт 
був народжений в надрах стилю бароко з його схильністю до 
пишності, помпезності, динамічності і святкової орнаменталь
ності. Музика концертів створювалася в розрахунку на про
фесійне виконання великим хором (до 48 голосів), або двома 
хорами. Нормою вважалися композиції на 812 голосів. Вико
нувалися концерти в храмі після Літургії без супроводу будь
яких інструментів [5, с. 65].

Найбільшим і найкращим осередком музичної культури в 
Україні був Київ зі своєю Академією, в якій процвітала, перш 
за все, музика вокальна, головно – церковна. Київ був ще й тим 
осередком, який, переймаючи здобутки західної культури й 
чужі впливи, умів їх перетворити і втілити в своєрідній формі у 
власну культуру. Київ познайомив Україну з творами Палестрі
ні, Баха і Скарлатті. Україна перша між східнослов’янськими 
націями переймає до церковної музики форму так званих «кон
цертів». Та, переймаючи чужі, зокрема ж італійські впливи, 
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вона вміє їх засвоїти й зукраїнізувати — як каже проф. Д. Ан
тонович — ще з XVII ст. І тільки з такої перетвореної вже, зу
країнізованої атмосфери міг вийти і скристалізуватися в на
шій музиці той так званий «італійський стиль» (із передовими 
представниками Бортнянським, Березовським і Веделем), 
який водночас випередив тих сліпих, без критичних насліду
вачів і пропагаторів штудерних ефектів італійщини, на яких 
такто нарікає київський митрополит Болховітінов, що вони 
«хотіли дивувати слухачів більше концертовою симфонією, 
перетворюючи церкву на італійську оперу» [2, с. 45]. 

Імпонуюча поява й діяльність Дмитра Степановича Борт
нянського  (1751 – 1825), що разом зі своїми сучасниками 
Максимом Березовським і Артемієм Веделем творить «золоту 
добу» в історії української церковної музики, є окремою епо
хою, одним із найсвітліших моментів нашого музичного мину
лого й майбутнього. Бо, хоч Бортнянський ще малим хлопцем 
потрапив у чуже середовище до придворної капели в Петер
бурзі, хоч від молодості вчився в італійця Галуппі, спершу в Пе
тербурзі, а згодом перебував за кордоном — у Венеції, Болоньї, 
Римі чи Неаполі, хоч, повернувшись 28літнім мужчиною до 
Петербурга, працював там до смерті як директор придворної 
капели, — та відірваність його від рідного середовища не зату
пила в ньому тих живучих, переданих йому віковою традицією 
української музичної культури ознак і свідчить про його укра
їнськість у музиці. Бо коли Бортнянський у церковновокаль
ній музиці, спираючись на українську музичну традицію, стає 
сильною геніальною індивідуальністю, що зуміла перетворити 
чужі італійські впливи високо оригінальним способом у зовсім 
нову виразом форму, то, навпаки, в музиці інструментальній, 
світській (отже, там, де не мав вже такого духовного опертя) 
він йде уже слідами італійців, як той самий Галуппі, Сарті та 
інші. чи ж, наприклад, Моцарт мав би бути менш німецьким 
через те тільки, що теж підпадав впливам італійщини, що його 
стиль є найкращою сполукою італійської мелодійності з ні
мецькою глибиною думки?! [1, с. 13 – 54]. Музична спадщина 
Бортнянського велика: 35 чотирьохголосних концертів, зва
них звичайно «псалмами», 10 двохорних концертів, 14 чоти
рьох голосних «Тебе, Бога, хвалим» (4 чотирьохголосних, 10 
двохорних), 29 чисел окремих літургічних піснеспівів, трьох
голосна Літургія, «духовні тріо» на жіночий хор із рефреном 
мішаного хору, гармонізації церковних наспівів: київського, 
болгарського, грецького та інші. Церковновокальний стиль 
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Бортнянського є вершиною того, що в тій ділянці досягнуто. 
Музика Бортнянського, композитора великої слави за життя, 
окрім офіційного, урядового рекомендування не прийнялася 
в Московщині й не стала популярною. Російські композито
ри закидали йому, так само як пізніше чайковському, «італій
щину», м’якість і солодкавість (Глінка прозвав його іронічно 
«Сахар Медович Патокін»). У нас значення Бортнянського для 
нашої музичної культури ще не знайшло відповідного зрозу
міння і визнання. Спричинене воно одностороннім, вузьким, а 
то й фальшивим поглядом на суть націоналізму в музиці, який 
часто помилково ідентифікується з творчістю в народному 
дусі. Національний стиль даного композитора може бути неза
лежним від народної музики. Та Бортнянський, як найкращий, 
найвищий цвіт української музичної культури й її традиції за
вжди залишиться покажчиком тої високорозвиненої потенції 
українського духу, що в добі поневолення українського народу 
духовно панував над своїми гнобителями [2, с. 65]. 

Дещо старший сучасник Бортнянського, Максим Созонто
вич Березовський (1745 – 1777). Невідомо, як він потрапив до 
КиєвоМогилянської академії, проте відомо, що вже там він по
чав писати хорові концерти. З шостого класу академії, його за
бирають у Петербург. Максим стає солістом Придворної співо
чої капели. 1769 року Березовського серед інших відряджають 
в Італію, у Болонью, де він стає учнем славного падре Мартіні. 
Після кількох років навчання Джовані Батіст Мартіні рекомен
дує зарахувати молодого українця до числа академіків. Музи
ка юного Максима вразила журі і його беззаперечно прийняли 
до академії. Ім’я Березовського викарбували золотими літера
ми на мармуровій дошці Болонської академії наступним піс
ля Моцарта, а портрет, як належало, написали на стіні церкви 
СанДжакомо. Але визначні композиторські здібності не зро
били йому належного становища, до чого спричинили інтриги 
італійців, що панували тоді при царському Дворі. Зневірений 
і матеріально не забезпечений, Березовський покінчив життя 
самогубством, маючи лише 32 роки… Березовський створює 
новий тип класичного хорового концерту: його музика спо
лучає італійську вишукану майстерність з візантійською по
міркованістю та суто українською сердечною мелодійністю, 
щедрою красою й духовністю [3, с. 7]. 

Твори Березовського: опери «Демофонт», «Іфігенія»; хорові 
твори: Літургія св. Іоана Золотоустого; духовні концерти: «Бог 
ста в сонмі богов», «Господь воцарися», «Не отверзи мене вовре
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мя старости»; причасні вірші: «Творя й ангели Своя духи», «чашу 
спасення приіму», «В пам’ять вічную», «Во всю землю», «Знаме
нася на нас», «Радуйтеся, праведнії», «Хваліте Господа № 1», «Хва
літе Господа № 2», «Хваліте Господа № 3», «Блаженія же ізбрал». 
Близько сорока великих творів відомі лише назвою [5, с. 54].

Третій із цієї трійці – Артем Лук’янович Ведель (1767 – 1808), 
учень Київської академії, де був диригентом та першим скри
палем студентського оркестру, був за життя улюбленим і добре 
оплачуваним композитором. Ведель чи не єдиний геніальний 
композитор, який не написав жодного світського твору. Він жив 
молитвою, пломеніючи любов’ю до Бога, усе більше відобража
ючи в собі, як у свічаді, образ Того, до Кого був звернений усією 
душею, Кому служив усім життям… [3, с. 12]. У Києві на початку 
1794 року композитор очолив відомий хор генерала Леванідо
ва. Саме тоді розпочався найплідніший період творчості Веделя 
– і як диригента, і як співака, і як композитора. Відмовившись 
від усіх атестатів, чинів і військової кар’єри, тридцятирічний ка
пітан виходить у відставку. Роздавши все своє майно, гроші та 
бібліотеку, митець наприкінці літа 1798 року переїздить у Київ, 
у батьківську оселю та приймає подвиг юродства. 17 січня 1799 
року стає послушником КиєвоПечерської лаври і не перестає 
творити музику. Що спонукало подвижника покинути Лавру? 
Напевно, лише воля Божа, якій він корився беззаперечно. Мож
ливо, Господь, відкрив йому те, що мало статися невдовзі, і дав 
можливість проститися з усім, що він тут любив… через кілька 
місяців Веделя заарештовують, начебто за бродяжництво, а по
тім звинувачують у злочині проти царської особи. Після арешту 
твори Веделя царським наказом було заборонено виконувати 
та друкувати. Незважаючи на клопотання багатьох людей, но
вий імператор Олександр I не скасував злочинного покарання й 
не повернув Україні її геніального молитвоспівця. Веделя було 
звільнено лише за кілька днів до смерті. 

Попри заборони й нищівну критику упереджених російських 
композиторів і музикознавців та звинувачення в «італійщині», 
твори Веделя (зокрема Великодні ірмоси, Многоліття, «Хрис
тос воскрес», «Від сходу сонця», «Покаяння отверзи ми двері») 
стали частиною церковного обіходу: від часу створення й до
нині їх співає як уся Україна, так і вся Росія. Творчість Артемія 
Ведельського глибоко національна. Вона виливається зі спо
конвічної української побожності й пісенної культури, відлу
нює лаврськими розспівами, дзвенить народними співанками, 
славлячи Премудрого і Прещедрого Творця [3, с. 22]. 
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Українські композитори – унікальне явище у світовій му
зичній культурі. Вони створили цілий пласт духовного хорово
го мистецтва, неперевершеного у красі й досконалості. Україн
ські генії були нащадками найспівочішої нації, що чисельністю 
пісень, колядок і кантів перевершує всі народи світу. 

Унікальним є й те, що впродовж усієї історії українську куль
туру викорінювали і особливо жорстоко – колонізатори остан
ніх століть. Наших митців або змушували служити гнобителям, 
або вбивали, їхню творчість винищували або привласнювали. 
Українське мистецтво було приречене на смерть, але, зродже
не молитвою, воно виявилося безсмертним, воскресало з по
пелу, пробивалося крізь асфальт. Що більше вбивали наших 
світочів, то більше Україна мала молитвеників, які повіки не 
дадуть їй загинути.
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Церковний спів звичайно з’явився з появою християнства на 
теренах нашої країни. В перших Кримських єпархіях звичайно 
був візантійський спів, а в Скіфській і Готській єпархіях досте
менно невідомо який був1. Згадок саме про церковний спів в цих 
єпархіях не збереглось, але враховуючи, що ці єпархії мали тісний 
зв’язок з Кримськими єпархіями, то можна дійти до висновку, що 
він не дуже відрізнявся від візантійського.

Власне руський церковний спів почав розвиватись за князя 
Оскольда. За деякими літописами князь Оскольд і частина його 
війська прийняла хрещення після облоги русичами Константино
поля. Одразу ж після походу русів патріархом була створена нова 
митрополія і до Києва був спрямований єпископ Михаїл, перший 
очільник Руської церкви. Ймовірно з єпископом були відправлені 
в Київ співці. Ці співці ймовірніше були словянами. Саме це і стало 
початком руського співу. 

Значний розвиток руського церковного співу почався з офіцій
ним впровадженням християнства за князя Володимира у 988 р. 
Тоді, як свідчать літописи, князь Володимир після свого хрещен
ня в Корсуні привіз із собою до Києва демествеників (тобто спі
ваків) «від слов’ян» (звичайно  болгар), надісланих йому візан
тійським імператором і патріархом. З царицею Анною прибули 
до Києва грецькі співаки, яких назвали «царициними».

В XI ст. грецькі співцівчителі впроваджують у Київській Русі 
«восьмиголосся». Виникають школи співу в Смоленську, черніго
ві, у Києві, а також «крилоси», тобто співочі хори в різних містах2. 
Збереглися відомості і про «гораздых» (знаючих, досвідчених) 
співаків, прославлених сучасниками за їх мистецтво (можливо, 
не тільки співоче, але і композиторське). 

1 Металлов В. Очерк истории православного пения в России, 4 изд., М., 1995, с. 45.
2 Разумовский Д. В., Церковное пение в России. М.. 1997, с. 67

ю. ю. рОПОниЧ

Зародження та розвиток церковного 
богослужбового співу на теренах України

церковний спів займає особливе місце в історії мистецтва на-
шої країни і налічує майже Х ст. своєї історії. народне життя в 
наших предків було так тісно пов’язано з церковним життям і 
було так глибоко просякнуто релігійним впливом, що церковне 
мистецтво було на русі народним мистецтвом.

Ключові слова: церковний спів, знаменний розпів, кондакарний 
розпів, демественний розпів.
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Церковний спів знали і любили і світські люди. Літопис пові
домляє, що князь Борис співав псалми перед своєю кончиною. Є 
відомості, що і народ іноді брав участь у церковному співі, напри
клад при перенесенні мощей святих князів Бориса і Гліба. Але Со
бор 1274 року висловив бажання, щоб церковне читання і спів 
виконувалися навченими для цієї справи людьми3.

Вже у XI і XII ст. руський церковний спів починає виокремлюва
тись від грецького і набувати певної самостійності. Створювалися 
«розспіви» нових текстів на відомі вже мелодії, що, в усякому разі, 
вимагало певної вправності і музичності. Стихири на перенесен
ня мощей св. Миколая в Барград (1087), Феодосію Печерському 
(1095), в честь свв. князів Бориса і Гліба (1108) складені руськими 
співцями, зустрічаються вже у найдавніших співочих книгах XII ст.

Основним суто руським богослужбовим розпівом був знамен
ний. Назва знаменного розспіву йшла від спеціальних знаків – 
знамен, за допомогою яких він записувався. Крім того, як зазна
чає в “Історії богослужбового співу” В. Мартинов, сам знаменний 
розспів був певним знаком, знаменем, записом явища вищого 
порядку, який знаменував собою ангельський спів, відтак і весь 
богослужбовий спів на Русі називали ангелоподібним співом.

Відомі різні види знаменного розспіву і відповідні їм типи зна
мен − кондакарний, стовповий, демественний, путтєвий. 

Одиним з найдавніших видів знаменного співу є кондакарний. 
Назва походить від слова «кондак» − одного з виду піснеспівів. 
Нотація походить від палеовізантійскої і запозичена на Русі в 
IX ст 4. Характеризується наявністю мелодично розвинених еле
ментів, особливої мелізматики. Розквіт кондакарного розпіву на 
Русі припадає на XIXII ст, до XIV століття зникає з руської бого
службової традиції у зв’язку зі зміною богослужбового Статуту 
зі Студійського на Єрусалимський і зміні корпусу богослужбових 
книг. Зустрічається в кондакарях, основа яких кондаки і ікос на 
честь свят усього періоду церковного року і в пам’ять святих. 
Найвідоміші письмові джерела, що містять піснеспіви записані 
кондакарним розспівом − Типографський Статут, Благовіщен
ський  та Троїцький кондакар.

Кондакарний спів проіснував у руській церковній традиції 
включно до XIV ст. Кондакарі пізніших часів не збереглися, нота
цію ще й донині не розшифровано.

На відміну від кондакарного співу, у якому музичне, мелодичне на
чало домінувало над змістом слів, знаменний спів відштовхувався від 

3 Успенский Н., Древнерусское певческое искусство, 2 изд., М., 1971, с. 78.
4 Успенский Н., Образцы древнерусского певческого искусства, 2 изд., Л., 1971, 378.
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слова, був значно простішим у мелодичному плані, із значним вміс
том речитації. Саме тому цю форму церковного співу називали сти
хирною (стихира – гімнографічний текст строфічної форми, написа
ний віршованим розміром). Знаменний спів став основною формою 
богослужбового співу і пройшов довгий еволюційний шлях від ста
новлення в епоху Київської Русі до кульмінаційного злету у XVII ст 5.

Які ж музичностильові риси притаманні знаменному розспіву? 
Передусім це особлива якість мелодики, яка стала результатом су
ворого інтонаційноритмічного відбору. Усе танцювальномаршове 
(“тілеснорухове”) було виключено на користь пісеннорозмовного. 
Серед найдавніших знаменних наспівів переважають речитативні 
мелодії невеликого обсягу, у яких одному складу тексту відповідає 
один звук, а також більш розгорнуті мелодії з незначною розспівніс
тю. Музичне мислення знаменного стилю мало поспівковий харак
тер. У мелодіях переважав поступеневий рух, оспівування стійких 
тонів і вільна ритміка, підпорядкована віршовим розмірам духовної 
поезії з характерними нерівномірними, асиметричними, тонічними 
чи частково силабічними віршами. У знаменному розспіві був від
сутній розподіл на такти, речення, періоди.

Формування й розвиток системи знаменного співу супрово
джувався становленням системи співацьких книг, які фіксували 
церковні співи та класифікували їх за видами піснеспівів: “Трі
одь Пісна” і “Тріодь Цвітна” (містили стихири Великого посту та 
періоду від Пасхи до П’ятидесятниці); “Празники” (зібрання піс
неспівів дванадесятих свят); “Октоїх” (воскресні стихири восьми 
гласів); “Обіход” (незмінні піснеспіви Вечірні, Утрені, Літургії, 
окремі тропарі, прокімни, величання тощо). У ХVІ ст. в Україні 
сформувалася одна рукописна універсальна книга, до якої уві
йшли церковні співи, що виконувались під час Служби впродовж 
церковного року. Вона мала назву “Ірмолой” (“Ірмологій”).

Знаменний розспів сягнув найвищого розвитку у XVI –  XVIІ ст., 
коли виникли такі його різновиди, як путєвий, демественний і 
великий знаменний розспів. Мелодії знаменних піснеспівів скла
ли основу ранніх форм церковного багатоголосся (строчного спі
ву), а в подальші часи використовувалися в партесному співі 6.

Основний вид знаменного співу, яким розспіванно практично 
весь корпус книг руської богослужбової літургійної традиції. На
зва походить від слова «стовп» − восьмитижневого циклу Октоїха, 
книги розспіванної цим розспівом і отримала поширення на Русі 

5 Вургафт С. Г., Ушаков И. А. Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы. 
Опыт энциклопедического словаря, М., 1996, с. 276.

6 Вознесенский И., О церковном пении православной ГрекоРоссийской церкви. 
Большой знаменный напев. К., 1997, с. 165.
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в останній третині XV ст., у зв’язку з прийняттям Єрусалимського 
Статуту. Стовповий розспів отримав широке поширення і є най
уживанішим в руській одноголосній богослужбовій традиції і в 
даний час. Розспів складається з поспівок (кокіз), фіт та ликів, які 
в свою чергу складаються з більш дрібних одиниць − крюків (зна
мен). Має восьмиголосну систему, тобто кожному гласу відповідає 
певний набір кокіз, а також характеризують глас набір фіт та ли
ків. Фіта і лики представляють собою протяжні мелодійні фрази, 
які співець повинен був знати напам’ять. У сучасній традиції часто 
записуються дробовим знаменом і не мають тайнозамкненого за
пису, тобто такого, що не дозволяла б співцьові прочитати наспів 
з аркуша, але тільки заспівати його напам’ять. До складу стовпо
вого розспіву входять аненайки, особливі прикраси піснеспівів, рід 
візантійських кратим. Поспівки стовпового розспіву присутні не 
тільки в співах богослужбового кола, але в повсякденних співах. 
Найбільш уживаними поспівками, що увійшли в ужиток вважають
ся кокізи 6го гласу. Крім богослужбових книг, для вивчення нота
ції створювалися особливі співочі азбуки, кокізники і фітники.

Путєвий розспів є ускладненим інтонаційноритмічним варіан
том традиційного знаменного, що реалізувався завдяки збільшенню 
кількості нот у поспівках, активній варіаційній розробці мелодій та 
ускладненню ритмічного рисунку з характерним поєднанням синко
пованих дрібних тривалостей з довгими витриманими нотами, що 
надавало розспіву особливої урочистості 7. Найтиповішим для путє
вого розспіву було виконання великих водосвятних стихир, святко
вих величань, “славників” під час входу духовенства до вівтаря, що, 
ймовірно, вплинуло на назву розспіву (від зв’язку співів із рухом).

У XVI ст. із самостійних знаків і видозмінених знаків знамен
ної нотації сформувалася путєва нотація. На початку XVIІ ст. 
з’явилися путєві азбуки (кокізники і фітники) із власною систе
мою осмогласія. Слід зауважити, що мелодична відмінність між 
путєвими гласами була меншою, аніж гласами знаменної сис
теми осмогласія, що пояснюється високим ступенем індивідуа
лізації путєвої мелодики загалом. Не було у путєвому розспіві і 
характерної для знаменного співу диференціації мелодій на си
лабічний, невменний та мелізматичний типи. Від XVIІІ ст. путє
вий розспів поступово зник із богослужбової практики.

Демественний розспів – спів, вільний від умов і обмежень, при
таманних знаменному співу, так званий позагласовий спів, який 
не підпорядковувався системі осмогласія і різнився музичною 

7 Вознесенский И., О церковном пении православной ГрекоРоссийской церкви. 
Большой знаменный напев. К., 1997, с. 246.
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свободою (“Херувимська”, “Милість миру” та ін.). Демественному 
співу властива більша широта розспіву, чисельні мелізматичні 
прикраси, мелодичні стрибки, своєрідність ритміки, яка тяжіла 
до пунктирних фігур, – усе це надавало мелодизму демественного 
розспіву особливої святковості та урочистості, характеру широкої 
кантилени. У богослужбовій практиці демественний розспів вико
ристовувався в урочистих випадках для виконання святкових сти
хир, величань і многоліть. У писемних пам’ятках XVI –  XVIІ ст. його 
називали “красним”, тобто красивим, розкішним. Для запису деме
ственного співу існувала власна нотація, відмінна від знаменної.

Стиль демественного багатоголосся ґрунтувався на соло в 
супроводі хорового звучання, що різнило його із путєвим бага
тоголоссям. Крім того, сам наспів характеризувався широкою 
розспівністю, мелодичною розвиненістю, близькою до народно
пісенних зразків. У XVIІІ столітті, демественний розспів, як і путє
вий, поступово втратив свою роль у богослужіннях.

Великий знаменний розспів – ще один різновид мелодично 
розвиненого піснеспіву, багатий на розгорнуті мелізматичні по
будови. Мелодії Великого розспіву виділялися яскравим пісен
ним складом. Цей вид знаменного співу не мав своєї системи но
топису, для запису вживалася знаменна нотація, яка мала деякі 
специфічні риси: майже повністю відсутніми були фіти та інші 
знаки “таємнозамкненості” 8. Особливо активно Великим знамен
ним розспівом користувалися євангельські стихири, Блаженні на 
Літургії, стихири дванадесятих свят. Кульмінацію свого розвитку 
Великий розспів набув у XVIІ столітті, після чого в практиці бого
служінь стали домінувати інші різновиди розспівів.

Загалом путєвий, демественний та Великий знаменний роз
співи утворили особливий мелодичний церковний чин – свят
ковий чин розспівів, призначення якого полягало у возведенні 
людської душі у стан православного духовного святкування, ра
дості й тріумфу, закладених у молитовних словах “величаємо”, 
“хваліть”, “радуйся“, “лікуй”.

Разом із монодичними (одноголосними) видами розспіву 
в українській духовній музиці від кінця XVI століття розвива
лися ранні форми багатоголосся. Одним із перших його видів 
був строчний спів, який виник на основі знаменного розпіву у 
XVI ст. і був витіснений у XVIII ст. партесним співом. Записував
ся строчний спів крюками (знаками знаменної, демественної або 
путєвої нотації) на кілька голосів. Дослідники церковного співу 

8 Бражников М., Пути развития и задачи расшифровки знаменного роспева, XII—
XVIII веков. Л. — М., 1999, с. 98.
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вважають, що цей різновид багатоголосся сформувався від варі
йованого повторення основного наспіву, який нібито “обвивав
ся” підголосками зверху і знизу, утворюючи специфічні секундо
ві співзвуччя тісно розташованих голосів. Гармонічна вертикаль 
строчного співу не була підпорядкована функціональній гармо
нії, в інтервальних сполученнях голосів важливу роль відіграва
ли квартоквінтові та секундові звучання, що утворювалися від 
поєднання самостійних у мелодичному відношенні голосів.

Учасників хору, які виконували піснеспіви строчного співу, не по
діляли на партії за регістровими чи тембровими ознаками. Викла
дення було 2х, 3голосним (відтак термін – “троєстрочний спів”), 
іноді 4голосним. Основний голос – канонізований богослужбовий 
наспів – посідав у партитурі середнє місце й звався “путь”. Мело
дія, що звучала вище, мала назву “верх”, а мелодія, що була ниж
ча за “путь”, звалася “низом”. Якщо додавався четвертий голос, він 
мав назву “демество”. Загальний діапазон партитури відповідав 
12ступеневому звукоряду від G до d1. Для полегшення читання 
партитури її писали у два кольори: чорнилами та кіновар’ю.

Існував також пізніший різновид строчного співу, у якому пе
реважала терцієва структура акордів і рух паралельних тризву
ків, а зв’язок зі старовинними знаменними одноголосими першо
джерелами був не обов’язковим 9. Цей різновид троєстрочного 
співу був своєрідним перехідним явищем до партесного співу за
хідноєвропейського зразка.

Розвиток знаменного розспіву у XVII ст. викликав появу й 
інших різновидів: малого знаменного, київського, грецького і 
болгарського розспівів.

Малий знаменний розспів призначався для буденних служб, 
він був спрощеноскороченим варіантом великого розспіву і не 
відрізнявся від нього мелодичною будовою.

Київський розспів – це національний український варіант зна
менного розспіву, генетичний зв’язок із яким можна простежити 
в діатонічному звукоряді, підпорядкуванні системі осмогласся, 
строчному викладі тощо. Проте київський розспів мав своєрідні 
риси: мелодії фіксувалися за допомогою квадратної нотації (“ки
ївського знамені”), чіткіше розмежовувалися речитативні та роз
співні ділянки наспівів, часто зустрічалися повтори фраз і окремих 
слів тексту, що було неприпустимим у знаменному розспіві. Крім 
того, київський розспів тяжів до мажоромінорного ладового мис
лення (на відміну від поспівного у знаменному розспіві) і більш 
симетричного ритму. Від народнопісенної періодичності й танцю

9 Разумовский Д. В., Церковное пение в России. М.. 1969, с.456.
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вальності йшли нові інтонаційні нашарування київського розспіву: 
на близькість деяких мелодій “київського согласія” до елегійності 
української народної пісні з характерним для неї розспівуванням 
квантового тону мінору вказували у дослідженнях української цер
ковної музики тих часів С. Скребков, О. Кошиць та ін.

Зауважимо, що київський розспів став основою багатьох так 
званих місцевих розспівів.У рукописах духовних піснеспівів ХVІ – 
ХVІІІ століть поряд із знаменними і київськими розспівами зу
стрічаються зразки болгарського, сербського і грецького.

Болгарський розспів став відомим в Україні у середині ХVІІ ст., 
його фіксували як знаменною, так і квадратною лінійною нотаці
ями. Він також був підпорядкований системі осмогласся. На від
міну від київського розспіву, болгарський різнився більшим роз
гортанням мелодії, довгими внутрішньоскладовими розспівами, 
ритмічними імпровізаціями при загальній симетричності й ква
дратності мелодичних побудов.

У практиці українського богослужбового співу сформувався та
кож грецький розспів, що, як вважають науковці, стало наслідком 
близького сусідства південних слов’янських земель із грецькими 
поселеннями. В. Мартинов вказує, що грецький розспів, вочевидь, 
виник у Москві, він був своєрідною руською редакцією грецького 
співу, записаного з голосу грецького диякона Мелетія і підпоряд
кованого діатоніці знаменного співу й системі осмогласся. Мелоди
ці грецького розспіву притаманні простота й лаконізм мелодичної 
побудови, симетричний ритм, певна дугоподібність мелодичного 
малюнка, а також своєрідна плагальність ладової основи.

Таким чином, церковний богослужбовий спів у сучасному ви
гляді  сформувався на основі візантійського співу. Проте, при ана
лізі історичних форм українського церковного співу необхідно 
відмітити певний вплив на нього зі сторони народної традиції, 
що дозволяє говорити про формування оригінальної піснеспівчої 
церковної традиції, яка сьогодні носить назву Київський розпів і 
розпочинає собою епоху українських богослужбових розпівів. 

1. Борис Кутузов, Русское знаменное пение, М., 2008.
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І. р. БОБиК

Христове Різдво є найважливішою подією в історії людського 
роду. Ця подія започаткувала християнську еру. Вона стала ви
хідною точкою, від якої означуємо події світу. Народження Ісуса 
Христа «по плоті» свт. Іоан Золотоустий називає митрополією 
всіх свят. А це тому, що від нього отримали свій початок і осно
ву інші свята. За Різдвом слідують усі інші Господні свята – Бо
гоявлення, Преображення, Воскресіння та Вознесіння. Без Різдва 
не було б Воскресіння, а без Воскресіння не звершилася б мета 
божественного втілення. Як бачимо, всі події божественного До
мобудівництва (Господні свята) нерозривно пов’язані між собою. 
Церква їх розділяє лише по ікономії, щоб святкуючи їх окремо, ми 
заглиблювалися в зміст кожного з них. На кожній божественній 
літургії ми нероздільно переживаємо всі події божественного До
мобудівництва. Тому, як кажуть святі отці Церкви, щонеділі у нас 
і Різдво, і Великдень, і П’ятидесятниця.

Актуальність статті полягає в тому, щоб більш підкреслити зна
чення свята Різдва Христового для православного християнина.

Мета статті – сформувати у читача правильне християнське 
розуміння свята Різдва Христового.

Різдво Ісуса Христа – це історична подія, оскільки відбулася в 
певний історичний період, коли в Римській Імперії правил кесар 
Август, а в Юдеї царював Ірод Великий. Всі чотири євангелисти, 
як один, наполегливо акцентують увагу на історичності цієї по
дії, оскільки наслідком цієї історичності є незаперечність факту 
прийняття Христом справжньої людської плоті, а це означає, що 
втілення не було вигадкою або чиєюсь фантазією [3, c.37]. Най
більше і найглибше таїнство християнської віри – це таїнство 
втілення Божого Сина. Предвічний Бог стає малою дитиною і 
не перестає бути Богом. «І Слово стало плоттю і оселилося між 
нами», – каже євангелист Іоан (1, 14). «Бог Предвічний народив
ся», – співаємо в нашій колядці. Христове Різдво це колиска нашої 

Різдво христове – митрополія всіх свят
у пропонованій статті розглянуто вчення Православної церк-

ви про втілення Божого Сина. Зосереджено увагу на іпостасному 
поєднанні божественної і людської природ у Христі. Зокрема ви-
окремлено значення кенозису та обожнення людської природи.

Ключові слова: Слово Боже, різдво Христове, втілення, кено-
зис, обожнення, іпостась, божественна природа, людська приро-
да, Христос.
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віри. І тільки віра в силі це незбагненне таїнство в покорі при
йняти і зрозуміти [5, с. 285].

Незважаючи на свою історичність, ця подія не перестає зали
шатися таїнством. Ми знаємо, що існує Боголюдина – доскона
лий Бог і досконала людина, але залишається таємницею спосіб 
з’єднання божественної і людської природ у іпостасі Бога Слова. 
Те, що відбулося в особі Христа іпостасне поєднання божествен
ної і людської природ в історії людства відбулося один раз. Так св. 
Іоан Дамаскін говорить, що Христос є «єдино новим під сонцем». 
Ці слова означають, що після створення людини в світі нічого но
вого не відбувалося. Все було невпинною реальністю, яка повто
рюється. Народження кожної нової людини було і є наслідком і 
продовженням слів Божих «створімо людину... за образом Нашим 
і за подобою нашою», а також «плодіться і розмножуйтеся, і на
повнюйте землю, і володійте нею» (Бут. 1, 2628). Новим є тільки 
Боголюдина Христос.

Так, історичність події не скасовує таїнства, а таїнство не ви
ключає його історичності. У день Різдва ми святкуємо прихід 
Ісуса Христа, але одночасно в глибинах серця таємничо пережи
ваються і всі інші невідривно пов’язані з ним події Божого Домо
будівництва. Живучи в Церкві, ми на власному досвіді пережива
ємо всі етапи Божого вочоловічення [3, с. 38].

У наших розборах ми постараємося розкрити і систематично 
розглянути христологічні аспекти Господнього свята. Паралельно 
з цим ми звернемося до подій, які відображають і інші євангель
ські істини, як, наприклад, що Христос є Спасителем світу, що для 
переживання людиною на особистому досвіді події божественно
го Домобудівництва передбачається певний духовний стан та ін.

Крім Богородиці та Йосипа поклонитися Божественному Не
мовляті одними з перших сподобилися пастухи. Божий Ангел 
благовістив їм про народження Спасителя світу.

Згідно  Отцям Церкви це сталося не випадково, але з наступних 
причин. Поперше: щоб виявити істину, що Христос стане істин
ним Пастирем як ізраїльського народу, так і язичників. Подруге: 
через віддалення від світу і безмовність, пастухи мали душевну 
чистоту. Вони були наслідниками і послідовниками чеснот пра
ведного життя старозавітних патріархів. Нарешті, щоб показати, 
що для прийняття одкровення Христос обрав лагідних серцем і 
людей здатних вмістити його, а не лукавих книжників і фарисеїв.

На прикладі пастухів нам показаний шлях, слідуючи якому 
можна сподобитися пережити таїнство Божого одкровення на 
особистому досвіді.



167

Літургіка

Святитель Іоан Золотоустий в одній зі своїх різдвяних про
повідей звеличує таїнство Христового Різдва такими словами: 
«Бачу незвичайне й дивне таїнство: Пастухи наповняють звука
ми мій слух, голосячи не пустинну пісню, але співаючи небесний 
гімн. Ангели співають, архангели оспівують, херувими взивають, 
серафими величають, всі торжествують, бачачи Бога на землі 
і чоловіка на небесах; Високого – вдалечені, за Його планами, а 
низького – вгорі по Божій любові до людей. Сьогодні Вифлеєм 
став небом, замість зірок приняв співаючих ангелів, а місце сонця 
незбагненно вмістило Сонце правди. Не питай, як це сталося, бо 
де Бог хоче, там уступає порядок природи...[5, с. 288].

Показовий ангельський гімн: «слава у вишніх Богу і на землі 
мир, в людях благовоління!» (Лк. 2, 14). Оспіваний Ангелами мир 
не є відсутністю війни, а втіленням і пришестям у світ Христа. 
Ангели оспівали мир, який прийшов на землю з різдвом Христа, 
тому що Своїм вочоловіченням Ісус примирив людину з Богом, зі 
своїми ближніми і самим собою.

Після падіння людина втратила світ з Богом, оскільки відверну
лася від істинного Бога і стала поклонятися безчутливим і бездуш
ним ідолам. Зараз же, з втіленням Бога Слова, людині далася нова 
можливість служити і поклонятися Істинному Богові [3, с. 41].

Крім пастухів поклонитися новонародженому Христу сподо
билися і прийшли зі сходу волхви. Для нас не є важливо коли це 
відбулося; значення має те, що волхви відкрили Христа, хоча на
справді Сам Бог відкрився їм. Вражає те, що це сталося не з книж
никами і фарисеями, які становили релігійну основу тієї епохи. 
Волхви були не астрологами, якими вони нам видаються сьогод
ні, але астрономами – тими, хто спостерігає за зірками і їх рухом, 
вченими. В ту епоху астрологія вважалася наукою. Сьогодні ж 
астрономія відокремилася від астрології, тісно пов’язаною з ме
тафізикою і сатанізмом, яке відкинуте Православ’ям.

Волхви взнали Христа і поклонилися Йому «через розумове 
пізнання». Тілесними очима вони бачили немовля, а розумом – 
втіленого Бога. Тільки через внутрішню «розумну» чистоту волх
ви сподобилися побачити і поклонитися Богу. Підтвердженням 
цього є зірка, яка показувала шлях волхвам зі сходу до Вифлеєму. 
Це була не проста зірка, але як говорять святі отці, зокрема свт. 
Іоан Золотоустий, – втіленням ангельської сили [2, с. 64] 

Надприродність зірки видно з її властивостей. Вона не тільки 
рухалась, але і нерухомо стояла. Коли волхви йшли – і вона руха
лася, коли зупинялися для відпочинку – стояла і зірка. Крім цього, 
Вифлеємська зірка знаходилася нижче рівня інших зірок, коли ж 
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волхви досягли Христової печери – зірка опустилася і стала пря
мо над оселею. Її сяйво було настільки яскравим, що затьмарило 
інші зірки (св. Никодим Святогорець). До того ж різдвяна зірка 
рухалася незвичайним чином: спочатку – зі сходу на захід, а по
тім – від Єрусалиму до Вифлеєма, тобто з півночі на південь. За 
словами свт. Іоана Золотоустого, вона була видна і вдень, тоді як 
інші зірки в сонячному світлі стають невидимими.

З усього цього випливає, що сяюча над Вифлеємом зірка була 
ні чим іншим, як Ангелом Божим. Йосип Брієн каже, що це був 
Архангел Гавриїл, Який раніше послужив здійсненню великого 
таїнства втіленню Сина і Слова Божого. 

З цього можна зробити висновок, що волхви є богословами в 
православному сенсі цього слова, тому що вони досягли стану 
осяяння і пізнали Бога.

В Різдві Ісуса Христа брав участь також створений світ: твари
ни, печера, ясла, гори, небо і т.д. На іконі Різдва Христового зобра
жується прийняття творінням благодаті, яка виходить від Христа. 
Центром зображення є Христос – джерело нествореної енергії. Від 
Нього виходить просвічуюча благодать Троїчного Бога, яка обожує.

Відмінними рисами образів Різдва Христового на ранньох
ристиянських саркофагах є зображення сцени не в печері, а під 
своєрідним навісом, Богоматір при цьому не лежить на одрі, як в 
пізніших пам’ятках, а сидить поруч з Немовлям. Біля ясел Спаси
теля присутні тварини – віл і осел як виконання пророцтва Ісаї: 
«Віл знає володаря свого, і осел – ясла господаря свого, а Ізраїль 
не знає Мене, народ Мій не розуміє» (Іс. 1, 3) [2, с. 216].

При народженні Христа все творіння оспівує Його як свого 
Творця і Господа Бога. Так, присутні в момент народження Христа 
люди і Ангели брали участь в обоженій енергії, тоді як безсловес
на тварина – в освячуваній. Це розмежування підкреслюється з 
метою уникнення в подальшому непорозумінь щодо участі тво
ріння в божественній благодаті. 

Метою втілення Сина і Слова Божого було виправлення вчин
ку праотців Адама і Єви, а значить – обоження людини. Згідно 
свт. Афанасію Великому, Бог став людиною, щоб людина змогла 
стати богом. Ця істина спостерігається і в церковних тропарях: 
«Бог стає людиною, щоб Адама преобразити в Бога».

Падіння прародича Адама не було моральним, але онтологіч
ним і екзистенціальним, оскільки тління увійшло у всі його буття. 
Безумовно це мало і моральні наслідки. З гріхопадінням людина 
втратила божественну благодать і пряме спілкування з Богом; 
зодягнувся в грубість непосильно важке і болісне життя (фіго
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ві листя); покрилася смертністю та ожирінням плоті (шкіряний 
одяг); була вигнана з раю; потрапла у кайдани смерті і тління.

Впродовж Старого Завіту милістю і безмежним чоловіколюб
ством Бог багатьма способами виховував людину. Нарешті, щоб 
перемогти смерть і привести падшу до обоження, Господь став 
людиною. Втім, це (втілення) було визначено з самого початку, 
оскільки, як нами вже раніше підкреслювалося, іншого шляху до
сягти обоження у людини не було [3, с. 51].

Отже, обоження не є привілеєм духовного життя, але завер
шальною метою буття людини. через Боголюдину Христа від 
свого «по образу» людина може перейти до «за подобою», чим і 
є обоження. У Христі освоїлася прийнята Богом Словом людська 
природа. Возз’єднуючись зі своїм Першообразом, кожна людина 
може обожити і свою іпостась. Знайдено ліки спасіння, і кожен 
хворий може прийняти їх і вилікуватися.

Обоження людини називається також лікуванням, тому що 
ним людина зцілюється від смертності і тлінності, і позбавля
ється від тиранії диявола. В ранній Церкві існували єресі які 
стверджували, що Христос прийняв душу і тіло людини, але не 
прийняв його розум. Спростовуючи це свт. Григорій Богослов 
говорить, що Христос прийняв людську природу у всій її повно
ті і сукупності: тіло, душу, розум і всі складові її частини, тому 
що інакше Він не зміг би зцілити її. Це означає, що не прийняття 
Христос розуму падшої людини, розум назавжди залишився б не
вилікуваним. «Не сприйняте – несцілене, воз’єднане ж з Богом, 
воно і спасається».

Для християнина ж обожнення стає можливим тільки завдяки 
втіленню Слова, що прийняло нашу людську природу і дало нам 
Своє Божество, при цьому тіло є повноправним учасником про
цесу обожнення і також долучається до Божественної енергії, що 
входить «у всі суглоби, в утробу, в серце» [4, с. 258].

Згідно св. Максима Сповідника, із створенням світу та людини 
існують п’ять поділів: на створене і нестворене, Ангелів і людей, 
небо і землю, рай (чуттєвий Едем) і всесвіт, чоловіче і жіноче. З 
Божою допомогою і особистим подвигом перший Адам повинен 
був перевершити всі ці ділення. Те, що не зробив перший Адам, 
було звершено новим Адамом – Христом. Господь не тільки ви
правив помилку праотця Адама, але надає кожній людині можли
вість, возз’єднавшись з Ним перевершити всі ці ділення.

Втілення Христа називається ще кенозисом. Наскільки глибо
кі і змістовні слова апостола Павла: «Він, будучи образом Божим, 
не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив Себе Са
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мого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей; і 
з вигляду став як чоловік; упокорив Себе, був слухняним аж до 
смерти, і смерти хресної» (Фил. 2, 68) [3, с.53].

Приниження Бога Слова необхідно сприймати як Боже «схо
дження». «Перевершує рабів своїх сходженням несказаним і не
збагненним» (св. Іоан Дамаскін). Приймаючи образ раба, тобто 
плоть, Господь сходить до людського роду, не перестаючи незбаг
ненним для нас чином перебувати Богом. 

Він Сам пройшов той шлях до людини, яким людина повинна 
була йти до Нього. І якщо для людини це був шлях сходження на 
небеса, то для Бога – шлях смиренного сходження на землю, змі
зерення і прималення [4, с. 110].

Кенозис Христа полягає не лише у Його народженні, у бідній 
родині, або у тому, що ще будучи зовсім маленькою дитиною 
Ісус пережив еміграцію в Єгипет, гоніння і безліч інших трудно
щів і т.д., але головним чином, у прийнятті Предвічним Богом 
смертної і схильної до страждань природи людини. Сприйняття 
нествореним Богом створеної людської природи, або з’єднання 
створеного з нествореним – ось що називається кенозисом і 
Христовою бідністю.

Без приниження не відбулося б виконання – обоження люди
ни. Божественний кенозис показує нам, чим насправді є любов. 
Любов – це приниження, жертва, віддача себе і восприйняття ін
шого. Тому, наскільки людина освячується і обожується, настіль
ки вона і принижується, і навпаки.

Втілення Слова Божого пропонується не для благородних мір
кувань або чуттєвого і психологічного аналізу. Подібні міркуван
ня можуть принести якусь користь у відповідному тілесному і 
духовному віці, проте таїнство втілення Бога Слова повинно роз
глядатися виключно в дусі православного богослов’я. І як може 
бути інакше, якщо такі речі, як поєднання Божественної і люд
ської природ у Іпостасі Бога Слова або обоження людської при
роди людському розуму не підвладні фізично [3, с.53].

На закінчення необхідно звернути увагу на чотири стадії осо
бистісного переживання цього великого свята – митрополії всіх 
Господніх свят. 

Перша. Печера, в якій народився Христос – образ Церкви. Свт. 
Афанасій Великий образно говорить: «Печера, де Пресвята Діва 
народила, прийняла образ Церкви, де жертовником є ясла; свя
щеником – Йосип; кліриками – волхви; дияконами – пастухи; 
священиками – Ангели; архиєреєм – Господь, престолом – Діва 
Марія; чашею – груди Приснодіви; мантією – втілення; рипіда
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ми – Херувими; дискосом – Святий Дух; покрівцем – Бог Отець, 
Який все покриває Своєю силою і міццю».

Церква – це освячене Тіло Боголюдини Христа. Воно було ви
ношено в утробі Пресвятої Богородиці, преобразилося, постраж
дало, було розп’яте, воскресло і було вознесене на небеса. На 
кожній літургії звершується це велике таїнство, у якому ми має
мо можливість брати участь і приймати Христову благодать. Як 
Церква не є звичайною людською організацією, так і Божествен
на літургія не є обрядовою дією, яка звершується в спогад Христа 
і задоволення наших емоційних переживань.

Друга. Божественна і людська природи назавжди з’єднані в 
Іпостасі Бога Слова нерозлучно, незлитно, незмінно, нерозділь
но. Оскільки завжди і у всі віки існує Боголюдина Христос, люд
ська природа на віки перебуває нероздільною від божественної 
природи, а значить, ми в будьякий момент можемо причастити
ся обожненої плоті Бога Слова. Вкушаючи обоженого Тіла і Крові 
Христових, ми стаємо «співпричасними» Христу.

Третя. Поклоняючись великому таїнству вочоловічення Бо
жого Слова, а головним чином, причащаючись Тіла і Крові Хрис
тових, ми повинні «перехитрити» Ірода, як це зробили мудреці. 
Євангелист Матфей каже, що волхви «одержавши уві сні одкро
вення не повертатися до Ірода, іншою дорогою відійшли до кра
їни своєї» (Мф. 2, 12).

В єврейській мові слово Ірод означає «шкіряний». Тому св. Ни
кодим Святогорець каже, що треба перехитрити мислення і по
хоті плоті, розіграти і обманути мисленого диявола, який будь
яким способом прагне перешкодити нам йти (за допомогою 
чесноти), шляхом спасіння в країну, ім’я якої – Рай.

Для досягнення цієї мети потрібна безперестанна участь у та
їнствах Церкви і особиста аскеза. Ті, які живуть аскетичним жит
тям, сподобляются і воз’єднюются з Христом у таїнствах.

четверта. Беручи участь у таїнствах Церкви і живучи аскетич
ним життям, відповідно до духу Православного Передання, люди
на відчуває і на особистому досвіді переживає всі духовні події Бо
жественного втілення. Святий Симеон новий Богослов сказав, що 
очистивши своє серце і просвітившись, людина приймає всереди
ну себе Христа і відчуває Його дитяче биття і ворушіння. Христос 
всередині неї зачинається, народжується за допомогою чеснот, і 
тоді людина переживає всі ці події в глибинах свого буття [3, с. 65].

Зрозуміло, що божественна і людська природи поєднались 
іпостасно виключно у Христі. Переживаючи обоження, людина 
приймає у свою природу божественну енергію, стає членом Тіла 
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Христового та сподобляється усвідомити образ дії в його природі 
Божої благодаті, справжнє значення кенозису і обоження люд
ської природи.

Таким чином, метою втілення Другої Особи Пресвятої Трой
ці було обоження людської природи. Але цього мало. Необхідно 
щоб обожилась також іпостась кожного з нас. Якщо ми не живе
мо в перспективі обоження, то для нас Христос, ніби і зовсім не 
втілювався. Так, отже, від Христового Різдва вийшли всі ті свята, 
наче різні струмки від одного джерела. І не тільки з цієї причини 
могло би це свято слушно займати значне місце, але ще й тому, 
що подія цього дня це найбільш подиву гідна з усіх подій. 
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Відродження українського духу, культури і віри серед населення 
України, після тотального імперського панування, а в подальшому 
боротьби з більшовицькою пропагандою на теренах нашої держа
ви, стало однією з основних положень УАПЦ.Це дозволило в подаль

І. Я. СМаль

Історичні особливості перекладацької
та видавничої діяльності УАПЦ

у статті, на основі архівних матеріалів розглянуто діяль-
ність Перекладової комісії, її здабутки і проблеми.

Ключові слова: уаПц, ВПцр, перекладацька („Перекладова”) 
комісія, видавнича комісія, богослужбова література.
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шому високо піднести патріотичний дух українського населення, 
закликати його до боротьби за незалежність нашої держави, віри та 
культури. Проблеми у малій кількості україномовної літератури на 
час 19 ст. стала ще одним поштовхом УАПЦ до друкування україно
мовної богослужбової літератури, для збереження українського ко
ріння нашого народу. Видавнича та перекладацька діяльність УАПЦ 
базувалася на українізації богослужінь, надання людям духовної 
літератури українською мовою, та вилучення з богослужбового 
вжитку давно вже малозрозумілоїцерковнослов’янської мови.Бага
то богослужбових текстів перекладених перекладацькою комісією 
ВПЦР збереглася і до нині, на основі досліджень яких можна про
аналізувати якість та особливості цієї фундаментальної праці. Тому 
дослідження даної теми вважаємо цілком актуальним та доречним.

Метою нашого дослідження є проаналізувати діяльність пере
кладацької та видавничої комісії ВПЦР та охарактеризувати про
блеми з якими стикнулася влада УАПЦ підчас українізації Церкви 
з середини.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких за
вдань: 

• проаналізувати діяльність перекладацької комісії від її за
снування і до закриття;

• охарактеризувати взаємодію перекладацької та видавничої 
комісій між собою;

• дослідити проблеми з якими стикнулася ВПЦР підчас пере
кладання богослужбових текстів та їх видавництва;

• висвітлити завдання поставлені перед членами перекла
дацької та видавничої комісії, які не вдалося втілити в життя.

Підчас дослідження цієї історикобогословської теми основни
ми джерелами було використано в першу чергу архівні протоко
ли засідань перекладацької комісії, а також праці Власовського І. 
та Огієнка І.

У зв’язку зі збереженням української свідомості президією Всеу
країнської Православної Церковної Ради вищого органу управління 
Української Православної Церкви, було вирішено утворити відділ, 
який би сприяв збереженню та поширенню української мови най
перше богослужбового характеру. В наслідок чого було утворено 
Перекладову комісію, основна діяльність якої полягала в україніза
ції Церкви з середини, а саме перекладі богослужбової та богослов
ської літератури українською мовою та введення україномовних 
перекладів в обіходь церковного життя. Юридично Перекладова 
комісія почала своє існування з 12 червня 1919 р., де на організа
ційному засіданнібуло обрано голову новоствореної установи – Пе
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тра Калішевського, а також секретаря – Івана Тарасенка [3. – Арк.1]. 
Одним із перших рішень новоствореної Комісії було запровадження 
української вимови церковнослов’янського тексту підчас богослу
жіння, яка з XVII ст. і до початку XX ст. імперською владоюнасиль
нобула з русифікована (церковнослов’янська мова набула штучно
го російського акценту). Тому, 23 червня 1919 р. під час засідання 
перекладацькоїкомісії професор Академії наук Г. Голоскевич, надав 
практичні поради стосовно встановлення одноманітності україн
ської вимови при читанні слов’янського тексту [3.– Арк.4].

Також першочерговою роботою Перекладової комісії було, перш 
за все, здійснити переклад основних богослужбових текстів для 
найскорішого їх введення в богослужебний обіходь. У зв’язку з 
цим було затверджено таку послідовність перекладу богослужбо
вих текстів: літургію, всенічну; з октоїху – стихиру першу і догмати 
кожного гласу, недільні тропарі, канон, перші ірмосита три тропарі 
кожної пісні; часи;акафісти Богородиці, святителю Миколаю чудот
ворцю і святій великомучениціВарварі; чини таїнств Хрещення і 
Шлюбу; чинопослідування похорону та великих свят [3.– Арк.1].

На черговому засіданні, 2 липня 1919 р., було високо оцінено 
віршований переклад деяких псалмів Давидових П. Кулішем. Без
умовно, що таке ставлення до перекладу Святого Письма пере
кладачем є явно особистим, адже переклад не був точним, а ніс 
більш вільний характер [20. с.71]. 

Дев’ятого липня 1919 р., комісія розподілилапоміж усіма сво
їми працівниками корпус основної богослужбової літератури, 
який в короткий термін повинний був бути перекладеним. Проте, 
у зв’язку з непорозуміннями стосовно методів перекладацької ді
яльності, а саме акцентування уваги більше на швидкості перекла
ду чим на якості перекладеного матеріалу(ГлаваВПЦР М. Морозом 
вимагав прискорити темпи перекладацької діяльності (його під
тримали прот. Н. Шараївський, В. Липківський та І. Тарасенко) про 
те О. Дурдуківський, П. Махро та Д. Ходзинський наполягали на 
більш точному, фундаментальному перекладі текстів) 20 серпня 
половина членів перекладацької комісії заявила, що відмовляєть
ся здійснювати переклад богослужбових текстів. [3. – Арк.8  9].

Внаслідок цього на засіданні 24 серпня 1919 р Перекладова Ко
місія вже працювала в оновленому складі, головою комісії було об
рано Н. Шараївського. Впродовж подальших засідань було схвалено 
ряд перекладених текстів, а саме:чин таїнства Шлюбу [3. – Арк.9], 
переклад Божественної літургії Івана Золотоустого, перекладено 
богослужіння на свято Різдва Христового [14. – Арк.1], 33 псалма, 
„Сподоби, Господи”, було перекладено Велике повечіря [14. – Арк.3].
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Відомо, що в 1921 р. Перекладова Комісія при ВПЦР тісно співп
рацювала з М. Лободовським – відомим перекладачем Святого 
Письма на початку XX ст. З метою покращення умов його праці 
Голова Комісії прот. Нестор Шараївський клопотався перед Пре
зидією ВПЦР про його переїзд з Харкова до Києва та забезпечити 
йому оплату за перекладацьку діяльність [5. – Арк.1]. Характери
зуючи М. Лободовського як перекладача, можна зазначити, що
його переклад містить велику кількість архаїзмів і слов’янізмів, 
причиною цього може бути консервативність його поглядів у 
здійсненні перекладів богословських текстів.

Впродовж 192426 рр. діяльність Перекладової Комісії досягла 
чималих успіхів. Так, з доповіді прот. Миколи Хомичевського на 
Великих Покровських Зборах 1926 р. вказується, що завдяки ді
яльності комісії до друку готово чимала кількість богослужбової 
літератури, а саме: Псалтир, Мінеясвяткова й загальна, книга Дій 
святих апостолів, Парамійник, Молебник, Панахидник, додатки до 
Требника і чимала кількість акафистних текстів (частково пере
кладених, частково складених), а також окремі святкові служби.

Основна праця над перекладами зосередилася в руках митр. 
Василя (Липківського) та архиєп. Нестора(Шараївського) – Го
лови Комісії. Точно відомо, що митр. Василем були перекладені 
окремі частини богослужінь, Літургія, Молитовник, більша час
тина часослова, Требник, богослужіння наСтрасний і Великодній 
тиждень,Молебник, Апостол, Євангеліє, чинник єпископських 
служб. Переклад Псалтиря був здійснений тоді ще свящ. Михай
лом Хорошим, який через декілька десятиліть став Митрополитом 
Української ГрекоПравославної Церкви в Канаді. Переклад Мінеї 
було здійснено Головою Комісії архиє. Нестором (Шараївським).

Потрібно зазначити, що спостерігалися на місцевому рівні 
самостійне здійснення перекладі богослужбових текстів, які не 
були погоджені ні з перекладацьким центром, ні з вищою цер
ковною Владою УАПЦ. Ці переклади часто були недосконали
ми, що спричинило чималу хвилю скарг надісланих до Президії 
ВПЦР. У  зв’язку з цим на засіданні Президії ВПЦР від 25 люто
го 1927 р. булоухвалено: „Визнати бажаним, аби всі переклади 
Богослужінь, молитов, кантів і нових творів обов’язково надси
лалися на розгляд Перекладової Комісії при ВПЦР і допускали
ся до вжитку в церквах лише після перегляду їх Перекладовою 
Комісією” [21.– с.210]. Аналогічну ухвалу Президія ВПЦР видала 
і відносно нот та богослужбових книг, виготовлених на шапіро
графі без санкцій ВПЦР: „Рішуче заборонити прийом будьяких 
нот та богослужбових книг, що їх надруковано поза ВПЦР, і роз
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повсюджувати лише ті ноти і книги, які підготовлено до друку 
в канцелярії ВПЦР” [21. – с.211].

З працею Перекладової Комісії тісно перепліталася праця Видав
ничої Комісії. Вона порівняно з іншими діючими при ВПЦР Комісі
ями, була організована значно пізніше – 24 січня 1924 р.Її головою 
було обрано В. чехівського, а секретарем – К. Терещенка [16. –  Арк.2]. 

На засіданні Видавничої Комісії 28 лютого 1924 р. було при
йняте рішення про друк українського перекладу твору святите
ля Івана Златоустого “Про священство”.

На Великих Микільських Зборах ВПЦР 1924 р. В. чехівський 
доповів перед делегатами про здобутки очолюваної ним Комісії. 
Такбуквально за декілька місяців своєї роботи Комісія звернулася 
до органів радянської влади з проханням дозволу на друк: часос
ловів (5 000 прим.); молитовників (10 000 прим.);чинів таїнства 
Маслосвяття (2 500 прим.); вінчики для покійників (5 000);мо
литви над покійниками ( 20 000 прим.); запрестольні молитви 
(2 000 прим.); ірмоси віршовані (2 000 прим.) [9. – Арк.36]. 

Завдяки сприянням Видавничої Комісії та Президії ВПЦР у 
1925 – 1928 рр. було видано: Мінеї (3 000 прим.); молитовники 
(5 000 прим.); антимінси (500 прим.); Псалтирі (10 000 прим.); 
часослови (5 000 прим.); чинопослідуванняВсенічної (5 000 
прим.); статут УАПЦ (3 000 прим.); чин богослужіння на Велик
день (3 000 прим) [9. – Арк.1].

Взагалі ж за весь період 1924  1928 рр., крім зазначених, були ви
дані ще такі богослужбові книги і брошури: Євангеліє, чин Літургії, 
Требник (ч. 1а – таїнства Хрещення і Вінчання та чинопослідуван
ня похорону), Октоїх, богослужіння в страсний четвер, п’ятницю і 
суботу та акафист на свято Покрови Божої Матері. Крім цих, надру
кованих у друкарні книг, на шапірографі були надруковані ще такі: 
збірник богослужінь Великого посту (канон святителя Андрія Крит
ського, Літургія раніше освячених Дарів, Літургія святителя Василія 
Великого, молитви перед і після Причастя, Пасія, акфист страстям 
Христовим); богослужіння на страсний понеділок, вівторок і се
реду; Требник (ч. 2а); Акафистники (3я збірки); чинопослідування 
таїнства Маслосвяття; канон св. Андрія Критського [21.– с.212].

Однак видавнича діяльність не могла розвинутися в повну 
силу, оскільки головною її проблемою була нестача коштів для 
фінансування повного обсягу потрібної кількості богослужбо
вої літератури, також проблематично було отримати дозвіл ра
дянської влади на друкування українськомовних матеріалів.Так, 
наприклад, Церковний журнальний календар на 1926 р. через 
зволікання органів радянської влади, яка мала дати дозвіл на 
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друкування, так і не вийшов, а був перероблений і появився у 
світ, як календар на 1927 р. [21. – с.234].

Для подолання фінансової кризи та продовження видавничу 
діяльність УАПЦ голова Президії ВПЦР протодияк. Василь Поті
єнко (19241926 рр.) був змушений брати позику у приватних 
осіб, завдяки чому було здійснено друк Октоїха, Псалтиря, часос
лова, молитов, вінчиків і ін.

Були випадки, що Округові Церковні Ради, самі проявляли іні
ціативу у справі видавництва богослужбових книг, завдяки чому 
створювали фінансову допомогу для видавничої комісії, або самі 
видавали богослужбову літературу. Наприкла, Вінницька Цер
ковна Рада у 1927 р. після отримання відповідного дозволу від 
ВПЦР видала 3 акафисти: Спасителю, Божій Матері і святителю 
Миколаю чудотворцю [21.– с.211].

Характерним також для видавничої сфери УАПЦ стало, після 
об’єднання Видавничої та Церковноосвітньої Комісії 26 грудня 
1928 р., друкування календарів на 1928 і 1929 рр., коротенького 
молитовника для прихожан, ставленицьких грамот і антимінсів; 
також друкувалися протоколи засідань Президії ВПЦР, витяги з 
протоколів, Накази УАПЦ та деякі збірники нот.

Потрібно відзначити також про утворення 1926 р. у видавни
чій комісії окремого органу, який займався видавництвом жур
налу „Церква і життя”. Керувати цим органом мав митр. Василь 
(Липківський), однак він відмовився, у зв’язку з тим, що держав
на влада дозволила випуск журналу тільки при умові, щожурнал, 
після належної цензури органів влади, виходитиме друком у Хар
кові.Тому відповідальним редактором був призначений архиєп. 
Іван (Павловський) [13.– Арк.8]. 

Журнал „Церква і життя” мав вагоме значення у справі популя
ризації ідеологічних засад УАПЦ. Однак негативно на його змісті 
відбивалася цензура органів державної влади.

З протоколів засідання Великих Покровських Зборів 1926 р. 
відомо, що у 1924  26 рр. при ВПЦР діяла Наукова Комісія, через 
цензуру якої пройшла ціла низка статей з різних питань бого
словського і Церковноісторичного характеру [10.– Арк.34]. На
певно, в майбутньому функції цієї Комісії перейдуть до Комісії 
Церковноосвітньої.

Отже, підсумовуючи все нами сказане, можемо зробити такі ви
сновки. Завдяки перекладацькій діяльності УАПЦ в Українських 
храмах вперше почали відбуватися богослужіння українською мові. 
Було перекладено та видано чималу кількість богослужбової устав
ної літератури, до якої входили: молитвослов, часослов, псалтир, 
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мінеї загальна та святкова, требник, велика кількість акафістів та 
молебнів. В подальшому видавництво також почало друкувати цер
ковні календарі, документи, ставленицькі грамоти, антимінси. Було 
утворено групу, яка займалася видаництвом православного журна
лу „Церква і життя”. Головними проблемами перекладацької та ви
давницької діяльності ВПЦР стали їх фінансування та взаємодія з 
державною владою. Проте, незважаючи на ці труднощі, УАПЦ бага
то зробила для подальшого формування та збереження Української 
церкви та українського духу населення нашої держави.
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Кожна подія має свій образ. Здебільшого він багатогранний 
або мозаїчний. Без однієї зі складових образ/мозаїчне полотно 
буде неповним. Образ подій осені 20132014 неможливо уяви
ти без Церкви. Але, на відміну від пророчих слів поета, Церк
ва не окреслювала простір події, а опинилася в його епіцентрі. 
Відомі рядки поета, несподівано актуалізовані подіями Євро
майдану, природно порушили питання про позицію Церкви у 
ці драматичні місяці. «На майдані коло церкви…» – це перші 
рядки поезії П. Тичини. Віриться, що не стануть пророчими її 
останні рядки. 

Боротьба громадян України за свої права, що отримала назву 
Революція гідності або Третій Майдан (з відповідним поділом 
протестувальників на Євромайдан та Антимайдан), стала на
ймасштабнішою подією в новітній історії України, засвідчивши 

а. М. КириДОн

«На Майдані коло Церкви…»
(Місія Церкви в Революції Гідності)

на майдані коло церкви 
революція іде. 
- Хай чабан! - усі гукнули, 
- за отамана буде.
Прощавайте, ждіте волі, 
- гей, на коні, всі у путь! 
Закипіло, зашуміло 
- тільки прапори цвітуть... 

на майдані коло церкви 
посмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!
на майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір. 
ніч. 

Павло Тичина
(ПлуГ. Київ. 1920;

передрук із ПОеЗІї, вид. 2, Харків,
ДВу, 1929, с. 62).

«На майдані коло церкви...»

Сучасні проблеми
духовності в
українському
суспільстві
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також нові зсуви в колективній свідомості суспільства. Більшість 
експертів маркують вихід людей на вулиці в листопаді 2013 
року, після відмови уряду підписати Угоду про Асоціацію з Євро
пейським Союзом, як цивілізаційний вибір. Відтак національне 
пробудження осені 2013 р. стало могутнім свідченням особливої 
місії громадянського суспільства, морального та громадянсько
го спротиву таким діям влади, які не узгоджувалися з вимірами 
людського існування та розуму, спонукаючи до активних дій та 
пошуку відповідей. На особливу увагу заслуговує питання щодо 
участі Церкви в Революції гідності. Звичайно ж, масштабність і 
глибина прояву цієї події ще потребують глибинного аналізу. Од
нак вже сьогодні увиразнюються певні сегменти. 

Попри незначну віддаленість у часі, варто зважити на перші 
спроби історіографічного наробку в цій царині1. Обговорення та 
осмислення подій Революції гідності та ролі Церкви в них запо
чатковано на наукових форумах2.

Мета пропонованого дослідження сфокусована на спробі ана
лізу позиції Церкви в подіях осені 20132014 рр. Авторське за
вдання вбачаємо в увиразненні місії Церкви в подіях Революції 
гідності. Зауважимо, що під «Церквою» розуміємо узагальнений 
образ інституалізованих релігійних організацій. 

Теоретичною рамкою дослідження є усвідомлення прита
манної самій природі Церкви місії служіння, яка функціональ
но може мати різні складові. Богословське осмислення поняття 
«місія» ґрунтується на розумінні Новозавітного апостольсько

1 Горкуша О. Євромайдан як індикатор трансформації релігійної функціональності 
або революція гідності як ситуація сповіді перед Богом, Україною і людиною (частина 
1) // Релігійноінформаційна служба України. – [Електронний ресурс]. – Режим досту
пу: http://risu.org.ua/ua/index/blog/~slovosvit/54762/; Горкуша О., Филипович л. Наро
джена на Майдані – Громадянська церква України. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/56419/; Єленський В. 
Майдан змінює церкви // Релігія в україні. – [Електронний ресурс]. – Режим досту
пу: http://www.religion.in.ua/main/interview/24423viktoryelenskijmajdanzminyuye
cerkvi.html; Майдан і церква: Хроніка подій та експертна оцінка / Українська асоціація 
релігієзнавців / За загальною редакцією д.філос.н. Филипович Л. О. і канд.філос.н. Гор
куши О. В. – К., 2014; недавня О. Церковнорелігійний фактор Євромайдану в оцінках 
його учасників та прихильників. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.
org.ua/ua/index/studios/studies_of_religions/54976/; трегуб Г. На сторожі мирного про
тесту. Скільки релігій представлено на Майдані // Тиждень. – 2013. – 19 грудня; Фа-
ріон І. Молитвою – проти «беркутівських» кийків // Високий замок. – 2014. – 9 січня; 
Филипович Л. Майдан і Церкви. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
religion.in.ua/main/analitica/24364majdanicerkvi.html

2 1 липня 2014 року за ініціативи Української асоціації релігієзнавців і Всеукраїн
ського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка відбувся експертний Круглий 
стіл «Боротьба ідентичностей у православ’ї в Україні після «Революції гідності»: аспект 
національної безпеки». 
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го повеління, сформульованого в словах Спасителя: «Ідіть же, 
навчайте всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх держати все те, що Я заповідав вам. І ось Я з 
вами по всі дні до кінця віку» (Мф. 28, 1920). Залежно від си
туації та пріоритетності завдань історичного періоду, а також 
позиціонування в ньому Церкви, відносно місії останньої (тоб
тооцінка ролі Церкви «ззовні») увиразнюють духовноетичну, 
миротворчу, гуманітарноблагодійницьку, політикоідеологіч
ну, культурнопросвітницьку, культурнодекоративну, соціаль
ну, консолідуючу, інтегруючу та ін. Архітектоніку дослідження 
вибудовано з огляду на те, що 1) місія Церкви – служити своїм 
вірним і бути там, де є потреба в молитві та душпастирстві, 
2) підставовими цінностями церковного служіння в Револю
ції гідності стали визнання особи та її гідності, домінування 
принципів права й моралі.

Першопочатково логічним видається звернутися до подій, від
даленіших у часі, які активізували питання про природу взаємин 
між Церквою та суспільством у період кризи та суспільних змін. 
Йдеться про події Помаранчевої революції. За тих обставин, не
зважаючи на пряму заборону Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» на участь релігійних організацій у полі
тичних процесах3, фактично не залишилося жодного релігійно
го об’єднання, яке б не заявило про свою громадянську позицію. 
Більшість релігійних лідерів поділяли думку, що у сьогоднішній 
важкій ситуації Церква не може мовчати. Вони стверджували, що 
як інституція Церква відокремлена від держави, але не повинна 
і не може бути відокремлена від суспільства. Тому, в силу своєї 
духовної природи, вона має право давати моральну оцінку поді
ям суспільного життя і закликати християн і всіх співгромадян 
не тільки в особистому, але й у суспільному житті дотримуватися 
Божих заповідей, відкидати зло і прагнути добра4. 

Блаженніший Любомир (Гузар) у ті дні наголошував: «Щас
тя народу здобувається не легким маршем, а важким хрестом. 
Українська нація впродовж історії, а зокрема у ХХ столітті, утвер
джувалася шляхом великих жертв. Ті, що тепер удень і вночі 
стоять на морозі та готові до ще більших випробувань, а то й до 
страждань, є гідними нащадками своїх мужніх предків і розу
міють, що великі речі здобуваються великими зусиллями. Важ

3Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»: Вимога статті 5 – забо
рона політичної агітації; а в частині 3 статті 16 цього ж Закону зазначено, що за політич
ну агітацію релігійні організації можуть бути примусово ліквідовані в судовому порядку.

4Події «помаранчевої революції». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
osvita.ua/vnz/reports/politolog/16971/; http://www. catholicmedia. org. ua/ukr/index_u. html
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ливо, щоб ми не зупинилися лише на нинішньому запалі, який 
може швидко згаснути або збочити на манівці»5. Однак влади
ка застерігав: «Мусимо собі усвідомити, що в майбутньому на 
нас чекають ще й інші виклики – може, не такі драматичні, як 
сьогодні, але такі, що вимагатимуть ентузіазму, завзяття, рішу
чості, витривалості, послідовності й відповідальності»6. Опертя 
влади на силові структури вже тоді викликало велику тривогу 
Блаженнішого з огляду на зростання небезпеки застосування 
насильства щодо мирних громадян, а то й пролиття крові7.

Помаранчева революція нагадала про природу взаємин між 
Церквою та суспільством у часи кризи та суспільних змін та 
увиразнила позицію Церкви. Тому реакція Церкви на події 
2014 року була прогнозованою, – зауважує доктор філософ
ських наук, релігієзнавець, заввідділу релігійних процесів в 
Україні Інституту філософії НАНУ Л. Филипович. Маючи досвід 
2004 року, Церква фактично повторила свої заяви, в яких за
кликала до молитви, ненасильства, до любові і толерантності. 
Вона на певному етапі прийшла на Майдан, ставши разом із 
своїми парафіянами, надаючи їм духовну молитовну і благо
дійну підтримку8. 

Церкви в Україні не залишились осторонь виступів прихиль
ників продовження євроінтеграції  на Майдані з самого початку. 
Так, вже 25 листопада була видана Заява Патріарха Київського і 
всієї РусиУкраїни Філарета «З приводу громадських виступів на 
підтримку європейської інтеграції України»9, у якій Патріарх ви
словив солідарність з ними, а 26 листопада Всеукраїнська Рада 
Церкові релігійних організації закликала владу не перешкоджа

5 Гузар Л. Роздуми щодо майбутності української держави на підставі результа
тів виборів Президента України. – // Прессекретаріат Глави УГКЦ. – 26 листопада 
2004 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.ugcc.ua/

6 Там само.
7 Блаженніший Любомир (Гузар): «Нинішня політична криза поглиблюється ще й 

тим, що непримиренна позиція керівників чинної влади – а вони захищають свої осо
бисті інтереси – спонукає її опиратися радше на силові структури держави, ніж на під
тримку народу. Таку поведінку ми пояснюємо звичками, засвоєними ще з радянських 
часів, за яких ці керівники й були сформовані. Ця модель поведінки відтворює в наших 
очах марево тридцятихсорокових років, яке викликає велику тривогу. В цих обстави
нах зростає небезпека застосування владою насильства щодо мирних громадян, а то й 
пролиття крові» // Гузар л. Роздуми щодо майбутності української держави на підставі 
результатів виборів Президента України. – // Прессекретаріат Глави УГКЦ. – 26 листо
пада 2004 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.ugcc.ua/

8 Филипович Л. Майдан і Церкви. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.religion.in.ua/main/analitica/24364majdanicerkvi.html

9 З приводу громадських виступів на підтримку європейської інтеграції України 
Заява Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета // Українська Православна 
Церква Київський Патріархат. Офіційний сайт.
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ти учасникам Євромайдану10. 27 листопада ректори релігійних 
вузів України також підтримали студентів Євромайдану11, тоді 
ж були оприлюднені слова солідарності з майданівцями екс
глави УГКЦ кардинала Любомира Гузара, роздуми грекокато
лицьких та римокатолицьких священиків про актуальні події. 
Активізувались і віруючімиряни різних Церков: зокрема, 29 
листопада була створена група у Фейсбук «Молитва за Україну» 
у підтримку мітингуючих на Майдані, а на Європейській площі 
почали збиратися молільники з різних Церков12.

Переломним для постання Громадянської Церкви стали події 
30 листопада 2013 р. Саме стіни храму стали першим прихистком 
майданівців: двері перед десятками скалічених студентів, які 
втікали від переслідування «беркутівців», відчинили служителі 
Михайлівського Золотоверхого монастиря (УПЦ КП). На думку Т. 
Антошевського , події ночі 30 листопада можна в чомусь порів
няти з притчею про блудного сина. Молодь, яка ще вчора просто 
байдуже могла ставитися до молитовних ініціатив старшого по
коління, шукає порятунку поміж мурів монастиря, як біблійний 
син – у батька. Від цього моменту віри, особливо публічно вира
женої, на Майдані, та й в Україні загалом, стає дедалі більше 13.

Дзвони Михайлівського Золотоверхого били на сполох у ніч 
на 11 грудня 2013 р., коли підлеглі міністра Захарченка пішли на 
«зачистку» Майдану. Тригодинний набат однієї з головних укра
їнських святинь викликав ланцюгову підтримку в інших храмах. 
І, попри хурделицю, розбуджені люди подалися у центр міста, 
«куди майже через сім з половиною віків сунула сучасна орда». 
Мобілізована дзвонами столиця допомогла Майдану вистояти14.

Перед обличчям небезпеки і для прихистку всіх, хто відсто
ював свої права на центральній київській площі, свої двері від
крили культові споруди різних церковних інституцій, зокрема 
окрім вже названого Михайлівського Золотоверхого монасти
ря, – костел св. Олександра, лютеранська кірха св. Катерини та 
ін. Головна обитель грекокатоликів – Патріарший Собор Во

10 ВрцірО закликала владу не перешкоджати учасникам Євромайданів // Релігійно
інформаційна служба України.

11 ректори релігійних вузів України також підтримали студентів Євромайдану // 
Релігійноінформаційна служба України.

12  недавня О. Церковнорелігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників 
та прихильників. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/
studios/studies_of_religions/54976/;

13 антошевський т. «Потрібне велике народне покаяння…». – 2014. – 18 квітня.. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/107961

14 Фаріон І.Молитвою – проти «беркутівських» кийків // Високий замок. – 2014. – 
9 січня.
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скресіння Христового, що на лівому березі Дніпра – теж надав 
притулок сотням мирних солдатів Майдану. Там виснажених 
протистоянням із силовиками людей обігрівали, годували, на
давали притулок. 

На Майдані після подій 30 листопада було споруджено похідні 
церкви. Похідну церкву св. Миколая, яка стояла позаду барикад, 
що виходили на Європейську площу, під час штурму 11 грудня 
2013 р. було знесено. Однак настоятелеві Київської парафії св. Ми
колая УПЦ КП о. Георгію (Янковському) вдалося її відновити15. 

З ініціативи священика УГКЦ Ігоря (Онишкевича) на Май
дані постав похідний храм, куди приходили молитися віруючі 
інших конфесій16. Така активізація діяльності УГКЦ викликала 
збурення Міністерства культури. У листі останнього зазнача
лося, що відповідно до вимог ст. 21 Закону “Про свободу со
вісті та релігійні організації”, богослужіння, релігійні обряди, 
церемонії та процесії без відповідних дозволів можуть прово
дитись лише у культових будівлях і на прилеглій території, у 
місцях паломництва, квартирах та будинках громадян, на кла
довищах. В інших випадках публічні богослужіння та обряди 
проводяться щоразу з дозволу відповідної міськдержадміні
страції. “Недотримання наведених приписів, згідно з положен
нями ст. 16 Закону “Про свободу совісті та релігійні організа
ції”, може слугувати підставою для порушення перед судом 
питання про припинення діяльності відповідних релігійних 
організацій”, – йшлося у листі17.

У відповідь на закиди Міністерства культури предстоятель 
УГКЦ зауважив, що церква не є учасником політичних процесів, 
але вона не може стояти осторонь, коли її вірні просять про духо
вну опіку. “Існування молитовного намету на Майдані не може 
бути підставою для якогось звинувачення в порушенні закону 
нашою церквою... Молитва не є поза законом”, – заявив він, від
значивши безпрецедентність в історії України подібного листа 
Міністерства культури18. 

15 трегуб Г. На сторожі мирного протесту. Скільки релігій представлено на Майда
ні // Тиждень. – 2013. – 19 грудня.

16 Фаріон І. Молитвою – проти «беркутівських» кийків // Високий замок. – 2014. – 9 січня.
17 Мінкульт погрожує закрити Грекокатолицьку церкву за публічні богослужін

ня // УНІАН. – 2014. – 13 січня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
unian.ua/politics/871735minkultpogrojuezakritigrekokatolitskutserkvuzapublichni
bogoslujinnya.html

18 Мінкульт погрожує закрити Грекокатолицьку церкву за публічні богослужін
ня // УНІАН. – 2014. – 13 січня. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.
unian.ua/politics/871735minkultpogrojuezakritigrekokatolitskutserkvuzapublichni
bogoslujinnya.html
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Як зауважив о. Рудейко, «місія Церкви, є незалежною від того, 
де вона знаходиться і на які землі поширюється, Її канонічна від
повідальність, незмінна в усі часи. Це спасіння людської душі. 
Водночас, існують і земні, людські обставини, які Церква не може 
залишити без уваги. І тут наше завдання полягає в тому, щоб 
вчити добру і закликати до миру»19.

У майданівських молитвах за Україну звучало і наснажли
ве слово представників УАПЦ, римокатолицької, лютеранської 
церков, мусульманських, буддистських священиків, душпастирів 
та вірних інших конфесій. Ніхто з них не ділив паству на свою і 
чужу. Бо перед ними у всій своїй гідності стояв один волелюб
ний народ20. В залежності від конкретно конфесійного розуміння 
можливості або неможливості включення релігії в соціальнопо
літичні процеси релігійні організації продемонстрували той чи 
інший рівень своєї присутності на Майдані, засвідчили велике 
бажання християнської і навіть міжрелігійної єдності. Для біль
шості українських християн та представників інших вірувань 
Майдан став фактором єднання і стер багато стереотипів щодо 
неможливості міжконфесійного порозуміння.

На Майдані були різні і за освітою, і за церковною ієрархією, 
і за належністю до тієї чи іншої церкви представники Церкви. 
Вони зводили барикади і чергували на них вночі, потерпали від 
натиску «Беркута» і мерзли на грудневому морозі21. У лавах май
данівців були студенти Українського католицького університету, 
Духовної семінарії, десятки священиків, рядових парафіян22.

На Майдані увиразнилася соціальна і гуманітарноблагодій
ницька діяльність конфесій (надання милосердницької та добро
чинної допомоги, розширення осередків гуманітарної допомоги, 
створених при релігійних осередках тощо), спостерігалася акти
візація душпастирської роботи. Церква в Революції гідності та
кож виконала найважливішу для суспільства та найприроднішу 
для самої Церкви духовноетичну місію. 

На Майдані народилося екуменічне поняття «наша українська 
церква», яка не фокусувалась на конфесійних або церковноін

19 О. Василь (Рудейко) Завдання Церкви – свідчити істину, і цього намагалися дотри
муватися священики на Майдані // Християнин і світ. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://xic.com.ua/zzhyttja/11intervju/294qzavdannjacerkvysvidchytyistynu
icogonamagalysjadotrymuvatysjasvjashchenykynamajdaniqovasylrudejko

20 Фаріон І.Молитвою – проти «беркутівських» кийків // Високий замок. – 2014. – 
9 січня.

21 трегуб Г. На сторожі мирного протесту. Скільки релігій представлено на Майда
ні // Тиждень. – 2013. – 19 грудня.

22 Фаріон І. Молитвою – проти «беркутівських» кийків // Високий замок. – 2014. – 
9 січня.
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ституалізаційних особливостях, – зазначає Л. Филипович. Ніхто, 
як правило, не запитував, до якої церкви належить та чи інша мо
литовна палатка, священик якої юрисдикції править в ній. Усіх 
об’єднали молитви «Отче наш» і «Богородице, Діво, радуйся», які 
з кожним днем збільшували кількість охочих звернутися до Бога 
і попросити допомоги, захисту, терпимості. Люди уважно вдив
лялися в обличчя духівників, які приходили на Майдан і стояли 
на сцені об’єднано. У тому молитовному спільностоянні вони по
бачили омріяну помісну Церкву майбутнього23. 

Очевидно не випадковою є поява Звернення Синоду УПЦ КП 
(від 22 лютого 2014 р.) з приводу подолання розділення Право
славної Церкви в Україні Патріарх Київський і всієї руси-україни 
Філарет порушив питання про початок діалогу та утворення в 
Україні єдиної Помісної Української Православної Церкви: «У цей 
трагічний і доленосний момент історії українського народу як 
ніколи очевидною є потреба подолати розділення Православної 
Церкви в Україні, яке триває вже понад 20 років, та утворення в 
Україні єдиної Помісної Української Православної Церкви. Існу
юче розділення тісно пов’язане з розділенням у суспільстві, жи
вить його і підживлюється від нього. Єдина Помісна Церква по
винна і могла би відігравати потужну миротворчу та об’єднуючу 
роль в суспільстві, сприяти порозумінню між різними силами, 
недопущенню розпалювання ворожнечі на національній, релі
гійній, регіональній, мовній основі»24.

Доволі символічним у контексті єднання видався збіг Велико
дніх урочистостей 2014 року: за всіма наявними християнськи
ми календарями Великдень припав на одне число. 

Активність духовних керівників у мирному протистоянні 
владі відповідала релігійній ідентичності і самосвідомості про
тестуючих християн, іудеїв, мусульман та інших. Релігійні ліде
ри йшли в ногу з настроями і вимогами суспільства, відповіда
ючи на хвилі незгоди, неприйняття, обурення, схвильованості 
звичайних людей, своїх вірних. Церква була поруч з народом і в 
періоди радісного піднесення, і в хвилини надзвичайної небез
пеки. Вона підбадьорювала людей співами, читанням Святого 
Письма, проповідями. Творячи спільні молитви, священики різ

23 Филипович Л. Майдан і Церкви. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.religion.in.ua/main/analitica/24364majdanicerkvi.html

24 З приводу необхідності невідкладного подолання розділення Православної 
Церкви в Україні: Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви 
Київського патріархату до Української православної Церкви (Московського Патріарха
ту)– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?Itemid=78
&catid=50%3Azv&id=1359%3A1&lang=uk&option=com_content&view=article
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них традицій демонстрували єдність історичних і віросповід
них коренів, єдність народу25.

Один із видимих ефектів непростої роботи священиків різних 
українських церков, які вийшли на вулицю разом зі своїми парафі
янами, щоб підтримати їх під час ненасильницького протесту, був 
мирний Майдан, спокійна атмосфера навколо і неагресивні люди26 

За кілька місяців відбулися кардинальні зміни у ставленні сус
пільства до релігії і Церкви, а також в аспекті міжконфесійних та 
державноцерковних відносин, у розвитку українського суспіль
ства. Питання про природу взаємин між Церквою та суспільством 
поновому постало перед багатьма віруючими, що засвідчують 
свою приналежність до різних православних, католицьких і про
тестантських об`єднань та громад в Україні. Як підкреслює Т. Ан
тошевський, варто згадати, що в перші дні Євромайдану, тобто 
до подій ночі 30 листопада, публічної віри у протестних акціях 
помітно не було. Навіть заклики до молитви у частини мітингу
вальників викликали негативну реакцію. Це можна назвати кон
фліктом ліберально настроєного, переважно молодого за віком 
суспільства і старих традиційних поглядів. Події на Майдані ра
дикалізували нашу духовність. Відбувся перехід від поверхової 
релігійності до глибшого вкорінення духовноморальних норм27.

Поділяємо думку Л. Филипович з приводу постання нового 
феномену – Громадянської Церкви України, що, не будучи яко
юсь окремою інституалізованою організацією, інтегрує в собі 
різні Церкви (як віросповідні, а не організаційні співтовари
ства), конфесійних представників, духовних лідерів та грома
дян, об’єднаних спільною метою побудови гідного Майбутнього 
України на підставі вищих духовних цінностей та релігійнона
ціональних ідеалів. Всі ці суб’єкти, докладаючи зусиль в межах 
індивідуальної специфіки, діяли відповідально та взаємоузго
джено, зосереджуючись при цьому на рівні взаємодії релігії та 
громади (Бога та людини), а не Церкви та влади (церковнодер
жавних відносин)28.

Сьогодні в оновленій Україні відбувається активний процес 
формування громадянського суспільства. Велике значення має і 

25 Филипович Л. Майдан і Церкви. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.religion.in.ua/main/analitica/24364majdanicerkvi.html

26 трегуб Г. На сторожі мирного протесту. Скільки релігій представлено на Майда
ні // Тиждень. – 2013. – 19 грудня.

27 антошевський т. «Потрібне велике народне покаяння…». – 2014. – 18 квітня.. – 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/107961

28 Филипович Л. Майдан і Церкви. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.religion.in.ua/main/analitica/24364majdanicerkvi.html
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Церква в розрізі її відносин із суспільством і державою. В умовах 
нових реалій, які склалися в Україні, Церква активно сприяє про
цесу духовного та національного відродження, розширює сферу 
свого соціального служіння. Неупереджений аналіз релігійної 
ситуації в Україні свідчить, що за наявності доброї волі церков і 
політичної волі державної влади негативні тенденції церковно
релігійних процесів можна подолати, і Церква в Україні буде віді
гравати притаманну їй роль потужної інституції громадянського 
суспільства. На новому етапі суспільного розвитку, пов’язаному з 
формуванням громадянського суспільства та правової держави, 
постає потреба розробки та впровадження нових концептуаль
них засад державноцерковних відносин.

Активна позиція Церкви в Революції гідності окреслила її місце 
у сучасному бутті України. Церква продемонструвала відданість 
служінню Богові, Україні як незалежній державі та її народу. Мі
сія Церкви в суспільстві, репрезентованому Майданом, увиразне
на в єднанні народу заради загальнолюдських цінностей: прав
ди, справедливості та любові, тобто тих цінностей, які насправді 
є християнськими. Майдан став маркером способу суспільного 
мислення. Церква була одним з голосів, а для багатьох людей – 
найважливішим голосом, що линув з «трибуни Майдану».
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Проблема софійності має стародавнє коріння і завжди висту
пала об’єктом прискіпливого дослідження. В стародавній Греції 
була розроблена софійна концепція буття, яка виходила з по
двійного уявлення про розум: як Логосу ─ інтелекту, і як Софії — 
мудрості самого прояву буття. В біблейській Премудрості Божій 
концепція Софії виступає як єдність тварі, творця і творіння. Ба
гато уваги дослідженню різних аспектів Софії приділили Г. Ско
ворода, О. Блок, В. Соловйов, П. Флоренський, С. Булгаков та інші. 
В останні роки з’явилась ціла низка праць, присвячених аналізу 
софійності. Аналізу семантичного змісту софійності присвятив 
свою працю В. Топоров. С. Аверинцєв розглядає концепцію софій
ності в контексті Софії Київської як головного храму стародав
нього Києва. С. Кримський в своїх працях розглядає софійність 
як архетип української культури. М. Кисельова проводить своє 
дослідження Софії в контексті аналізу книжності доби Київської 
Русі (висвітлення головних аспектів софійності у Святому Пись
мі як головної книги християнства). Проблема цілісного аналізу 
концепція софійності в контексті християнства, як і відповідно 
аналіз цього феномену в контексті київської культури, залиша
ється актуальною і сьогодні і виступає метою даної статті.

Цікавими в цьому аспекті є дослідження відомого вченого 
С. Аверінцева. Він у міфологічному образі богині мудрості Афіни 
Палади зазначає чотири головних риси: “1) діви, 2) матері, 3) лю
бові до благозаконних міст, 4) готовність заступитися за ці міста 
перед верховним богом і тим самим врятувати їх”1. Всі ці чотири 
якості увійшли у візантійське уявлення про Богородицю, а пізні
ше, з прийняттям християнства в Київській Русі, становило осно
ву розуміння Богородиці в цій культурі. Цікавим є той факт, що 

н. Д. КОВальЧуК

християнський екзистенціал в контексті 
концепту софійності в київській культурі

у статті аналізується сутність християнського екзистенці-
алу в контексті концепту софійності в київській культурі крізь 
призму східнохристиянської теології, де Богородиця стає втілен-
ням Софії. Друга важлива складова, яка розкриває сенс софійності 
є ідея місцевого устрою, яка репрезентована в удейній програмі 
та в іконі Софії Київської.

Ключові слова: Богородиця, ікона, іконостас, ікона Софії Ки-
ївської, Оранта, премудрість Божа, Софія Київська.
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в християнстві Богородиця виступає одночасно і як Пріснодіва, 
і як Матір. Це не є суперечністю, бо в вищому образі Пріснодіви, 
цнотливість не тільки не заважає дітонародженню, а робить його 
максимально благим.

В християнській, особливо східнохристиянській теології, Бо
городиця стає втіленням Софії. Це пояснюється і традицією осо
бливої ролі жіночого початку в українській ментальності, яка 
йде від часів Київської Русі, і православним зрозумінням жіно
чого опосередкованого відношення людини до Бога, і якостями 
Богородиці, які втіленні в різних назвах ікон. 

Між Богородицею і світом існує не тільки зв’язок, але й пряма 
онтологічна єдність. Нема більш близької до світу, більш косміч
ної істоти ніж Богородиця, яка в своїй особі зображує софійність 
всієї тварі. “При цьому софійному, вселюдському і космічному 
значенні зображення Богоматері в іконі зберігає її особистістний 
характер. Це не тільки ікона Цариці неба і землі всієї, але і Діва 
Марія, яка має відповідну особистість і свою особисту долю на 
землі (що особливо ясно проявляється і в іконах Богородницьких 
свят)“ — писав С. Булгаков2.

Богородиця була першою в світі, кому було дано спостерігати 
втілену живу мудрість, яку Бог явив на землі. Як зазначає О. Сир
цова: “Особливість пізнання цієї живої премудрості, порівняно з 
усіма іншими, хто пізніше прийняв істину Христа, полягає в тому, 
що Богородиця могла бачити і відчувати цю живу премудрість у 
глибині власного єства очима материнства ”3. Нерозривність Бо
городиці з її сином знаходить своє відображення в зображенні 
Діви Марії з Немовлям. В цьому сенсі ми бачимо єдність Божого 
і тварного початку — ікона Богоматері з немовлям належить до 
ікон софійних. З другого боку, Діва Марія є святіший сосуд Духа 
святого, духоносиця, і ікона Богородиці, особливо без немовляти, 
є людський образ Духа святого. Тому її ікона є іконою всього свя
того, духоносного людства, іконою церкви.

Образ Богородиці пов’язаний з ідеєю апокатастасису, як 
ідеєю милосердя і можливості кінцевого спокою для усіх. Про 
що нам свідчать, передусім, тексти грецького Апокаліпсиса. 
В інтерпретації перекладного Апокаліпсису у слов’ян акцент 
робиться на благу роль Богородиці у потойбічному світі і по
легшенні страждань та мук грішників. В цьому сенсі співчуття 
Богородиці до грішників в пеклі є суттєвою силою онтологіч
ного апокатастасису світу. 

В такому контексті важливо зазначити, як пише Сергій Крим
ський, що з семантичного боку “Київ нібито персоніфікує екс
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клюзивну по своїй духовній інтенсивності осану Богородиці”4. 
Про це свідчить те, що більшість київських храмів присвячено 
Богородиці. Наприклад, перший, після прийняття хрещення, 
храм в Києві, Десятинна церква, символізує Благовіщення. Бла
говіщенською була і надбрамна церква Золотих брам. Образу Бо
городиці була присвячена і головна церква Подолу ─ Пирогоща. 
Споруди церков КиєвоПечерської лаври присвяченні основним 
подіям в житті Божої Матері ─ від батьківського початку (Ганоза
чатьєвська церква,) Різдва (церква і дзвіниця Різдва Богородиці) 
до кінця її земного шляху (головний Успенський собор).

З іншого боку, як доводить С. Кримський в вищезгаданій праці, 
осанна Богородиці була особливо актуальною в Києві, який про
тягом багатьох тисячоліть був центром поклоніння бісівським 
силам в самому їх небезпечному, з точки зору християн, варіан
ті – відьмацьких силах. Сам центр княжого Києва, практично вся 
його територія, стояла на великому язичницькому цвинтарі. Такі 
ж самі могильники протягались на північ від міста через Лису 
гору (Юрковицю) до Кирилівських височин.

Тут протягом багатьох століть творились “богопротивні”, з 
християнської точки зору, ритуали і таїнства – те, що Церква на
зиває “мерзотністю перед обличчям Господа”. Це були, передусім, 
ритуали і таїнства, які були присвячені почитанню Баби – Смер
ті. Присвячені Богородиці Десятинний храм, собор святої Софії, 
потім і Кирилівська церква, ніби то освячували ці, просочені 
жертовною кров’ю, місця. З невідомих причин, залишилась нео
свяченою Лиса гора, яка і стала антиподом Софії в системі духо
вноціннісних координат. 

Віра в таємничі зібрання і шабаші відьм збереглась в хрис
тиянську добу протягом багатьох століть. Її центром була Лиса 
гора, яка розташована поблизу Подолу. Присутність Лисої гори 
свідчила про інший світ та інші цінності, які якісно відрізнялись 
від православних цінностей християнства, які виступали в якості 
“захисних стін” віри.

Другою важливою складовою частиною, яка розкриває сенс 
софійності, є ідея місцевого устрою. “Премудрість побудувала 
собі будинок,” – такими словами починається відома дев’ята гла
ва Книги приповістей. Будинок – це завжди образ упорядковано
го світу, який протистоїть хаосу і дисгармонії.

Київ, як столиця Русі, виступає не тільки як ведучий політич
ний, економічний, церковний центр, а і як втілення вищої розум
ної ойкумени, як втілення софійності в матеріальнопросторово
му середовищі міста. Зрозуміло, що столиця має символізувати 
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мудрість, виконувати функцію мудрої голови. М. Ю. Брайчев
ський в своїх дослідженнях зазначає, що доісторичні поселення 
на території Києва вже на межі ер мали семантику верховенства, 
бо мали назву Сар. “Сар” в осетинській мові означає “голова”. Кос
тянтин Багрянородний вже в середині десятого віку назвав ки
ївську фортецю (очевидно ─ на Замковому пагорбі) “Самбадас”, в 
чому з точки зору вищезгаданого вченого, можемо вбачати його 
викривлену стародавню місцеву (сарматоаланського коріння) 
назву “Сарбатас”5.

У світогляді середньовіччя, упорядкований і замкнений про
стір міста, організовувався біля храмів. Місто ніби є простором 
храму, храм виступає центром міста, а обидва — суть образи од
ного і того ж ідеалу ─ Небесного Єрусалиму. В. Лазарєв зазначає: 
”Кам’яне місто серед безкінечного і ще не обжитого, ворожнечо
го степу — це зовсім не те, що кам’яна будова посеред густо насе
леної місцевості. В 1036 році незадовго до забудови святої Софії, 
зі степу прийшли орди печенігів й обложили Київ”6.

Митрополит Іларіон у своєму “Слові про закон і благодать” зістав
ляє святу Софію з храмом Єрусалима, який є центром святого міста 
і символом небесного Єрусалиму. Ця ідея нового Єрусалиму просте
жується у архітектурному рішенні собору, в основі якої лежить сим
волічний образ Града Божого як упорядкованого Богом космосу.

Храм святої Софії Київської, збудований у 1037 році, є святі
шим паладіумом Київської Русі. Літургійна будова храму, переду
сім, пов’язана з фігурою Богородиці Оранти, яка розміщена по
середині храму і образ якої визначає сутність всього інтер’єру. 
Традиційний жест Оранти, який має свій початок в ранньохрис
тиянському мистецтві ─ підняті до рівня голови руки ─ є жестом 
молитви. Щоб зрозуміти сенс цього жесту Оранти, необхідно зга
дати відоме місце в Біблії. Згідно Книги Вихід, під час тяжкої бит
ви ізраїльтян з єгиптянами, Мойсей підняв руки в молитві за свій 
народ. До тих пір, поки він тримав зусиллям волі руки піднятими, 
отримували перемогу ізраїльтяни, а коли руки Мойсея опускали
ся — перемогу отримували вороги. [Вих, 17, 1112].

В світі цього епізоду стає зрозумілим, що Оранта ─ це теур
гічна сила, яка має знищити видимих і невидимих ворогів міс
та. Оранта стає воїном заступником, бо вона, як і Мойсей, бере на 
себе функцію захисту свого народу.

Зв’язок ідейної програми Софії Київської зі священною історі
єю проглядається і в розписі святої Софії. Свідчення тому — роз
пис над конхою центральної аспіди Софії Київської. Над зобра
женням монументальної фігури Богоматері Оранти, яка втілює в 
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собі як земну церкву, так і Премудрість Божу, розміщено надпис, 
що проголошує: “Бог серед нього — воно не захитається; Бог по
може йому зранку [Пс. 45, 6]”.

В Стародавній Русі слово, передусім, називало явище, співвід
носило його зі Святим Письмом, з богословською літературою. 
Тому слово стає знанням мудрості. Саме Костянтину духовна тра
диція доби Києвської Русі зобов’язана догматичній і художній 
символіці Софіїпремудрості, художниці небесної. через образ 
премудростіСофії, в якій злиті твар, творець і творіння, утво
рюється зв’язок з християнською софіологією, з уявленням про 
життя, як творчість і радісне художество. Християнські витоки 
цього зв’язку досліджує В. Топоров, проводячи аналіз “Прогласа” 
Костянтина Філософа, в якому слово стає провідним. Костянтин 
Філософ в “Прогласі” зазначає три значення цього Слова: “1) при
хід Слова до слов’ян, який можна зрівняти з приходом Ісуса Хрис
та, про який проголошували стародавні пророки, 2) “софійність 
Слова”, 3) писемне втілення Слова7”. Всі ці три мотиви передба
чають не тільки співвідношення, але внутрішній, органічний 
зв’язок Слова з мудрістю, завдяки чому Слово стає Логосом. Сло
во освічує, несе світло, за його допомогою людина відрізняється 
від інших Божих істот.

Процес збирання народів (мов) для просвітництва їх Словом 
Божим і введення справжньої християнської віри, співвідносить
ся в “Прогласі” з процесом збирання літер в слові і збиранням 
слов’янської абетки для просвітництва книжного. Таким чином, 
можна говорити про глибинну єдність Софії — премудрості Бо
жої і Слова, їхній взаємозв’язок, що характеризує важливу рису 
культури Київської Русі. 

Створення іконного світу Софії повертає нас, передусім, до 
зрозуміння сутності іконопису як певного типу втілення Слова у 
світ. Ікона є витвором свідків. “Свідоцтво про світ духовний існує 
у поглядах всієї стародавньої філософії. Ось чому справжні бого
слови і справжні іконописці рівно звались філософами.... Іконо
пис — є метафізика як і метафізика — свого роду, іконопис сло
ва,” — пише П. Флоренський [331, с. 351]8. Ікона, як витвір свідків, 
з’єднує світ трансцендентальний і реальний, світ духовний і тва
ринний, світ божий і земний. Ікона має велику силу втіленого в 
неї спасіння Божого Духа. Вона завжди софійна в своїй сутності, 
бо є втіленням невидимого Бога, який через неї проголошує свою 
любов до людей.

В іконі все свідчить про Божий Дух. Це, передусім, краса, яка, 
не маючи безпосереднього прагматичного виміру, є проявом Бо
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жої ласки до людини. Але ікона має також породжувальну красу 
силу. Про це свідчить зворотна перспектива у художньому про
сторі ікони, спрямованість її образів за межі самої ікони. Цьому 
відповідає і рух часу, який, як зауважує П Флоренський, “в іконі 
має зворотній сенс свого розвитку, із майбутнього і минулого на
зустріч теперішньому”9.

В іконографії Софія ототожнюється то з Христом, то з 
Богоматір’ю, то церквою, то з типовим образом Нареченої із 
“Пісні Пісней” або з космосом. Відомий дослідник іконопису П. 
Флоренський зазначав: “Існує три основні типи ікони Софії Пре
мудрості Божої: тип Янгола, тип Церкви і тип Богородиці. Їм від
повідає три ікони: Новгородська, Ярославська та Київська10”.

Третій тип ікони Софії Премудрості Божої представлений Со
фією Київською. Тут передусім зображена церква, як храм Прему
дрості, оточена пророками і апостолами і Богородиця. Ідейним і 
художнім центром цього іконостасу виступає Богородиця, в лівій 
руці якої — немовля, а в правій — кадуцій. На карнізі ротонди 
надпис: “Премудрість створила собі будинок“. На кожному стовпі 
по три надписи: перша — назва духовного дару, друга — її сим
волічне зображення, третя — відповідний текст з “Одкровення”. 
На сходинках амвона – назви семи чеснот, а на сходинці “віри” — 
семи пророків. Над ротондою БогОтець, а над ним — Дух Святий, 
кругом них — сім архангелів: Михаїл, Ураїл, Рафаїл, Гавріїл, Сера
фім, Іегуріїл, Варахіїл. Таким чином, як зазначає С. Булгаков: “Її 
ікона є тим самим іконою всього святого, духоносного людства, 
іконою Церкви. Ця думка особливо яскраво знайшла свій вираз 
в іконі Софії Київського Ізвозу, який зображує храм премудрості 
з Богоматір’ю, яку оточують пророки з апостолами, тобто Церк
вою”11. Можна зробити висновок про єдиний, загальний для усіх 
духовний початок, як відбиток однієї ідеї — ідеї мудрості, який 
знайшов своє втілення у різних типах ікони Софії премудрості 
Божої: типу янгола, типу святої церкви та типу Богородиці.

Таким чином, концепт софійності в київській культурі в контексті 
християнського екзистенціалу відбився, передусім, в образі Богоро
диці, яка була першою у світі, кому було дано спостерігати втілену 
мудрість, котру Бог втілив на землі. З іншого боку, християнський 
ідеал концепту софійності репрезентований ідейнохудожнььою 
програмою Софії Київської та храмової ікони собору Софії.

1 Аверинцев С. С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Со
фии Киевской // СофияЛогос. – К.: Дух і літера, 2000. – 217
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Молітесь Богові одному…
Молітесь правді на землі,

а більше на землі нікому
не поклонітесь!

(т. шевченко)

Постановка проблеми. Вивчення й усвідомлення сутності духо
вності як феномена нації, суспільства, людини дає можливість на
голосити, що духовність є стрижневою складовою людського бут

М. І. ПІрен

духовність як чинник злагоди, 
толерантності, консолідації та соборності 

сучасного українського суспільства
у статті осмислено феномен духовності як чинника суспіль-

ної моралі, совісті, відповідальності, працьовитості, толерант-
ності в сучасному кризовому, українському суспільстві. Показано 
шляхи виховання духовності особистості, роль релігії у форму-
ванні духовності та її важливість для трудових колективів, сім’ї, 
школи й суспільства в цілому.

Ключові слова: духовність, духовна особистість, совість, су-
спільна мораль, аморальність, толерантність, злагода, консолі-
дація суспільства, соборність.
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тя та цивілізаційного розвитку. Досягнення духовності є головним 
завданням кожної особистості в процесі її життєтворчості. 

Духовне існує та реалізується лише між людьми, саме тому на
уковці, богослови, віруючі люди засвідчують про вагомість духо
вності. Вона цінується у всьому світі і повинна бути реальністю 
кожного суспільства, кожної особистості.

Конституція України є базовим законодавчим актом, у яко
му визначено основні політико – правові засади регулюван
ня духовного життя українського суспільства. Основний за
кон держави закріплює на законодавчому рівні важливу роль 
культури, релігії, освіти, науки як складових, що найбільше 
впливають на духовні процеси суспільства і, навпаки, гідно 
розвиваються завдяки духовності. Головною метою консти
туційного регулювання духовної сфери є створення умов для 
всебічного розвитку творчого, освітнього, наукового, культур
ного потенціалу кожної галузі та суспільства. Духовність ви
ступає головним стрижнем суспільного прогресу, піднесення 
його ефективності, утвердження, толерантності, злагоди та 
консолідації суспільства.

Найбільш вагому складову, базову основу духовності для лю
дей дають Біблія, Святе Євангеліє, «Нагірна проповідь Спасите
ля», які ми повинні читати та вивчати для спасіння душі, для ми
лосердя, поваги та любові між людьми в процесі земного життя. 
Ці книги мають бути настільними книгами кожного громадяни
на, кожної сім’ї, кожної організації.

Духовність базується на спільних константах, вироблених у 
процесі людського буття: моралі, гуманізмі, релігійності, понят
тях добра і зла, традиціях народу. Виходячи із реалій людського 
буття, маємо пам’ятати, що феномен духовності є надзвичайно 
важливим для людини та її реалізації у суспільних інститутах 
сім’ї, людських стосунках .

Саме тому, одним із основних завдань держави щодо духовно
го розвитку, Конституція України визначає сприяння толерант
ності, консолідації української нації, формуванню у її громадян 
історичної свідомості, традицій і культури а також розвитку ет
нічної, культурної, мовної та релігійної самобутності усіх наро
дів, що сьогодні проживають на теренах України. 

Проголосивши та визначивши важливість і пріоритетність ду
ховного відродження українського суспільства, владні інститути 
робили певні спроби розробити та запропонувати загальнодер
жавну програму розвитку духовності, захисту моралі та форму
вання здорового способу життя громадян України. Незважаючи 
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на необхідність законодавчого забезпечення духовності, захисту 
моралі та формування здорового способу життя громадян Укра
їни, чиновники приймали заходи та програми, в урядових нішах 
обговорювали, приймали рішення, але не виконували їх, згорта
ли. Взяти хоча б до прикладу,  2001 р. грудень місяць у зв’язку з 
ліквідацією Всеукраїнської координаційної ради з питань духо
вності, захисту моралі та формування здорового способу життя 
громадян. Українське суспільство отримало сьогодні негативи 
від колишньої «показоворелігійної влади» особливо на Сході 
України  (Донецька та Луганська обл.).

Низька ефективність державних програм, ігнорування орга
нами державної влади проблем розвитку духовної сфери приве
ли до кризи не тільки у цій сфері, але й у суспільстві в цілому. 

Зауважуємо, історія вчить, що бездуховність нації та її лідерів 
призводить до соціальних і політичних катаклізмів та трагедій 
особистого життя лідерів й мільйонів простих громадян. Саме 
про це засвідчили події в сучасній Україні,  де аморальний,  про
фесійно не компетентний лідер  держави (В. Янукович), «копаю
чи для інших яму», сам у неї упав, встигнувши зі своїми прибічни
ками, зробити зло Богові та власному народові, бо хрестився на 
Святому Афоні, навіть з дружиною там побував, де недозволено 
бувати жінкам…

На сучасному етапі Україна стала ареною боротьби за свобо
ди від неволі, за правди від неправди, за християнську любов 
від ненависті, за демократію від зловживань влади та боротьби 
з корумпованою владою. Причиною всіх негараздів стало вла
долюбство. Владу, яку дарує людям Господь Бог, щоб захищати 
правду і творити добро, треба відрізняти від владолюбства, яке 
є великим злом. Влада приносить страждання як окремим лю
дям, так і всьому народові. Для духовної особистості бути при 
владі – це не благородство і незаслужена шана, а важкий хрест, 
поєднаний із великою відповідальністю та працею й турботами 
за державу та народ.

Бездуховність представників  високих ешелонів еліти владних 
структур в сучасній Україні сьогодні принесла народові розруху 
та протистояння.

Сучасний духовний стан українського суспільства одностайно 
оцінюється дуже негативно як науковцями, діячами мистецтва, 
так і представниками різних релігійних конфесій. Серед най
негативніших факторів такого стану є: некерованість процесів 
становлення демократичного суспільства; неможливість корис
туватися ціннісними орієнтирами своїх батьків; неузгодженість 
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системи виховання і освіти, що приводить до отримання проти
лежних тенденцій у суспільній свідомості; послаблення ролі лю
дини, духовної спадщини попередніх поколінь і освітніх закладів 
в процесі виховання; повільний перехід громадян до духовних 
імперативів тощо.

Духовність – це інтегративна якість особистості, що визначає 
смисложиттєві цінності, які формують людяне відношення до 
інших, співчутливість,  гуманізм, тим самим  забезпечують духо
вний розвиток особистості.

Під духовним розвитком особистості розуміється процес ін
дивідуально – особистісного залучення до духовної культури 
суспільства, оволодіння загальнолюдськими, соціокультурни
ми, національними цінностями а також досвідом людства в про
цесі духовно – практичної діяльності та самостійного творчого 
розвитку кожної особистості. Тобто, головним для будь – якої 
особистості, виступає виховання і самовиховання, щоб стати на 
шлях духовної людини. 

Виховання духовності людини розуміється як наслідування 
етичних законів, використання творчої і мистецької діяльності, 
вивчення здобутків національної і світової культури, що за сут
ністю є процесом становлення людини духовної. Самовихован
ня розпочинається з прагнення людини до самовдосконалення, 
особистість повинна прагнути до самоствердження у всіх видах 
діяльності. Головною лінією самовиховання постає відповідаль
ність, а основою самосвідомості є діяльність, самопізнання, здат
ність до розвитку саморегуляції.

Потреба в духовності актуалізується ще до того, як людина 
зможе сформувати індивідуальну і суспільну мораль, логічно за
фіксувати і, таким чином, гармонізувати власне життя. Сама мо
раль в силу своєї природи не може людину примусити бути ду
ховною людиною, однак її принципи виховання здатні, завдяки 
волі людини, зняти внутрішню напругу і гармонізувати людину 
зі світом.

Духовність також розглядається, як здатність особистості тво
рити свій внутрішній Всесвіт на основі загальнолюдських і на
ціональних цінностей, завдяки чому реалізується ототожнення 
людини зі Всесвітом.

В ході з’ясування особливостей становлення духовної культу
ри особистості, в сучасному українському суспільстві встанов
лено, що вони обумовлені глобалізаційними процесами в світі, 
трансформацією українського суспільства на засадах демократії 
та глибинною національною основою – менталітетом українсько
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го народу. Всі, умови, в яких живе людина визнані об’єктивними, 
перші дві синтезовано в характеристиці стану сучасного україн
ського суспільства як перехід від традиційного, закритого до су
часного відкритого типу суспільств. 

З огляду на особливості процесу становлення духовної культу
ри особистості має місце низка перепон, а саме:  нерівність мож
ливостей для саморозвитку; ускладнення національної само
ідентифікації; збільшення об’єму інформації  усе це ускладнює 
процес планування і вибору шляхів саморозвитку, хоча і збільшує 
кількість можливих варіацій процесу безробіття, міграції тощо. 
Визначені особливості представляють ускладнення і труднощі 
для процесу встановлення духовної культури українця. Але їх по
долання містить прекрасні перспективи зміцнення самосвідомо
го начала: зростання ролі особистості у напрацюванні соціально 
значущої інформації. В ході дослідження процесу особливостей 
становлення духовної культури українців, обумовлених україн
ською ментальністю, він приховує в собі плюсові можливості са
моорганізації особистості. Цим пояснено нагальну потребу зрос
тання духовності українського народу.

Особливості становлення духовної особистості в сучасному 
українському суспільстві  обумовлені українською ментальніс
тю. Духовне зростання людини не можливе без усвідомлення 
своєї національної особливості та приведення її у відповідність з 
розвитком суспільства та світу в цілому. Це означає, що історич
ний досвід українського народу, в якому загартувалися ідеали 
свободи, віри, індивідуалізму, гумору, оптимізму, милосердя, по
ваги до світу природи додаються ще особистісні потреби станов
лення духовної культури громадянина України.

Навіть кожний з цих ідеалів українського суспільства вносить 
свій вклад в цей процес. Історична доля українського народу 
склалася так, що досвід української державності віддалений у 
часі і недостатній у сьогоденні, додає нам саме українського ко
лориту, спрямованості і самобутності, творчості, самостійності, 
але ці прекрасні якості в своїх крайностях перетворюються на 
індивідуалізм, який заважає розвиватися колективним тенден
ціям і суспільному будівництву.

На нашу думку, національними особливостями становлення 
духовної культури українця можна вважати саме гумор і опти
мізм, які теж згрунтовані в ментальності українського народу, 
причому в найоптимістичніший спосіб, який дозволяє особис
тості водночас зорієнтуватися і підбадьорити саму себе. Гумор і 
оптимізм можна назвати специфічними інструментами станов
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лення духовної цілісності особистості також і в умовах україн
ського сьогодення, коли йде боротьба за державну єдність ціною 
життя.  Взагалі, ціннісний національний портрет українця, який 
можна скласти з творів дослідників української історії, виходить 
досить привабливим: поетичним ставленням до природи (М. 
Костомаров), автохтонною демократичністю суспільного життя 
і шанобливим ставленням до жінки і старших поколінь (В. Ан
тонович), полярними модусами екзистенційного відношення до 
життя (О. Кульчицький), самостійністю української культури (М. 
Хвильовий) та ін. 

Але в цілому, природа української ментальності виступає як 
подвійно парадоксальна. Однією з них можна вважати перелив
ність українських культурних традицій (О. Забужко), яка вияв
ляється в дисфункції історичної пам’яті, що є найважливішим 
моментом формування національної ідентичності. Це пояснює 
поліхронність української дійсності і подвійну парадоксальну 
природу української ментальності. Подвійно – парадоксальна 
природа української ментальності приховує в собі плюсові мож
ливості самоорганізації особистості, саме це є нагальною потре
бою духовного зростання українського народу. Прагнення до 
високих можливостей втілюються в баченні особливої духовної 
ролі українського етносу, ніколи нічиї землі не завойовував, а за 
свої платив життям.

А. П. Вірковський і О. Ю. Вознюк вбачають це причиною, з якої 
витікає особлива духовна роль українського етносу, «гранич
ність українського народу», який деякою мірою поєднав та поєд
нує Європейськи Схід та Захід, Європейський Південь і Північ як 
в геополітичному, так і в культурологічному відношенні».

Дуже вагомо виділити в даному контексті релігію. Релігія здій
снює глибокий вплив на все суспільство, тому вона охоплює стриж
неву основу духовності народу. Протягом всієї історії релігія була 
тією силою суспільного прогресу, що мотивувала людей розвива
ти свої духовні якості та надавала сили відстоювати волю, робити 
свій внесок у поліпшення життя людей. Про це засвідчують події 
Майдану 2013 – 2014 років та діяльність духовенства, особливо 
Михайлівського собору й представників інших релігійних конфе
сій, які мали місце в сучасному українському суспільстві.

Вселенські духовні принципи, які лежань в основі християн
ської релігії – терпимість, співчуття, любов, справедливість, то
лерантність, жертвенність, відданість благополуччю народу, єд
ність є основою прогресивного розвитку людства. Це і засвідчує 
про високий рівень духовності суспільства.
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Спотворення того, що є основою духовних, релігійних ціннос
тей було і є на сьогодні однією з основних причин соціальної де
зінтеграції, нетерпимості, ненависті, злиднів, гноблення, воєн, 
тероризму, сепаратизму. 

Релігія в кожній культурі, в усі часи була тим чинником, що 
формує та стимулює прогресивний розвиток і стабільність сус
пільств. Майже всі прийнятні соціальні норми в суспільстві під
падають під вплив моральних чи етичних норм, які культивують 
у суспільстві світові релігії (християнство, іслам, буддизм).

Найбільш широко впливовим морально – етичним стандар
том історії був і є той, який знаходиться у християнській Біблії, 
в книзі Вихід, розділ 20 загальновідомий, як «Десять Заповідей 
Господніх». 

Релігійне вчення розвиває совість, мораль, чистоту духу люди
ни і таким чином впливає на розуміння та усвідомлення «добра 
і зла» в серці та розумі людини, впливає на формування особис
тісних моральних критеріїв для правильної оцінки людсько
го буття. Характерно, що тенденції які є типовими для світової 
релігійності проявляється і в Україні. Як свідчить моніторинг, 
проведений соціологічною службою Центру Розумкова, станом 
на кінець 2010 р. число громадян, які визнають себе віруючими 
зросло з 58% до 71%. На цей же час зменшилося число тих, хто 
вагається між вірою та невір’ям (з 23% до 12%) і невіруючих (з 
12% до 8%) [9].

Дещо менше, згідно з тими ж дослідженнями, стало невіру
ючих (6% проти 8%) і більше тих, хто вагається між вірою та 
невір’ям (15% проти 12%). 

Станом же на початок 2013 року, порівняно з 2010 р. число 
громадян, які визнали себе віруючими, дещо зменшилося і ста
новить 67%, проти 71% в листопаді 2013 року.

Бажано звернути увагу на релігійне виховання в сім’ї, де число 
молодих людей, яких виховували в релігійному дусі вдома, фак
тично не змінилося: у 2000 р. – це 31%, у 2013 – 34%.

Найбільшою мірою релігійне виховання притаманне сім’ям 
Західного регіону країни (76%), найменше – Східного (19%).

Слід наголосити, що релігійність українців має конфесійну са
мовизначеність. Більшість (71%) опитаних ідентифікують себе з 
православ’ям близько 6% – з грекокатолицизмом, 9% опитаних 
вважають себе просто християнами, 11% – не відносять себе до 
жодного з релігійних віросповідань [9].

Одвічне прагнення українства до соборного життя було і за
лишається духовним імперативом тривалого бездержавного іс



202

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

нування, а на сьогодні є дороговказом у побудові реальної укра
їнської демократії, незалежності, соборності.

Шлях від соборності наших земель до соборності українського 
духу – непростий! Він пролягає через подолання перешкод, які 
виникли внаслідок кількастолітнього існування нашої країни у 
складі різних держав, що й накладали свої впливи на соціально
економічні, політичні та світоглядні засади.

Подальше наукове осмислення та практичної реалізації про
блем духовності виступає дилемою сьогодення у всьому світі.

Сучасне людське суспільство взагалі перебуває в ситуації ви
рішення ряду глобальних проблем, пов’язаних з виживанням 
людства. Успішне вирішення проблем для всього українського 
народу вимагає об’єднання всієї громадськості – релігійної і світ
ської, нарощування між ними всебічного діалогу і співробітни
цтва. Ідейним фундаментом такого співробітництва мають стати 
принципи толерантності, духовності, гуманізму, що утверджують   
пріоритет духовноперетворюючої сили в людській сутності, яка 
є найкращим творінням Господнім. Слава Україні! Божої нам Бла
годаті на злагоду, мир у наших душах і навколо нас!
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Означений вище заголовок цієї публікації виводить на потребу 
окреслення й осмислення ще однієї грані непересічного таланту 
видатного діяча українського відродження ХХ століття Івана Огі
єнка (митрополита Іларіона) – як ревного, послідовного, небайду
жого й переконливого ідеолога Української православної церкви. 
Грань ця, на нашу думку, найменш досліджена й науково висвітле
на в сучасному зарубіжному і українському огієнкознавстві.   

Із широкої за тематичним аспектом церковної проблематики 
читачі материкової України більше знають ОгієнкаІларіона як 
потужного за обширом написаного історика Української церкви. 
Цьому сприяла й та обставина, що ще на зорі української неза
лежності його працю «Українська церква» було перевидано в Ки
єві в числі перших зпоміж тих, що неодноразово публікувалися 
на Заході (1)  після «Української культури»  (2) та «Історії україн
ського друкарства» (3).

Осібне місце посідають твори з історії Української православ
ної церкви у бібліотечній серії «Запізніле вороття», яку упродовж 
останніх 13 років успішно здійснює Фундація імені митрополи
та Іларіона (Огієнка) спільно з київським видавництвом «Наша 
культура і наука», до цієї тематики мають відношення шість 
томів. Це передусім першодруки із вінніпезького архіву «Укра
їнське монашество» (4), «Розп’ятий Мазепа» (5), «Богдан Хмель
ницький» (6). У збірці про І. Мазепу вміщено незакінчену авто
ром розвідку «Українська церква за часів гетьмана  Мазепи», а в 
збірці про Б. Хмельницького уперше побачила світ «Українська 

М. С. тиМОшиК

Ідеологія Української Православної Церкви 
як прояв національного духу

в церковному житті українців
йдеться про першодрук в україні збірки творів Івана Огієнка 

(митрополита Іларіона) «Ідеологія української церкви», що по-
бачила світ у київському видавництві «наша культура і наука» 
на початку 2014 року. аналізуються твори, написані автором 
у 20-60-х роках минулого століття і  присвячені історичним, 
культурологічним, догматичним  та канонічним особливостям 
ствердження християнства на українському національному  
грунті. Головною змістовою домінантою цього видання є фе-
номен незнищенності національного духу в церковному житті 
українського народу. 
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церква за Богдана Хмельницького». Твори, що вже публікували
ся, представлені  в кількох томах серії «Зарубіжні першодруки»: 
«Свята Почаївська лавра» (6), «Українська церква за час Руїни: 
1657 – 1687» (7), «Українська церква» (8).

Проте досі поза берегами першо чи перевидань творів Івана 
Огієнка в Україні залишався цілий пласт його праць, присвяче
них обґрунтуванню підвалин та істоті національної церкви укра
їнського народу, її догматичному та канонічному стану, її місця в 
світовому русі за утворення живої народної національної церкви, 
відмінностей і особливостей сприйняття та сповідування україн
цями сутності православ’я. Іншими словами, ідеться про ідеоло
гію церкви, як відмінне переломлення християнства в сприйнят
ті його кожним народом на своєму, національному, грунті.

Першу спробу осмислити цю проблематику Іван Огієнко здій
снює не початку 1918 року, коли організатори Першого Собору 
Української православної церкви звернулися до нього, тоді ще 
молодого, 35літнього, професора Київського університету з 
пропозицією виступити на тому соборі з доповіддю «Відроджен
ня Української церкви» перед поважним  духовенством. У своєму 
викладі доповідач свідомо наголошував на відродженні, а не на 
створенні Української церкви. Переконливо залучаючи до своїх 
аргументів свідків старої Української церкви —  безцінні лавр
ські стародруки — про її існування і боротьбу за самостійність, 
він аргументував свою думку про необхідність не українізації, а 
дерусифікації церкви, її «відмосковлення». Йшлося, отже, про не
канонічність приєднання Української церкви до Московського 
патріархату. Своїм виступом Огієнко справив настільки велике 
враження на слухачів, що частина духовенства несподівано під
велася  з місць і почала співати український гімн «Ще не вмерла 
Україна». Робота Собору засвідчила, що значна частина духовен
ства була готова  сприйняти українську національну ідеологію, 
як свою кровну справу  і повести за собою віруючих, народ, який 
свято тримався традицій своїх  пращурів. Важливо було вчасно 
підтримати цю готовність, спрямувати  її у належне русло.

Вдруге за дослідження так званої ідеологічної проблемати
ки Української церкви Огієнко береться наприкінці 1920 року 
в польському Тарнові, після вимушеного полишення своєї не
простої місії Головноуповноваженого уряду в останній столиці 
УНР – Кам’янціПодільському. Заснувавши там своє видавни
цтво «Українська автокефальна православна церква», він вино
шує задум  видавати серію відповідних брошур. Будучи очіль
ником міністерства віровизнань екзильного уряду УНР, міністр 
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Огієнко мав у своєму розпорядженні колосальний за обсягом  
матеріал за цієї темою. Це дало йому можливість оперативно 
написати, зокрема, розвідку «Світовий рух за утворення живої 
народної національної церкви». Праця вийшла окремою бро
шурою під числом 11 бібліотечної серії нового видавництва. 
На останній сторінці цього рідкісного на сьогодні тарнівсько
го видання зазначено: «Десятий рік вигнання з Рідного Кораю. 
37 квітня 1921 р., м. Тернів. Проф. І. Огієнко». Однак на початку 
вересня 1922 він вирішує остаточно припинити роботу в уряді 
й виїздить до Львова з намірами зв’язатися зі своїм київським 
приятелем і однодумцем, тодішнім вченим секретарем радян
ської України А. Кримським, з приводу можливого повернення 
на наукову роботу в Україну. Як відомо, ідея з поверненням до
дому від початку була приреченою. 

Третя спроба опанувати малодосліджену попередниками тему 
«Ідеологія Української церкви», здійснена в Холмі, виявилася 
результативною. Хоча й утілювалася за надзвичайно складних 
житейських обставин. На йе період припадає написання однієї з 
програмних праць свого, що стала заголовною для видання цього 
випуску «Запізнілого вороття»,  «Ідеологія Української церкви». 

Завершивши написання тексту 1942 року, автор зміг перевті
лити його у книжкове видання через два роки. Книга набиралася 
і видавалася в друкарні на Святій Даниловій Горі в місці осідку 
Холмськї і Підляської митрополії в Холмі.

Відмітною особливістю переважної більшості наукових розві
док цього автора є лаконічність, чітка структурованість, строга 
стилістика викладу основних постулатів. Будьяке твердження 
науково підкріплюється конкретними доказами та посиланнями 
на найрізноманітніші історичні джерела. Вище означене у цьому 
контексті найбільш притаманне розглядуваній праці. Невелика 
за обсягом (у межах 60 сторінок), вона складається із 123х сво
єрідних канонівпараграфів, змістове наповнення яких вклада
ється переважно в один абзац. Всі вони, окрім вступу і висновків, 
поділені за 16ма розділами.

Зосередивши у вступі увагу читача на трьох непорушних під
валинах будівлі будьякої православної церкви (Святе Письмо, 
Святі Канони, Святе Передання), автор обґрунтовує думку про те, 
що всі народи сприймають Христову Правду за своїм національ
ним розуміння, з чого й складається національна ідеологія тієї 
чи іншої церкви. 

Найбільш принциповими є тези перших трьох розділів праці. 
Виклад змісту акцентується тут на головних авторських посту
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латах: церква українська є – апостольська (первозванна), авто
кефальна, національна.  

Загальновідомо, що право називатися апостольською Укра
їнська церква отримала від Андрія Первозванного, який «був на 
київських горах, поблагословив українську землю, проповідував 
народові  християнську віру й передрік постання церкви». По
силання на свідчення Початкового Літопису та постанови Київ
ського помісного собору 1621 року дало підстави автору стверди
ти, що на православному Сході Європи Українській православній 
церкві належить «першенство чести». 

На конкретних джерельних документах, зпоміж яких – офіцій
ний канонічний томос патріарха Костянтинопольського Григорія 
УІІ  від 13 листопада 1924 року про те, що приєднання Київського 
митрополії до Московської церкви у ХУІІ столітті «відбулося ціл
ком не за приписами канонічних правил», в цьому розділі дово
диться теза про давність і непорушність автокефалії УПЦ. 

національні особливості кожної православної церкви обґрун
товуються  у 15ти пунктах. Суть їх зводиться до такого: будучи  в 
єдності за своєю внутрішньою істотою, православні церкви все ж 
національні за своїм зовнішнім виявом життєдіяльності. Йдеть
ся про місцеві традиції, способи відправи служб, свята, власні  Мі
сяцеслови Святих, форму будови церков, їх прикрашання тощо. 
У цьому відношенні Українська церква віддавна пильнувала й 
берегла такі свої національні ознаки як мову, звичаї, пісня, одяг. 
А такими визначальними ознаками як неприхована побожність 
українців, висока моральність духовенства й народу, урочистість 
богослужб, велеліпність храмів стверджується теза про глибоку 
християнізацію українського народу. 

У наступних розділах праці ідеться про особливості соборно
правності Української церкви, незалежності її від впливів світ
ської влади, підкреслюється висока освіченість духовенства та 
його поважне правове становище в суспільстві. 

Акцентувавши на причинах занепаду Української церкви піс
ля поневолення її Москвою в 1688 році, автор одним із головних 
завдань бачить повне відродження старої православної Україн
ської церкви з усіма притаманними їй національними рисами та 
з її ідеологією. 

Звернімо увагу на одну тезу, яка часто повторюється в текстах 
ученого,  коли мова заходить про засади такого відродження. Він 
і в цій праці з новою силою стверджує, що поширений  від 1918 
року серед української інтелігенції та частини священнослужи
телів вислів «українізація церкви» є цілковито невідповідний  та 



207

Сучасні проблеми духовності в українському суспільстві

історично несправедливий: «…це не українізація, а тільки деру
сифікація нашої церкви та відродження її старого стану». 

Головна ідея цього маловідомого в Україні твору міститься, 
наш погляд, в останньому абзаці вступу: «Змішувати правосла
віє українське з православієм російським можуть тільки воро
ги православія взагалі. Кожен, хто науково простудіює історію 
українського православ’я, переконується, що воно ідеологічно 
сильно відрізняється від московського. Московська зверхність 
над Українською церквою з року 1688го буда тільки адміні
стративною… У ХУІІІ і Х ХІХ віках усі українські духовні школи…, 
хоч і провадилися російською мовою, проте… у своїй більшос
ті продовжували дух стародавніх українських шкіл. Всі адмі
ністративні міри вивести цього духа були безсилі  церковний 
український дух невмирущий». 

Цікава деталь: у прижиттєвому, холмському, виданні «Ідеоло
гії Української церкви» 1944 року, цього абзацу не було. Цілком 
очевидно, що автор дописав його вже в Канаді, коли упорядко
вував рукописи польського періоду, і, очевидно, дещо готував 
до перевидання. Щоправда, перевидання цієї праці було здій
снене накладом Товариства «Волинь» аж  1991 року   майже 
через 30 років після смерті митрополита.  До українського 
читача материкової України цей твір, як і вся добірка праць, що 
має безпосереднє відношення до теми «Ідеологія Української 
церкви», приходить уперше окремим виданням серії «Запізніле 
вороття» (10), що його упродовж кількох років київське видав
ництво «Наша культура і наука» спільно з Фундацією імені Ми
трополита Іларіона (Огієнка). 

Окрім заголовної праці «Ідеологія Української церкви» сюди 
увійшли також такі маловідомі в Україні праці Огієнка: «Підвали
ни й істота Української церкви», «Догматичний і канонічний стан 
Української церкви», «Православна церква соборна», «Українська 
церква первозванна», «Українська церква й наша культура», «Сві
товий рух за утворення живої народної національної церкви», 
«Трираменний хрест – національний хрест України». 
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8. Огієнко І. (митрополит Іларіон).  Українська церква / Упор., авт. передм. і приміт 
М. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2007.  406 с.
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Молітесь Богові одному,
а більш нікому на Землі 

не поклонітесь…
тарас шевченко.

Ці філософські міркування почну контроверсійно. Не так, як 
належиться холоднобезсторонньому мислителеві – спадкоєм
цеві авторів класичних універсалій і рефлексій. Якщо стисло: 
навіть для найбільш закостенілих розумом, проте живих душею 
й серцем, мусоване багатьма, але абсолютно штучне питання 
канонічності українських Церков остаточно розв’язалось тоді, 
коли брама СвятоМихайлівського Золотоверхого Собору УПЦ 
Київського патріархату в страшну ніч на 1 грудня 2013 року від
крилася перед вірною грекокатолицької Церкви Русланою і 
очолюваними нею православними, грекокатолицькими, протес
тантськими, буддистськими, мусульманськими та в Бога не віру
ючими дітьми, які, благаючи про допомогу, волали до неї найкра
ще з людських слів: «Мама». Господь вів їх. Господь привів їх туди, 
де можна було сподіватись на захист і рятунок. Він вказував, Він 
вказує й завжди Вказуватиме шлях до спасіння. Шлях до Істини, 
яка і є спасінням для всіх, в усі, легкі й найважчі часи.

Так сталося, що буквально напередодні, йдучи з Міжнародної 
наукової конференції проведеної в Київській Православній Бого

П. М. ЯМЧуК

Ясне світло Господньої істини 
(міркування про деякі проблеми 

вітчизняного християнського буття в ххІ ст.)
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словській Академії, конференції, присвяченої утвердженню Пра
вославної віри в Україні я бачив цих дітей, спілкувався з ними на 
Євромайдані 25 листопада 2013 року. це були діти. Діти з добри
ми натхненними й легкими, необтяженими ваготою людського 
зла очима. Це були саме ті діти, про яких Господь заповідав «пус
тити їх до Нього». Вони подитячому веселилися. Вони були по
дитячому щирими у своїй веселості. Питання про «канонічність», 
«некононічність» Церков навіть для омертвілих душею й серцем 
мало остаточно зникнути в ту мить, коли світ дізнався: їх – ді-
тей – пустили до Господнього Храму. Пустили, врятувавши цим 
від тортур, страждань, жорстокої смерті від рук тих, серед кого є 
такі, що називає себе православними братьями. Й до цього було 
відомо, і про воду, яка освячена в «неканонічних» храмах Київ
ського патріархату, що, неушкоджена тліном, не втрачає своїх 
властивостей впродовж кількох років, і про зцілюючі мироточиві 
ікони в храмах «неканонічного» патріархату та про багато інших 
чудес, але більш зримого чуда – чуда порятунку чад Господніх, 
ніж явлене в ніч на 1 грудня ще не було.

Втім, йдеться не про канонічність чи не канонічність. Це дру
горядне. Це людське й з людьми та їхніми ілюзіями минається, 
оскільки ці питання лише у волі Божій. Йдеться про набагато ва
гоміше. Про те – як нам – українцям ХХІ століття – служити Бого
ві так, щоби не лише не порушувати Його Заповіді, а й будувати 
Українську державу не на засадах служіння ідолопоклонському 
культу минущого, як і все земне, східного тирана, а на засадах ві
чної любові до Бога, вічної любові до ближнього, якої б конфе
сійної приналежності він не був. Нині час звільнитися від тих 
оман, які, внаслідок багатовікових ілюзій, стали нашими ледве 
не конституюючими принципами, стали міцними, на перший по
гляд, іудячими путами, що досі не дають нам назвати білебілим, 
а чорнечорним.

Нам треба знайти, а точніше – відновити – свій власний свя
токиївський, питомо європейський шлях до Бога. Цим шляхом, 
на наш погляд, є не азіатськофарисейське, а, умовно кажучи, 
«європейське православ’я». Нехай нікого не лякає подібне єднан
ня. Це не є відступом від основ Православної Церкви, а є прямим 
наближенням до прямого виконання Заповідей Господніх, коли 
людині слід допомагати, а не вбивати її, коли слід піклуватись 
не про новітню зброю для нищівного нападу на «православных 
братьевславян», а про досконалу медицину, яка рятуватиме від 
виліковних й навіть невиліковних хвороб, про освіту, яка вчити
ме любові до Бога й ближнього, а не сіятиме брехню й ненависть. 
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Країни, які обрали цей шлях – щасливі країни. Країна, яка живе 
ненавистю до всіх («живет всем на зло») – нещасна країна. Країна, 
в якій віра в Бога – одне, а соціальна доктрина – протилежне – не 
лише нещасна країна з нещасними людьми, а й країна безбожниць
ка, людиноненависницька. Недаремно ж свого часу Т.Г.Шевченко 
обрав епіграфом до однієї зі своїх християнськофілософських поем 
«І мертвим і живим і ненародженим» слова зі Святого Письма: «Аще 
кто речеть, яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, лож есть.»(1, 
с.144) І ще – мов камертоном – суголосне українській філософії й 
душі – Т.Г. Шевченком, вже на схилі літ, молитовно мовлене: 

Злоначинающих спини,
У пута кутії не куй, 
В склепи глибокі не муруй.

А доброзиждущим рукам
І покажи, і поможи,
Святую силу ниспошли.

А чистих серцем? Коло їх
Постави ангели свої
І чистоту їх соблюди.

А всім нам вкупі на землі
Єдиномисліє подай 
І братолюбіє пошли. (1, с. 281)

В цій сакральній староукраїнській, церковнослов’янській за 
мовою й, головно, Духом, Шевченковій поезії пророчо відбива
ється те, що відбулося, через півтора століття по її написанні, в 
українській християнській Революції Гідності. Українські діти, 
український народ душею й життям власним прагнув і прагне 
спинити «злоначинающих» ходою під хоругвами, власним буттям 
з іконами Господа й Пречистої Діви, з молитвами. З Богом. З Його 
Заповідями. Це була і є Революція чистих серцем українських 
християн. Християн доброзиждущих, яким і показав Свою силу й 
допоміг Той, Хто є і силою й Істинною Славою. Він поставив коло 
них «ангели свої» і Він навчив і навчає нас, сущих на українській 
землі, мудрості й істинного, а не облудного «братолюбія». Того 
братолюбія, яке з Богом, а не з «градами» й гранатометами. 

В написаній до столітніх роковин з дня смерті поетафілософа 
шевченкознавчій студії «Незримі скрижалі Кобзаря» Д.Донцов 
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з притаманною йому твердістю й точністю оцінок розмежовує 
служіння Господу й Святому Євангелію від прислужування тим
часовим земним владикам: «правда, яку забуту приніс нам знову 
Шевченко, мусила бути …. в усіх ділянках земного життя нації – 
в її культурнім, соціальнім, політичнім секторах… жодна отара 
людська не може бути без тирана… є службою чортові, як Шев
ченко геніально передбачав, негуючи світочів московської духо
вності як Пушкін… чи Бєлінський, «вільнодумців» і атеїстів, які 
в ожиданні червоних Леніних, Сталіних… та інших «народних» 
тиранів, славословили тиранів Миколу, Катерину і Петра».(кур
сив Д.Донцова П.Я.)(2, с.207) В іншій християнськошевченкоз
навчій студії Д.Донцов характеризує феномен Тараса Шевченка 
таким чином: «суть його (Шевченкового) Заповіту ще запечата
на … печатями, для великої більшості шануючих. Суть: що ні на 
цій землі, ні на Україні нічого великого не доконає людина, доки 
не переродиться духом. Знаючи науку Євангелії, знав він, що ні
сенітницею є припускати егалітарність в світі фізичнім чи сус
пільнім: що люди є різні».(3, с. 183) 

Якщо зробити логічний висновок зі сказаного Д.Донцовим про 
феномен Тараса Шевченка, то слід констатувати: питання про 
створення Єдиної Української Православної Церкви як ніколи ак
туальне й тоді тепер. Української Православної Церкви не лише 
як осердя відродження української культури у дещо, як на мене, 
звуженому (будьщо написане українською мовою вважається 
взірцем розвитку духовності національної культури), а у справді 
християнськопасіонарному, світового масштабу, розумінні по
няття. Української Помісної Церкви – нездоланної фортеці захисту 
Православної віри від уславлення під виглядом православ’я будь
якого земного володаря. Порушення І Заповіді Господньої неми
нуче тягне за собою порушення й зневагу до всіх 10 Заповідей, 
а отже – порушення всіх прав і свобод людини, на яких в ХХІ ст. 
ґрунтується будьяке громадянське високорозвинене суспільство, 
будьяка посправжньому демократична держава, а не та, що лише 
вдає себе такою. В захисті віри в Бога від симулякрів, як нам ви
дається, є головний сенс і покликання Єдиної Української Право
славної Церкви. В Європі, як відомо, з цезарепапізмом, вже давно й 
міцно розпрощалися, а в Північній Америці його ніколи й не було. 

Наш досвід такого духовнофілософського розмежування азій
ськоімперського й європейського, водночас – питомо україн
ського, Духом Святим й національними традиціями живленого, 
Православ’я накопичувався впродовж віків, але особливо став 
помітним і значущим в історично й філософськи непросту добу 
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Розстріляного Відродження – в 1920ті роки. Саме з огляду на 
спроможність або неспроможність певних християнських конфе
сій спричинитись до створення Єдиної Церкви, що повинна за
хистити віру в Христа від підміни вірою в земного володаря або в 
державний устрій і розглядав у своїх, оприлюднених на ІІ Соборі 
УАПЦ міркуваннях В.М.чехівський ці актуальні й нині пробле
ми: «Православна Церква переживає здвиг. Життя викликало до 
руху Православну Церкву, особливо, з падінням царату». Не слід 
будувати ускладнених припущень, щоб зрозуміти: йдеться саме 
про Церкву, постання якої було неможливим за імперських часів, 
але було необхідним українському суспільству, а стало можли
вим лише після здобуття незалежності в межах УНР. 

Тобто про українську за характером, православну за основою 
національну Церкву. Таку, яка існує у більшості європейських 
православних народів. Таку, яка існувала й в УкраїніРусі до зра
ди 1686 року. Саме українська Церква, наповнена національ
ним розумінням православ’я, звільнена фактом падіння царату 
з пут поклоніння минущому началу, а не Богові може стати, за 
В.М.чехівським, однією з рушійних сил у православному світі: 
«Серед різних православних Церков, Українська Церква йде си
лою Божою Духу по дорозі спільного служіння Христу Богу.» 

Побіжному поглядові таке твердження благовісника УАПЦ 
може видатись дещо сміливим, адже на поверхневе розуміння 
духовної присутності в світовому цивілізаційному процесі віка
ми уярмленого й позбавленого власної Церкви народу його роль 
не може бути не те що значною, а й навіть просто рівною з інши
ми православними Церквами. Втім, важливим для благовісника 
УАПЦ є те, щоб багатомільйонний український православний на
род нарешті здобув своє вільне право власним голосом і власною 
мовою славити Господа Ісуса Христа й Пречисту Діву Марію. На 
цій диспозиції як на диспозиції ключовій акцентував, в ту 
ж історичну епоху, в Митрополичому Посланні В.Липківський. 
Саме вона для кожного українського християнина і є найвищим 
виявом національної величі, національної сутності причетності 
до світового хору народів, що своїми мовами славлять Спасителя. 
Питання мови тут є і важливим і… другорядним водночас, адже 
головною диспозицією у вказаному контексті виступає націо
нальна християнська свідомість і мова як її найбільш адекватний 
виразник. Міркуючи про обраність українського народу та його 
Церкви благовісник УАПЦ, звісно ж, не міг не відчувати особли
вого пасіонарного покликання української Церкви в наступних 
століттях, відродження її за Волею Божою. 
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В пункті Г тез доповіді В.М.чехівського «Методи організації 
християнського світогляду й церковної думки» містяться, як ви
пливає навіть із заголовку, найбільш близькі до самої сутності 
та проблематики української християнської філософії ХХ віку, 
концептуальні положення, які е лише мають глибинний зв’язок 
із тисячолітньою трансцендентністю українського християн
ства, а й з перспективою української православної та католиць
кої думки. В даному пункті мовиться: «1) Для багатьох пройшло 
не з’ясованим в житті Української Автокефальної Православної 
Церкви її відношення до витвору догматів в сучасності. Ставили 
питання, чи буде Українська Автокефальна Православна Церква 
творити догмати. 2) Догмат, як знак, символ віри, одрізняється 
від догмату, як припису віри (приказу віри) й наказу релігійно
го розуміння. 3)Українська Церква прийнявши всі догмати Пра
вославної Єдиної Святої Соборної Апостольської Церкви, йде й 
буде йти далі шляхом удосконалення розуміння Христа й звер
шеної волі Отця Небесного. 4)Християнський світогляд розвива
тиметься й удосконалюватиметься творчою надхненною Духом 
Божим працею всіх вірних і церковних учителів, і проповідників, 
і благовісників, і церковних письменників. 5)Церква через Собо
ри  відкидає і відкидатиме…всі ухили від єдиної стежки – Хрис
та, що «є й шлях, і правда, і життя». 6)Українська Автокефальна 
Православна Церква не має потреби ставити на шлях штучного 
витворювання догматів; вона утримується від приписів, приказів 
релігійного мислення, кличучи до непримусового, а вільного шу-
кання Божого царства, й непримусового, а вільного звершенства, 
спільного з звершенством Отця небесного. Тези В.М.чехівського 
приймаються без обговорення»(курсив наш П.Я.) (4, С.70) 

Наведені міркування В.М.чехівського вказують відразу на кіль
ка принципових аспектів українського розуміння християнства 
загалом і православ’я зокрема. Ключовим із них видається прямо 
заявлене відкидання догматичного розуміння віри в Христа. По
дібне трактування є цілком чужим не лише українському розу
мінню християнства, а й самій сутності Христової віри, згідно з 
якою не мертва догма заради абстрактної одержавленої величі, а 
жива дія заради конкретної людини, що втрапила в біду, є цінною 
Христові, а відтак – аксіоматичною цінністю й для християнства 
загалом. Саме тому, в концепції благовісника УАПЦ, не мертвий 
догмат та його творення для українського православного хрис
тиянина є важливим, а творення національної Церкви для Бога 
й людей. Невипадково ж В.М.чехівський наголошує на тому, що 
головні догмати Христової віри вже містяться в Святому Єванге
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лії, у Символі віри та у Святому Письмі загалом. Вони є вищими 
від творення людьми за власним розумінням новітніх догматів, а 
завдання людей ХХ ст. просто наслідувати ці сакральні джерела, 
й слідувати істинам, що містяться в них.

Про те, що це направду так, маємо свідчення не лише світ
ських філософів й діячів, а й, що не менш, ба навіть більш важ
ливо в контексті осягнення аксіологічних засад буття українства 
свідчення з проповідей знакової постаті вітчизняного духовно
го відродження – митрополита Василя Липківського. Мислите
ля, який прагнув вивчати не лише, так би мовити, фахові бого
словські науки, а й ставив і вирішував складні загальні проблеми 
буття християнської думки, слова й дії в історикосоціальному, 
в історикофілософському, в загальнонаціональному й цивіліза
ційному контекстах. В проповіді «Філософія по стихіям цього і 
по Христу» він стверджує: «Філософія мудрування це є природна 
властивість і натуральна потреба кожної людини, яка завжди діє 
в її душі. На те Бог і розум дав чоловікові, щоб він завжди мислив, 
міркував, мудрував про всякі речі, про все те, що в собі почуває, 
що навколо себе бачить і чує, робив з нього певні висновки, на
креслював на підставі своєї філософії, цебто мудрування, любові 
до мудрості певні шляхи життя.»(5, с.111)

Є цілком зрозумілим, що таке розуміння філософії як акту ду
ховноінтелектуального творення було характерним не лише для 
українського ХХ віку, а й – трансцендентально – базувалося на 
всій національній ціннісносмисловій традиції, зберігало в осно
ві прагнення українців згідно з даним Богом людині розумом і 
моральними засадами творити власні світоглядні пріоритети, 
настанови й світоглядні системи, адекватні минувшині, сього
денню та перспективам. Митрополит В.Липківський невипадко
во вказує на розуміння філософії як іманентно екзистенціальної 
потреби кожної людини, що «завжди діє в її душі». В цьому тер
мінологічному означенні («завжди діє») міститься як трансцен
дентальність значення філософії, так і необхідність мудрування 
осяяного духовним світлом для кожного індивідууму. 

Так само як Сократ, як Платон, як інші провідні філософи ан
тичності митрополит Василь не відкидає з ортодоксальнодо
гматичних позицій принцип людиноцентризму, проте наповнює 
його вічно євангельським новим змістом, цілком логічно й слуш
но вбачаючи в цьому принципові тривання й органічне продо
вження трьох засад святокиївської філософії: христоцентризму, 
христонаслідування, софійності, а відтак – прямий зв’язок з над
баннями світової культури. Саме з цієї диспозиції тривання хрис
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тоцентричних, боголюбивих засад і виходить духовний філософ, 
зауважуючи: «На те Бог і розум дав чоловікові, щоб він завжди 
мислив, міркував, мудрував про всякі речі, про все те, що в собі 
почуває, що навколо себе бачить і чує, робив з нього певні висно
вки, накреслював на підставі своєї філософії, цебто мудрування, 
любові до мудрості певні шляхи життя». 

Отже – міркування людини про все суще довкола неї, повсяк
часна праця над самоусвідомленням й самовдосконаленням, 
і – не менш важливо – продукування власних сутнісних та про
гностичних висновків про себе, світ, природу, Всесвіт – все це 
разом становить мету й сенс людського буття в соціумі й світі. 
Мету і сенс – визначені самим сакральним походженням люди
ни, розумінням її не як продукту еволюції від мавпи чи ще від 
якої звірини, а як творіння Божого. Не підлабузницька підмі
на крального профанним, не уславлення земного володаря, а 
саме наближення людського розуму до Богом даних основ сві
тобуття, до даних Ним сакральних Істин – ось що є головним 
для українського православного філософа. Внаслідок сказано
го, означене в полемічному дискурсі Д.Донцовим прагнення 
імперських чи якихінших окупаційних диктатур позбавити 
Україну сакрального сенсу буття, а українців – означеної ми
трополитом Василем розуміння сакральної сутності творення, 
знецінивши цим самим суть українського мислення й діяння 
становить пряму загрозу національній ідентичності, нівелює 
смисл українства як християнської спільноти. А власне – ні
велюючи, звівши до примітиву, сам смисл буття українства, 
перетворивши українців у націю нескінченних «гопакедій» 
(термін Л.В.Костенко), позбавивши її цим самим християнської 
визвольної пасіонарності – того єства, що становить сутність 
місця і ролі України в світі.

В праці світського філософа Д.Донцова «Проти антихриста – 
знак Христа» про українську іманентну пасіонарність у бороть
бі зі стратегією матеріалістичномасофікаційного перетворення 
особистості на «людину отари… масового «робота», моральну 
худобу, що знає лиш своє стійло, їжу та палицю чабана»(3, с.75) 
мовиться: «боротися з цим може тільки людина, яка стрясе з себе 
ганебне шмаття матеріалізму, яка навернеться до тої прадавньої 
нашої філософії життя, яка єдино дає кріпость душі, силу духові і 
робить їх непереможними. Цією філософією є філософія христи
янська. Це є зброя, якою переможеться навала зі Сходу, вона зро
бить непереможним меч у руках віруючої людини, вона врятує … 
нашу націю. Кріпити цей дух, а значить і відвести належну ролю 
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релігії в спільноті, буде річчю в сто разів кориснішою, ніж дбати 
про радіо, ясла, спорт і кіно». (3, с.75) 

В цитованій вище проповіді духовного філософа – митрополи
та Василя Липківського, проповіді, виголошеній за кілька деся
тиліть до оприлюднення процитованої ідеї Д.Донцова, міститься 
іманентно близька до висловленої ним, філософема: «сучасна фі
лософія (філософія ХХ віку П.Я.) є для нас та марна облуда по пе
реказах людських і первотинах світу цього, від якої застерігає ап. 
Павло… за порадою ап. Павла: «всього досліджуючи, доброго дер
жіться» (1 Сол. 5, 21) ми мусимо досліджувати й сучасну філосо
фію, щоб іти свідомістю врівні з віком; та і в ній не все тільки зле 
і облудне. Але приймаємо до уваги й другу пораду апостола: «не 
перетворюйтесь за зразками світу цього, а найбільше дбайте про 
те, щоб зміцнитись силою через Духа Святого у внутрішньому чо
ловікові, щоб Христос вселився вірою в серця ваші.» (5, с.113) 

Прокоментуймо твердження обох українських філософів з 
огляду на українську православну пасіонарність, з огляду на од
вічне покликання українців зберігати в світі світло Господньої Іс
тини, особливо актуальне нині. Обидва українські християнські 
мислителі не лише виходять із аксіоматичних тверджень щодо 
необхідності «боротися з цим (матеріалістичною облудою П.Я.) 
може тільки людина, яка стрясе з себе ганебне шмаття матеріа
лізму, яка навернеться до тої прадавньої нашої філософії життя, 
яка єдино дає кріпость душі, силу духові і робить їх неперемож
ними.», а й та людина, що має для такого стрясання з себе, з свого 
єства духовні сили. Боротися може, відтак, та людина, яка здатна 
творити нове на основі збереження тисячолітніх традицій ста
рого. В цьому, до речі, ідейний світ українського християнського 
консерватизму перегукується зі світовим орієнтуванням прогре
су заради майбутнього на скарби минувшини. Мені вже доводи
лося проводити паралелі між консервативними світоглядними 
дискурсами старокитайського поетафілософа доби династії Тан 
Лі Бо і українським середньовічним мислителем Іваном Вишен
ським. чи є відсталим у соціальному й науковотехнічному посту
пові сучасний Китай, який іманентно залишився відданим конфу
ціанству з його ґрунтуванням на засадах традицій і звичаєвості 
минулого заради майбутнього – питання – без жодного сумніву, 
риторичне. Неозорі простори півночі ваблять китайців, що добре 
знають як будувати традиційну, на вірі та на взірцях аскетичного 
поводження мислителів й володарів засновану, державність. 

В контексті ХХІ ст. не втримаюсь від нагадування класичних 
консервативних філософем Кун Фу Цзи (Конфуція), який у праці 
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«Лунь Юй»(«Бесіди і висловлювання») наголошував на власних 
аксіологічних пріоритетах: «Я передаю старовину, а не вигадую; 
вірю в старовину й люблю її». (6, с.33) І ще, не менш суголосне ві
тчизняному аскетичному духовноконсервативному дискурсові, 
що саме зречення від минущих благ світу сього покладає в осно
ву своєї філософії: «Споживати грубу їжу, пити воду й спати на зі
гнутому лікті – в цьому також полягає задоволення. Неправедне 
багатство, при цьому сполучене зі шляхетністю для мене подібне 
до перебіжної хмари.» (6, с.35). В середньовічній Європі Мігель де 
Сервантес Сааведра наголошував на цьому ж, аскетичному нача
лі. Справжній шляхтич, а отже – справжній лицар: «Хай тільки за
присягнеться… рицарським законом, до якого належить… і Лан
тухи можуть бути рицарями; не родом чоловік славен, а робом». 
(курсив наш П.Я)(7, с.50) 

Є актуальними, на наш погляд, вищевикладені ідеї й сьогод
ні, коли вигадані людьми закони й норми, як ми наголошували, 
прямо вступають у суперечність із головним законом людського 
буття – 10ма Господніми Заповідями, вищих від яких нема й не 
буде нічого. Є також вагомим, що в своїх державотворчих мірку
ваннях про провідну верству в Україні ще один знаковий філо
софхристиянин ХХ ст. В.Липинський так окреслює її характерні 
ознаки: «Щоб провідна верства могла виконати своє завдання 
вона мусить бути відповідно численна, і мусить мати … сильне 
хотіння влади… сильну віру в законність цих хотінь (містицизм), 
ясну ідею, висловлюючу в зрозумілих словесних поняттях і об
разах ці… хотіння і… волю та інтелігентність, при помочі яких ре
алізується ідея і висловлені в ній стихійні хотіння.»(8, с.432433)

Вказане бачення є, на наш погляд, вельми близьким до іма
нентно христоцентричного розуміння сутності провідної, прав
лячої верстви, оскільки саме моральний обов’язок покладає 
В.Липинський в основу власного розуміння сутності провідної 
верстви для якої мало одного лише «сильного хотіння влади», 
а головною є освячена причетністю до сакральних величин за
конність цих хотінь «ясна ідея», що опановує всіма без винятку 
верствами суспільства в «зрозумілих словесних поняттях і обра
зах». Так само вагомим є й чинник «волі та інтелігентності» про
відної верстви. чинник, в якому не лише міститься осердя реа
лізації ідей і прагнень гармонійно сполученої в своїх хотіннях з 
суспільними очікуваннями провідної верстви, а й ґрунтовні об
меження хотінь влади, що застерігають від сваволі й тиранії. Ін
телігентність, а точніше кажучи, явлена в ній трансценденталь
на, від святокиївських ченців й митрополитів Середньовіччя й 
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Бароко аскеза репрезентантів влади, на наше переконання, має 
головною змістоутворюючою ознакою таку здатність влади до 
самообмеження, вміння чути не волю тимчасового чужого за по
ходженням і, головно – духом, володаря, а волю Бога, волю хрис
тиянської громади й повсякчас гармонізуватися з цією волею, 
здатність діяти на основі перманентного шанування Христового 
вчення, його аксіологічних засад та Істини. 

Митрополит Василь Липківський стверджує: «Для чоловіка 
дозрілого віку, що вже придбав собі певний запас знання, вже 
склав собі певний світогляд, настає пора охорони того, що він 
придбав і збагачення ним віку молодшого. Він, як Соломон в до
рослі роки, готовий викладати свої мудрі приповістки, досвід сво
го життя для навчання дітей, затримання їх від усяких непевних 
кроків молодості; це є філософія охорони, консерватизму». (5, с. 
111) Вбачаючи в усьому українському народові «особу дозрілого 
віку», особу, рівень мудрості якої сягає рівня Соломонової мудрос
ті, особу, яка за тисячоліття перебування в православній вірі при
дбала невичерпний «запас знання і склала світогляд» мислитель 
усвідомлює, що найкращим засобом збереження духовнонаціо
нального єства є філософія християнського консерватизму. Саме 
консерватизм, заснований на базисних константах православної 
віри, може забезпечити навчання дітей, а відтак – формування 
прийдешніх поколінь, у необхідному для їхнього морального й 
фізичного здоров’я дусі. Християнський консерватизм здатен пе
редати у зрозумілій і необтяжливій для сприйняття формі, через 
«мудрі приповістки, досвід свого життя» молоді нові для них, але 
вічні для Христового світу думки й настанови. В цьому й поля
гає «філософія охорони, консерватизму.». Охороняти особистість 
в українському християнському консерватизмі слід не від непо
ваги до земних властителів, а від справжніх небезпек: від відсут
ності страху перед Богом, від кривди ближнім.

Якби (хоча історія й не любить цього вислову) тоді, в ХХ сто
літті, це вдалося, можливо рух цивілізації уникнув би багато
мільйонних жертв, а Україна швидше ствердила б, у близькому 
до повного, обсязі, власний велетенський за обсягом й величний 
за сутністю, духовноінтелектуальний потенціал. Тоді цього не 
сталося. Тож маємо сьогодні сподівання на постання української 
християнської європейської державності вже в новому ІІІ Тисячо
літті, адже, як стверджував у своїй проповіді митрополит Василь 
провідним є настрой на: «ту філософію, щоб, як каже ап. Павло, 
скинути з себе давнього чоловіка, що тліє в похотях лукавих, а 
обновлятись духом розуму нашого та одягнутись в нового, ство-
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реного по Богові, в щирій праведності і святості. (Єф. 4, 2224)… 
Сумну темряву ночі і густоти туману напустили на життя наше 
сучасні філософські системи, особливо матеріалістичні. Нехай 
же… світло Христове розвіє темряву ночі, знищить туман, щоб і 
ми в Ньому побачили світло. Амінь»(5, с.113)

Ідеї українських християнських консерваторів – філософів як 
світських так і духовних, відштовхувалися, не в останню чергу, як 
в математиці, і від доведення від супротивного. А саме – від того, 
яким не має бути, яким в жодному разі, не повинно стати помісне 
українське Православ’я, в тому, звісно, разі, якщо воно прагне слу
жити Богові, Істині й людині, дотримуючись святокиївських духо
вних традицій.  Страх перед порушенням цих духовних традицій 
змусив свого часу Гоголя написати останні свої твори («Вибрані 
місця з листування з друзями», «Авторську сповідь»), змусив Шев
ченка піти на важке й тривале заслання. Для християнукраїнців 
страх перед Богом, любов до Нього і вболівання за долю України 
є нероздільними. Для супротивників України ненависть до Хрис
та, прикрита, що особливо страшно в контексті новітніх подій 
фарисейським Його й Пречистої Діви «шануванням», прикрита 
іконками, що маскують смерть українських дітей – теж. Тож слід 
зрештою зрозуміти, що є фарисейством, а що служінням Істині. 

Ми недарма в контексті даних міркувань вжили слово «іудя
че». Це не данина емоціям, а проста констатація факту. Відомо, 
що одним з найкращих знавців душі багатьох репрезентантів су
сіднього, на Схід від нас, народу був етнічний росіянин (на відмі
ну від Фонвізіна, Пушкіна, Лермонтова, Гоголя, Грибоєдова, До
стоєвського, чехова та багатьох інших) російський дворянин, що 
отримав освіту в славнозвісному ліцеї в Царському Селі,  Міхаїл 
СалтиковЩедрін. В філософськобуттєвому романі «Пани Голо
вльови» письменник виводить як центральну постать Порфирія 
Володимировича Головльова, який дістав прізвисько Іудушка. 
Тривалий час цей роман трактувався вульгарною радянською 
критикою як протест проти царськопоміщицького ладу, хоча, 
на наш погляд, філософська глибина його є значно більшою. Мі
хаїл СалтиковЩедрін змальовує в образносмислових картинах 
роману, до слова – ще й досі посправжньому не екранізованого 
в Росії – сутність російського, нібито православного, буття, сут
ність нібито православної філософії. Філософії, яка підпорядко
вується зовнішній обрядовості, але ніяк не іманентному служін
ню Господові у трансцендентальній вірі. 

Базисною аксіологічною константою твору є ідея: «Ми, росія
ни, не маємо сильно забарвлених систем виховання… з нас не ви
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робляють майбутніх борців… за ті чи інші основи суспільності, а 
просто залишають рости, мов кропиву біля паркану… тому серед 
нас дуже багато брехунів, марносвятів і марнословів. У нас немає 
потреби лицемірити заради якихось суспільних основ тому, що 
ніяких таких основ і не знаємо… Ми існуємо цілком вільно, тоб
то животіємо, брешемо і марнословимо самі по собі, без жодних 
основ».(9, с.123) Не слід вважати ці слова формою сатиричної ти
пізації. Швидше – йдеться про глибоке розуміння світоглядної 
системи рідного письменникові народу, її буттєвих виявів. Се
ред іншого, М. СалтиковЩедрін вказує на органічну потребу не 
стільки лицемірити «заради якихось суспільних основ», а знева
жати ці основи внаслідок їхньої апріорної відсутності, внаслідок 
того, що кожен, хто нехтує ними зростав не як борець за ідею, а 
як кропива біля паркану. 

Тобто – без традицій, без віками переданої звичаєвості. Кро
пива – рослина сильна, жалюча, але її жодним чином не слід по
рівнювати з рослинами культурними – городиною наприклад. 
Кропива – не дасть ані картоплі, ані іншого наїдку до столу. Вона 
не здатна бути корисною, а відноситься до різновиду бур’янів, 
які глушать культурні рослини, не дають їм змоги зростати від
повідно до свого призначення. М.СалтиковЩедрін застерігав 
від такого шляху для рідного йому народу і саме цим пояснюєть
ся вищенаведена правдива його констатація. Письменник саме 
тому наголошує: «серед нас дуже багато брехунів, марносвятів і 
марнословів» вочевидь, мріючи про те, щоби таких марносвятів і 
марнословів було надалі якнайменше. 

Образ Іудушки Головльова – узагальнений образ російсько
імперського фарисейського «православ’я», віри в Бога явленої 
не самим життям своїм, а засвідченої лише порожніми деклара
ціями й нічим іншим. Засвідченої в той час, коли вчинки героя 
знаходяться на протилежному від віри в Христа боці і в жодному 
разі не підтверджують марнослів’я нібито віруючого: «Порфи
рій Володимирович… зустрів її (небогу Анніньку) зі звичайною 
прихильністю, в якій в жодний спосіб не можна було розрізни
ти – чи хоче він приголубити людину чи наміряється висмокта
ти з неї кров».(9, с.190) Це не просто сатиричний образ, а дещо 
більше – пряма асоціація з євангельським означенням фарисея, 
який ходить в довгому одязі, любить головувати в зібраннях, го
ворить правильні речі, але діє не по Божому Закону, не по правді. 
У фарисея так само не можна розрізнити його справжніх намірів, 
оскільки він завжди фальшивить, облещує, обманює. Нещирість 
і неістинність – сутність його поводження з іншими чадами Гос
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подніми. І саме нещирість виявляє його іманентно антихристи
янську сутність, оскільки відомо, що Господь є Істиною. Втім, хто 
є батьком брехні відомо теж. 

Іудушка Головльов говорить завжди облесно, але, як у справж
нього фарисея, його промови ясно суперечать його справам. Ось, 
наприклад, як він звертається до своєї небоги, яка приїхала до 
нього із запитанням чому він залишив без фінансової допомоги 
свого рідного сина – Петра, внаслідок чого син загинув, але на
томість почула у відповідь фарисейське марнослів’я: «жаль мені 
його… до сліз жаль, а з іншого боку – сам винен! Завжди був він до 
батька нешанобливим – ось Бог його за це і покарав! ...

А я ось про що думаю: як це вам… жити не страшно? 
А чого мені боятись? Бачиш, скільки у мене благодаті довко

ла? … Іудушка обвів рукою, показуючи на образи,  і тут благо
дать, і в кабінеті благодать, а в образній так справжній рай! Ось 
скільки в мене заступників!... встану на коліна, помолюсь – і все 
як рукою зніме! Та й чого боятись? Вдень – світло, а вночі в мене 
усюди, у всіх кімнатах лампадки горять! З вулиці як сутеніє … 
здається бал! А який у мене бал! Заступники та догідники Божії – 
ось і весь мій бал.» (9, с.174175) 

Відмова у допомозі синам, внаслідок чого один закінчує жит
тя самогубством, а інший гине від хвороби, жорстоке ставлення 
до третього сина – немовляти та його матері, до рідних батька 
й братів, до небог, культ мамони й матеріального та фальшиве 
наскрізь поклоніння Христу є промовистоприкметними ознака
ми такого фарисейського «православ’я», де лицемірний жарт про 
бал викриває сутність події – Іудушка й справді вважає сакраль
не – профанним, молитву до святих угодників і лампади біля їх 
ликів – балом – тобто світською забавою. 

Не менш важливим є й те, що пофарисейському скиглячи над 
долею рідного сина («жаль мені його… до сліз жаль, а з іншого 
боку – сам винен! Завжди був він до батька нешанобливим – ось 
Бог його за це і покарав») Іудушка і, такі як він, викривають голо
вне – не Бог є в його, і у таких як він, світобаченні центром буття, 
не Бог є Законом і Законоположенням, а, перепрошую за віль
ність вислову, Іудушка Головльов. Адже згідно з його логікою, 
через людські гріхи («був він до батька нешанобливим») Бог 
і покарав непокірного Іудушці сина. Відтак, в системі фарисей
ського «православ’я» Іудушка посідає чільне місце, а вже одне це 
є прямим порушенням наріжної Господньої Заповіді, про яку ми 
згадували вище як про основну для сучасного покликання й при
значення Українського Православ’я  «не сотвори собі кумира». А 
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особливо – не сотвори кумира з самого себе. Тож і дає Іудушці Го
ловльову автор наступну характеристику: «як в сфері думки був 
він марнословом, в сфері релігії – марносвятом, в сфері домаш
нього вжитку – марнодомом,  так само в сфері родинних стосун
ків явився марноутробним». (10.с.982) 

Йдеться, у даному разі, про багатовимірність розуміння 
М.Є.СалтиковимЩедріним фарисейського «православ’я». Справ
ді, марносвят в сфері духовній, той, що нещиро сповідує волю 
Христа, не може дати людям і людству ані одухотвореного худож
нього чи наукового слова, ані гарного прикладу облаштування 
громадської оселі – держави, чи й просто родинної домашньої 
оселі, ані навіть базованої на християнських, консервативно, з 
покоління в покоління збережених традиціях родини. Те, що най
меншого сина свого Володіньку Іудушка відправляє при живих і 
здорових батькові й матері в далекий московський притулок на 
образноасоціативному рівні засвідчує саме безперспективність 
фарисейського симулякру віри в Бога.

М.СалтиковЩедрін ясно вказує на ключову рису такого типу 
фарисейського «православ’я» – рису несуголосності внутріш
ніх устремлінь та зовнішніх форм нібито побожної обрядовос
ті, зазначаючи: «гній якийсь просочувався через розпатякуван
ня Іудушки! Не просто марнослів’я це було, а виразка смердяча, 
яка безперервно гноїлася». (9, с.210) Гострота твердження мит
цямислителя має не лише вищевказане підґрунтя, а й означує 
проблему небезпечності для суспільства безперервного нагно
ювання словесного фарисейства, словесної мерзоти, які здатні 
заразити здорові тканини суспільного організму відразою до 
віри в Бога, відразою до сакрального. Вони здатні зробити це 
набагато переконливіше, ніж затяті атеїсти – пропагандисти 
безбожництва, аніж відверті й агресивні вороги Біблії й Свято
го Письма, оскільки суспільство сприйматиме їх як віруючих в 
той самий час констатуючи пряму суперечність їхніх повсяк
денних справ із загальновідомими нормами християнської мо
ралі й моральності

Образи небог Іудушки – Анніньки й Любіньки – актрис, що 
покинувши задушливу атмосферу російської провінційної са
диби поринули в світ театру є близькими за моральною чисто
тою до образів з романів сучасника М.СалтиковаЩедріна – 
Ф.М.Достоєвського. Так само як у Достоєвського – Соню 
Мармеладову, Грушеньку Светлову, Настасью Філіпповну – Ан
ніньку й Любіньку можна зарахувати до тих «падших женщин», 
вустами яких промовляє Істина. Оскільки – за Святим Христовим 
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Законом – «хто без гріха – нехай кине в неї камінь». Питання Ан
ніньки до Іудушки звернене: «А я ось про що думаю: як це вам… 
жити не страшно?» є «достоєвським» за глибиною й силою. Воно 
прямим променем висвітлює найпотаємніші порухи й куточки 
душі Іудушки, адже не може людина, яка вдає з себе віруючого 
чи напевне знає, що Бог є, не усвідомлювати глибини своєї грі
ховності. Це питання є й таким, що вказує на вільну від фарисей
ства Істину, Істину, яка одна згідно зі Святим Євангелієм, і робить 
нас вільними –як вам, знаючи все про себе, не страшно від того, 
що й Бог про вас все знає. Він же не людина, Йому не набрешеш, 
від Нього ж не сховаєшся. Питання Анніньки й в Україні ХХІ сто
ліття актуальне. Оці чужоземні азійськоросійські або й колишні 
«наші» «герої», які принижують беззахисних, принижують вже 
принижених полонених, над беззбройними знущаються, ганеб
ні паради влаштовуючи, вони на що сподіваються? Вічного Бога 
одурити? Завжди жити й перед Його Страшним Судом за грана
томети, прикриті «рускімі іконками» в закривавлених невинною 
кров’ю руках не постати? 

Бог добрий. Він довготерпеливий. Але Він – всевидячий. Він – 
всезнаючий. Він – справедливий. Це слід, передовсім, пам’ятати, 
роблячи кожен свій вчинок. Кожен свій вчинок. Роблячи, кожен 
свій вчинок, перед лицем Бога Живого. Його – на відміну від про
дажного чиновника – свічечкою не купиш й лицемірним «пока
янням» не обдуриш. Тоді на що ж вони сподіваються? Ну на що? 
Вони ж, на відміну від атеїстівкомуністів ЛенінихСталіних and 
K, мали би розуміти, увідомлювти чи відчувати хоч б, що по
переду всіх без винятку чекає Суд Вічний. Мали би, але свідомо 
не хочуть розуміти. Повторю питання Анніньки й М. Салтико
ваЩедріна. Питання, на яке я справді не знаю відповіді: «Як їм 
жити не страшно?» . 

Ґрунтовно вивчаючи джерела й характерні ознаки псевдо
православного фарисейства та його репрезентантів М.Салтиков
Щедрін зазначає: «Здавна приваблювала його (Іудушку – П.Я.) 
цілковита свобода від будьяких моральних обмежень… провівши 
понад тридцять років у тьмяній атмосфері департаменту він здо
був всі звички й прагнення … чиновника, що не припускає аби хоча 
б одна хвилина його життя залишалася вільною від переливання 
з пустого в порожнє…». (9, с.124) Подана характеристика не стіль
ки й не тільки навіть російського чиновника як такого (знаємо ж 
бо Гоголевого Акакія Акакійовича Башмачкіна, дрібних чиновни
ків – героїв Достоєвського), скільки світогляду людини, якій не
воля чиновницької одноманітної служби не є тягарем, оскільки 
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є частиною її єства. Він з гордістю вважає себе цеглинкою імпер
ської величі й тому кожна вільна хвилина має бути заповненою, на 
погляд віруючої, а отже – справді вільної людини, беззмістовним, 
оскільки немолитовним і нетворчим, «переливанням з пустого в 
порожнє». Ця хвилина в жодному разі не присвячується Іудушкою 
покаянню за скоєні ним малі й чималі гріхи. Вона присвячується 
саме «переливанню з пустого в порожнє», тобто –зновтаки – слу
жінню минущому, а не одвічному. Розмови про несуттєве заміща
ють наближення до сутності предметів, речей і явищ. 

В цьому ж аналітичному ціннісносмисловому контексті 
М.СалтиковЩедрін подає наступну світогляднообразну карти
ну: «Іудушка стояв на молитві. Він був набожним і кожен день 
присвячував молитві декілька годин. але він молився не через те, 
що любив Бога і сподівався через посередництво молитви вступи-
ти у спілкування з ним, а тому, що боявся чорта і сподівався, що 
Бог визволить його від лукавого…Він знав безліч молитов і зосіб
на чудово вивчив техніку молитовного стояння. Тобто знав, коли 
треба ворушити губами і зводити очі, коли слід складати руки 
долонями всередину і коли слід тримати їх піднятими, коли слід 
розчулюватись і коли стояти статечно, творячи помірні хресні 
знамення. І очі і ніс його зволожувалися в певні хвилини на які 
вказувала йому молитовна практика. Проте. молитва не оновлю-
вала його, не просвітлювала його почуття, не вносила жодного 
променя в його тьмяне існування. Він міг молитись і проробляти 
всі потрібні порухи – і в той самий час дивитися у вікно і поміча
ти, чи не йде хтось без дозволу в льох та ін. Це була абсолютно 
особлива, приватна формула життя, яка могла існувати  і задо
вольняти себе незалежно від спільної життєвої  формули». (кур
сив усюди наш П.Я.) (9, с. 150) 

Фарисейство як провідна риса такого типу «православ’я», 
якщо його, повторимось, можна називати Православ’ям не огу
джуючи при цьому сакральні основи справжньої віри в Бога ілю
струється «молитвами» Іудушки. Молитвами, які мають багато 
спільного з «молитвами» фарисеїв всіх часів і народів, і не мають 
нічого спільного з молитвою душі християнина до Отця Небес
ного й Пречистої Діви. Молитвою, де кожен порух душі до Гос
пода звернений і перед Господом, мов на долоні. Натомість, як і 
кожен фарисей будьякої епохи, Іудушка «чудово вивчив техніку 
молитовного стояння. Тобто знав коли треба ворушити губами і 
зводити очі, коли слід складати руки долонями всередину і коли 
слід тримати їх піднятими, коли слід розчулюватись і коли стоя
ти статечно, творячи помірні хресні знамення». 
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Це й справді – тільки техніка, тобто тільки зовнішність, яка 
не наповнена внутрішнім змістом. Євангельська істина про фа
рисеїв як «гроби поваплені», гарні ззовні, але всередині повні 
«мерзоти й запустіння» здобуває у адептів такого «православ’я» 
нове втілення на новому історичному етапі, коли лицемірство й 
лицедійство сягають туди, де їм не те що місця, а й натяку на міс
це не повинно бути. «Він міг молитись і проробляти всі потрібні 
порухи – і в той самий час дивитися у вікно і помічати, чи не йде 
хтось без дозволу в льох та ін.». Це знову ж таки, ніяк не сатирич
на деталь, а ще одна питома світоглядна ознака фарисейського 
типу «православ’я», коли буттєве, а навіть – вульгарнобуттєве є 
аксіологічно переважаючим від сакрального, є таким заради чого 
нехтуються духовні підвалини життя особистості й суспільства. 

Про те, що така констатація стосується не лише Іудушки (в 
романі він, вочевидь, негативний персонаж), а й героїв пози
тивних – але – так само – репрезентантів азійськоімперського 
фарисейського православ’я – свідчить картина молитви Євпрак
сєюшки: «Євпраксєюшка була сама і чутно було лише, як вона, 
позіхаючи, промовляє: «Господи! Спасе милосердний! Успленія 
Богородице!» і в той самий час чухає собі поперек.» (10, с.986) На
голосимо вкотре: далеко не зразу навіть і в російській громад
ській свідомості з’явилося й утвердилося бажання підривати 
храми, руйнувати іконостаси в хатах і серцях, а якраз внаслідок 
того, що передували цьому такі молитви, такі обряди.

Звернемо увагу й на ще одну вагому, надто характерну для по
дібного типу «православ’я» константу: «Порфирій Володимиро
вич… з молодих літ шанував «святі дні», але шанував винятково 
з обрядового боку, як справжній ідолопоклонник». (9, с.315316) 
М.СалтиковЩедрін ясно встановив і окреслив саму суть рис тих 
явищ, які й нині домінують в російському цезарепапістському 
типі православ’я. Їх джерелом та питомим середовищем є ідо
лопоклонництво. Ідолопоклонництво, знову ж таки наголошу
ємо, це не лише пряме порушення І Заповіді Господньої на за
хисті й сторожі якої повинна повсякчас перебувати Українська 
Православна Помісна Церква. Ідолопоклонництво з точки зору 
істинного Православ’я й християнства загалом – це не лише 
безсоромна й пряма підміна сакрального профанним, не лише 
очевидний симулякр істинного буття людини, соціуму, людства 
і не лише ілюзорна підміна вічного – минущим. Не лише все це, 
хоча саме ці концепти і є джерелом всього іншого в суспільному 
й особистому відношенні. Найбільше лихо міститься в тім, що 
ідолопоклонництво завжди несе руйнацію основ християнсько
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го буття, дезорієнтуючи людину від одвічних сакральних ідеа
лів минувшини на тимчасове минуще. 

Ідолопоклонництво як питомо антихристиянська ідеологія 
має на меті знищити ті наріжні основи, що на них ґрунтуються 
взаємини в справді християнській державі, в справді християн
ському суспільстві. Культи Леніна, Сталіна, Муссоліні, Гітлера етс 
є найсвіжішими, хоча й струхлявілими від початку практичними 
свідченнями цих теоретичних припущень. Поклонятися не Бого
ві («молітесь Богові одному, а більш нікому на Землі не покло
нітесь» Т.Г.Шевченко), а земному ідолові – неприпустимо. Русь
Україна відмовилась від ідолопоклонства 1026 років тому. То чи 
слід нам знову до нього повертатись? Не слід. Український хрис
тоцентричний, пасіонарний у своїй христолюбності, народ за
свідчив це не лише тисячолітнім будівництвом храмів за власний 
кошт –за кошт громади й кожної людини, а й ленінопадом 2014 
року, коли по всій Україні люди скидали сатанинського ідола Ле
ніна і звільнялися від його бридких капищ. Скидали, звільняю
чись цим самим від нав’язаного Україні й українцям іноземними 
служителями сатани ідолопоклонства. Те, що українці – христи
яни засвідчив цей ленінопад не з меншою силою, ніж відверте 
несприйняття українцями антихристиянської аморальності. Не
сприйняття, що вилилось в Революцію Гідності.

Справедливість висновку про фарисейське «православ’я» і 
його служителів як одну з форм поганського ідолопоклонства, 
що спричиняє появу тотального й, згодом, тоталітарного атеїзму 
перегукується з духовноестетичною з Шевченкового «Щоден
ника» констатацією: «Проходячи повз церкву святого Георгія…
ввійшов я в притвор і з жаху зупинився. Мене вразило якесь не
зугарне чудовисько, намальоване на круглій дошці завбільшки в 
три аршини. Спершу я подумав, що се індійський Ману або Вешну 
заблукав до християнського капища…Я хотів зайти в саму церк
ву, як ось двері відчинилися і вийшла…франтувато одягнена 
пані…і повернувшись до намальованого чудовиська, тричі по
божно і кокетливо перехрестилася і вийшла. лицемірка! Ідолопо-
клонниця! … А чи одна вона така? Мільйони є таких безтямних, 
розбещених ідолопоклонниць. Де ж християнки? Де християни? 
Де безплотна ідея добра і чистоти? Швидше у шинку, ніж у таких 
спотворених капищах. У мене не стало духу перехреститися і за
йти в церкву…». (курсив наш П.Я)(11, с.133134).

Тарас Шевченко, так само, як і Михаїл СалтиковЩедрін, вка
зує на принципове – ідол та ідолопоклонство є визначальними 
ознаками фарисейського «православ’я». Але якщо Шевченка, 
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внаслідок його натури, це обурює, то СалтиковаЩедріна зму
шує безпристрасно констатувати сам факт. Описана українським 
поетом пані й Іудушка Головльов тим є спорідненими, що є ідо
лопоклонниками, тобто є тими для яких неважливо кому покло
нятися, але є важливою форма такого поклоніння. І якщо пані є, 
ймовірно, неусвідомленою ідолопоклонницею, на це вказує Шев
ченкове визначення «безтямна», то про Іудушку такого сказати 
жодним чином не можна. Гнівна Шевченкова констатація у формі 
риторичного запитання: «А чи одна вона така? Мільйони є таких 
безтямних, розбещених ідолопоклонниць. Де ж християнки? Де 
християни? Де безплотна ідея добра і чистоти?» словом «мільйо
ни» окреслює масовість в російському імперському «православ’ї» 
таких явищ. Останні три запитання Тараса Шевченка, а ще дум
ка Михаїла СалтиковаЩедріна стосовно Іудушки, що «молитва 
не оновлювала його, не просвітлювала його почуття, не вносила 
жодного променя в його тьмяне існування» спонукають до гли
боких філософських роздумів і висновків. 

Молитва до Бога, яка не оновлює людину, не звільняє її від за
старілого, не очищує особистість від бруду гріхів твориться не
щиро. Відтак – вона не є молитвою за самим своїм покликанням 
й призначенням. Молитва, яка не просвітлює почуття – так само 
є молитвою про людське око, а не до Бога зверненою. Молитва – є 
осяянням Істини, то ж завжди вносить промінь добра в людське 
буття. Відтак – філософія християнства тут ясно не співпадає з 
ідеологемами фарисейського «православ’я», яке є не шляхом, а 
манівцями, не картиною буття, а ширмою для того, щоби справ
жнє буття прикривати від інших, але не від Бога, Якому все відомо. 
Тому й не зміг зайти до «капища» Тарас Шевченко, що побоявся 
забруднитися нещирим фарисейством, побоявся не Богові по
клонитись, а ідолові, не побачивши в імперському «православ’ї» 
«безплотної ідеї добра і чистоти». 

М.СалтиковЩедрін, іманентно перегукуючись з філософ
ськориторичним питанням Т.Шевченка («де християни?») кон
статує: «Іудушка стояв на молитві. Він був набожним і кожен 
день присвячував молитві декілька годин. Але він молився не 
через те, що любив Бога і сподівався через посередництво мо
литви вступити у спілкування з Ним.». Якщо молитва людини 
не викликана любов’ю до Бога і не має на меті вступити у щире 
духовнодушевне спілкування з Ним, то вона не є молитвою. 
Ні за призначенням, ні за суттю. Тож непотрібно маскуватись 
кількагодинним молитовним стоянням тоді, коли молитва не 
має на меті й у суті головного – повсякчасного покаяння перед 
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Ним – Всюдисущим і Всевидячим. Від Бога не замаскуєшся, а 
людське –минуще. Набожність Іудушки відтак – ще одне свід
чення прямого розриву соціальнопублічної форми віри в Бога з 
повсякденною практикою. В європейському, християнськокон
сервативному Православ’ї так не є. Соціальна доктрина непо
рушно поєднана з настановними засадами Христової віри. Саме 
тому, захист українськими православними, грекокатоликами, 
протестантами, всіма вірними Христові людьми І Заповіді Гос
пода від небезпеки фарисейськоімперського ідолопоклонства є 
захистом нас самих від спотворення нашого духовного, інтелек
туального й буттєвого життя на догоду минущим забаганкам 
минущих чужоземних й навіть наших володарів і правителів. 
Не слід нам ніколи забувати про те, що істинна свобода – лише 
у поклонінні Господу, в повсякчасному усюди й завжди дотри
манні Його Заповідей. А серед них явно немає порад вбивати, 
а особливо – ближнього свого, братів, жадати їхнього майна, 
зневажати предків як це роблять новітні фарисеї. Думаймо, ви
словлюймось, й, головне, діймо за Заповідями Господніми.

Підсумовуючи сказане акцентуємо на найважливішому – ві
домому впродовж тисячоліть, вічно актуальному й актуально
му –як ніколи – нині універсумі. Українська Православна Церк
ва від Хрещення РусіУкраїни постала як нездоланна фортеця 
захисту Десяти Заповідей Господніх, серед яких несотворення 
минущого кумира – провідна. Бог це Істина. Істина –всеосяжна. 
Істина, Яка не терпить в жодному разі й жодним чином наруги 
над людською, Богом даною, природою. Поклоніння минущому 
володареві, а не Богові, завжди тягтиме за собою в фарисейсько
му християнстві іманентну зневагу до людської гідності, нена
висть до громадянського суспільства, огиду до тієї держави, де 
права особистості не зневажаються, а гарантуються. Нам слід 
звільнитися від фарисейськоімперського «православ’я» саме 
через те, що воно не відповідає базисним поняттям віри в Гос
пода – Ісуса Христа. Наше Православ’я – питомо європейське, з 
практично втіленою Христовою любов’ю до Бога й кожної кон
кретної сущої людини прямо поєднане. 

Міркуючи про Православ’я, Україну, людину й світ, наші цивілі
заційні перспективи, слід пам’ятати саме про це, оскільки штур
мувати, з метою запропонування світові її симулякрів, немов 
східні терористи, Істину диявол буде безнастанно. Україна, як у 
часи Київської Русі, як у часи РуськоЛитовського князівства, як 
у Пізньому Середньовіччі та Бароко й у часи панування над нею 
фарисейськоімперського православ’я була є й буде свідомою 
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своєї правдивої місії – служіння Богові як цивілізаційній форте
ці, що обороняє «малих сих». Наша країна завжди усвідомлювала 
себе як Духовну Фортецю, яку ні за яких умов не можна здавати 
облудникам і фарисеям, лицемірам та іудам. Україна була, є й до
віку лишатиметься тим особливим цивілізаційним форпостом, 
що нього покладається Бог і спирається людство.
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Трансформація духовної сфери сучасного суспільства зумови
ла звернення, особливо на рівні буденної свідомості, до тради
ційних цінностей як дієвого засобу подолання кризових явищ. 
Поняття традиції дає можливість реалістично осмислити сучасні 
процеси, їх перебіг та характерні особливості. Водночас традиції 
є носіями соціокультурного досвіду, тому в контексті семіотич
ного розуміння культури як механізму, що створює, транслює та 
зберігає інформацію, постають своєрідними текстами, які тран
слюють певні знання. 

Феномен традиції, як соціокультурне явище, досліджується у 
працях Е. Гідденса, О. Гофмана, Е. Дюркгейма, М. Єфименко та ін. 
На особливостях традиціоналізму в православ’ї наголошує архі
мандрит Рафаїл (Карелін). Традиція в контексті семіотичного про
стору повсякденності розглядається в дослідженнях Ю. Лотмана, 
В. Лелеко та ін. Ритуал, як один з каналів трансляції традиції та зо
внішній, семіотизований вияв культу, вивчають В. Лебедєв, Л. Мо
ріна та інші автори. Проте недостатньо дослідженими залишають
ся питання, пов’язані з функціонуванням традиції в семіотичному 
просторі повсякденності. Відтак предметом статті є з’ясування 
особливостей традиції як тексту релігійної повсякденності.

Істотно переосмисливши лінгвістичне розуміння тексту Ю. 
Лотман змістив акценти в бік культурологічного трактування 
цього поняття. Текст – це весь простір культури на всіх її рівнях 
як в синхронному, так і діахронному розрізах. Така інтерпрета
ція тексту дає можливість називати його утворенням різнома
нітного плану – від людської особистості та художнього твору 
до тексту життя і тексту культури, а відтак – традиції. Найбільш 

ю. Г. БОрейКО

Семіотичний вимір традиції
в контексті повсякденності релігії

у статті з’ясовуються особливості традиції в семіотично-
му просторі повсякденності. традиція розглядається як різновид 
тексту, що містить певну інформацію, транслює та актуалізує 
соціокультурний досвід. релігійна традиція здійснює трансмі-
сію досвіду, що акумулює віру, культові дії та обряди, є системою 
зв’язків сьогодення з минулим, передає релігійні стереотипи, які 
відтворюються в людських колективах. 

Ключові слова: релігійна традиція, повсякденність релігії, се-
міотичний простір, текст.
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складною проблемою, з якою зіштовхується адресат у процесі 
розпредмечуваня смислу тексту, є його декодування, тобто пере
клад тексту на мову, зрозумілу адресату. Під кодом слід розуміти 
мову, яка є кодом плюс його історія1.

Очевидно, що буття тексту, як семіотикофілософської катего
рії, зумовлюється наявністю в ньому смислу, цілісної та логічно 
завершеної інформації, яку адресат може інтерпретувати. Інфор
мація не може передаватися, прийматися та зберігатися в чисто
му вигляді, тому текст є її «оболонкою». Призначення тексту по
лягає в фіксації та трансляції знання або відомостей каналами 
зв’язку в певному середовищі. Будьяка інформація перебуває в 
постійному русі, оскільки безперервно передається від адресан
та до адресата в часі та просторі. Отже, функціонування тексту 
в семіотичному просторі неможливе без його прочитання та 
осмислення адресатом, оскільки текст, за Р. Бартом, «вимагає від 
читача діяльного співробітництва»2.

Текст може функціонувати протягом тривалого часу, пере
ступати часові межі життя свого творця, переходити з одного 
синхронічного зрізу в інший. Прочитання давніх текстів, що 
були затребувані в різних контекстах, зумовлює можливість 
вилучення з них нових смислів у кожній новій ситуації прочи
тання. Тому прочитання текстів, що пронизують ряд діахроніч
них зрізів, різне за характером, визначається відмінностями 
картин світу, цінностей у кожному зрізі та в кожного адресата. 
З цієї причини з одного й того ж тексту можуть бути вилуче
ні різноманітні смисли, що були недоступні, приховані або не
зрозумілі адресатам минулих епох, в інших історичних чи со
ціокультурних контекстах. Стародавній текст володіє значною 
інформативністю, оскільки зберігає в пам’яті свого семіотично
го поля інформацію про всі минулі прочитання. Ця обставина 
дає можливість адресату, який звертається до тексту в певний 
момент часу та в певному контексті, не лише отримати макси
мум інформації,  а й побачити різні грані тексту, ознайомитися 
з його різнобічним смисловим наповненням. Отже, зміст тексту 
повністю визначається його контекстом. 

У процесі прочитання та розуміння тексту адресат має можли
вість експлікувати його первісний зміст, а також додаткові смисли, 
що утворилися в результаті коментарів, пояснень, інтерпретацій 
тексту попередніми адресатами. Завдяки сталості «тіла» тексту 
наступні адресати знаходять в ньому смисли, що відповідають їх 
контексту. Текст залишається текстом лише за умови його прочи
тання, інтерпретації, пошуку в ньому смислу в процесі розуміння.  
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Прочитання тексту як розуміння сенсу є духовнопрактичною 
формою освоєння дійсності, що зумовлюється ментальністю 
адресата, ступенем складності, креативністю, глибиною розумін
ня, включенням адресата в комунікативні системи, культурноіс
торичною спадщиною тощо. 

За Ю. Лотманом, текст може поставати в двох іпостасях: як 
звичайний текст і як код. Найбільший інтерес викликає існуван
ня тексту у вигляді коду, коли він не додає нових відомостей, а 
трансформує смисли в семіотичному просторі внутрішнього сві
ту особистості, переводячи вже наявні повідомлення в нову сис
тему значень. Функція кодування тексту пов’язана з його струк
турними особливостями. Текст, як і символ, можна розглядати як 
«живу» структуру, що «заряджена» безліччю, соціальноісторич
них дій3. Відтак, як пише Р. Барт, «спробувати вловити ... аж ніяк 
не всі смисли тексту (це було б неможливо, оскільки текст без
кінечно відкритий у нескінченність: жоден читач, жоден суб’єкт, 
жодна наука не в силах зупинити рух тексту) ... а, радше, ті форми, 
ті коди, через які відбувається виникнення смислів тексту»4.

Текст, за Р. Бартом, є не лише полотном переплетення кодів та 
смислів, а й простором перетину інших текстів, асоційовані ком
бінації яких створюють додатковий смисл. Переміщення тексту 
нерозривно пов’язане з навколишньою дійсністю (суспільством, 
історією, культурою), тобто з «позатекстовим» простором. У про
цесі текстового аналізу цей простір постає текстами, пов’язаними 
між собою в силу інтертекстуальності та за допомогою кодів, що 
виявляють смисли. Отже, простір як текст і міжтекстовий про
стір є текстом, що набуває осмислення в результаті текстового 
аналізу. За допомогою хронологічного коду та інтертекстуаль
ності суб’єкт виявляється залученим у події як минулих текстів, 
так і ще не створених5.

Традиція, як одним з механізмів залучення до соціокультур
ного досвіду минулих епох, належить до мов культури, вторин
них щодо повсякденності та її  первинних мов6. Під традиціями 
розуміють соціальну та культурну спадщину, що передається від 
покоління до покоління і відтворюється в певних суспільствах 
та соціальних групах протягом тривалого часу7. Відтак склалося 
розуміння традиції як специфічного способу соціального спад
коємництва, що зорієнтований на відтворення минулих зраз
ків соціальності, які часто сприймаються членами суспільства 
як обов’язкові, непорушні, природні закони соціального буття. 
Об’єкти соціокультурної спадщини, процеси спадкоємництва та 
його способи складають компоненти традиції. Традиціями є най
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різноманітніші явища: певні культурні зразки, соціальні інститу
ти, норми, цінності, знання, звичаї, ритуали, стилі тощо.

 Традиції притаманні всім соціокультурним системам, утворю
ючи необхідний елемент їх існування, розвитку, своєрідності та 
самоідентифікації. Різною мірою традиції присутні в усіх галузях 
соціального життя. Сучасне суспільство не може обійтися без від
творення досвіду, накопиченого попередніми формами соціуму, 
потребує засобів збереження та трансляції досягнутих зразків 
соціалізації. Традиція постає найважливішим засобом забезпе
чення соціальної спадкоємності. «Традиції відрізняються тим, що 
вони визначають певні істини. Людина, яка дотримується тради
ційного способу дій, не задається питанням про альтернативні 
варіанти. Як би вони не змінювалися, традиції є керівництвом до 
дії, що, як правило, не викликає сумнівів»8.

Традиції, як умова функціонування колективної пам’яті сус
пільства, забезпечують наступність у його розвитку, надають 
життю спадкоємності та форми. Оскільки існує безліч орієнтацій 
та прагнень на різні історичні епохи, що розглядаються як тра
диційні і зразкові, традиції є об’єктом вибору, інтерпретації та 
актуалізації, що здійснюється соціальними суб’єктами з різних 
зразків минулого, що перебувають у їх розпорядженні. При цьо
му набір цих зразків скінченний і здійснюється в рамках хоча й 
досить широкого, проте обмеженого діапазону. Кожне покоління, 
сприймаючи з минулого певну сукупність культурних зразків, не 
лише засвоює їх у незмінному та готовому вигляді, а й  «здійснює 
серед них відбір, посвоєму їх інтерпретує, приписує їм нові зна
чення і смисли, яких раніше не було»9.

Традиція, як одна з мов культури, об’єднує комплекс явищ, 
що характеризуються тривалістю та стабільністю присутності 
в культурному житті. Поєднуючи власну різноманітність з соці
альними структурами, які забезпечують наступність розвитку 
суспільства, традиції задають певні межі мотивам та формам со
ціальної діяльності. Існує думка, що соціальні науки оперують 
переважно поняттям  «традиція», в більшості випадків не про
водячи різницю між традицією і архаїкою при вивченні сучасних 
суспільств, застосовуючи поняття архаїки до традиційних сус
пільств.  Натомість архаїці, на відміну від традиції, не властива 
раціональна структура, визначеність та стійкість, вона не має 
конструктивної функції регулювання людської поведінки, соці
альних форм, проте осідає на підсвідомому рівні, найяскравіше 
виявляючись в межових ситуаціях, ірраціональній мотивації, в 
спонтанних, позакультурних проявах. «Якщо традиція є культур
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ним текстом, що транслюється, то архаїка – культурний підтекст, 
що не формалізується і не вербалізується в культурі та певною 
мірою є зворотним боком архаїки, яка виникає там, де руйнуєть
ся традиція, компенсуючи її»10. 

Відтак традиції, як необхідний компонент соціального буття 
та духовної культури, виникли разом із становленням людсько
го суспільства. В історії людства організація суспільного життя 
підтримувалася силою звички, звичаю, колективної думки, тра
диції, моральним авторитетом старійшин роду чи племені, які 
представляли загальні інтереси. Філософський статус терміна 
«традиція» визначається тим, що він містить увесь комплекс 
норм поведінки, форм свідомості та інститутів людського спіл
кування, характеризуючи зв’язок сьогодення з минулим. Релігія, 
за висловом релігієзнавця О. Кирлєжева, «говорить про вічне», 
але говорить – в часі, а отже, зіштовхується з конкретним часом, 
в якому ми всі живемо. Як традиція у своїй об’єктивній якості 
вона приходить з минулого, але індивідуальна свідомість, до якої 
звертається традиція, належить теперішньому»11. У традиціях ві
дображаються норми та принципи суспільної поведінки не лише 
окремих особистостей, а й народів, націй. 

Релігійна традиція, як центральний компонент релігійного 
чинника в суспільстві, виконує функцію обслуговування сакраль
ної сфери людської діяльності та постає не лише механізмом за
кріплення і передачі релігійноконфесійних цінностей, а й спосо
бом національної самоідентифікації. Характерною особливістю 
проникнення релігійної традиції в систему суспільних відносин 
є її переплетення з етнічними традиціями. Релігійна традиція, як 
компонент культурної традиції, в історії різних етносів, що з різ
них причин перебували перед небезпекою зникнення або асимі
ляції, часто була етнозахисним механізмом. 

Досліджуючи релігійну традицію Е. Дюркгейм зазначав, 
що її джерелом є соціальний спосіб проживання людей12. Ре
лігійна традиція готує індивіда до соціального життя, тренує 
слухняність, зміцнює соціальну єдність. Інакше кажучи, через 
залучення в релігійну традицію індивід отримує готову світо
глядну модель у вигляді вірувань та догматів, а також сталі 
стереотипи поведінки.

Релігійна традиція, за оцінкою М. Єфименко,  є специфічною 
формою соціальних відносин, яка формує алгоритм поведінки 
та взаємодії між людьми, соціальними групами, між особистіс
тю та суспільством. Особливості відповідних парадигм детермі
нуються якісним змістом релігійного досвіду, що закріплюється 
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традицією. Провідну роль у формуванні, збереженні та функ
ціонуванні релігійної традиції відіграють соціальна практика, 
масова психологія, яка на буденному рівні суспільної свідомос
ті закріплює елементи релігійної традиції, перетворюючи їх на 
норми поведінки особистості або соціальної групи. Релігійна 
традиція є способом вираження релігійної свідомості як на бу
денному, так і на теоретичному рівнях. Основою живучості ре
лігійної традиції є буденна свідомість, яка зберігає уявлення, 
прийоми та зміст релігійної діяльності. Релігійна традиція  іс
нує у двох формах: «загальна релігійна традиція як орієнтація 
людини на віру в надприродне, що визначає  смисл її буття, і 
локальна релігійна традиція, що припускає звернення до кон
кретного віросповіданням і є синтезом звичаїв, ритуалів, сте
реотипізованих дій людей та соціальних груп. Релігійна тради
ція втілює релігійний досвід, опосередковуючи та рутинізуючи 
його шляхом інституалізації. За посередництвом ритуалу, який 
встановлює час та місце зустрічі зі священною реальністю, релі
гійна традиція оберігає повсякденну дійсність від вторгнення 
надприродного13. Водночас абсолютизація традиції, наприклад, 
у православ’ї стала причиною домінування естетичного, тобто 
ритуальнообрядового аспекту релігійності.

Обов’язковою умовою переміщення смислів традиції як тек
сту, що має певне матеріальне втілення (знаки, сигнали) є на
явність каналу зв’язку, одним з яких постає ритуал. Ритуаль
носеміотична структура суспільства передбачає існування 
універсальних семіотичних закономірностей, до яких належать 
принцип неухильного зростання внутрішнього різноманітності 
елементів системи і асиміляція інокультурного досвіду. Будьяка 
суспільна діяльність має текстуальні аспекти, що передбачають 
та містять сприйняття письмових або текстуальних «знаків». 
Текст інкорпорований у повсякденність таким чином, що по
стає частиною дійсності, яку описує, і сам описується дійсністю. 
Особливістю сучасних ритуалів є дифузний характер, оскільки 
вони не концентруються в локальних структурах, а складають
ся з різних утворень. Ритуал сьогодні перейшов в певний «мі
фічний» стан, характеризується непомітністю та анонімністю. 
Для акторів ритуал залишаються здебільшого неусвідомленим 
і спонтанним. Ритуалізм, як латентне в повсякденності, незва
жаючи на практичну дієвість, недостатньо досліджений у сучас
ній науковій літературі.

Простір повсякденності характеризується високим ступенем 
динамічності, тому деякі тексти, звільняючись від контекстів та 
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позатекстових зв’язків вихідної культури, набувають рухливос
ті та переміщуються в нове семіотичне середовище. При цьому 
будьякий елемент семіотичної структури може «працювати» як 
окремий текст, оскільки зберігає механізми реконструкції всієї 
системи. Саме така здатність ритуальних структур до «пригаду
вання» дає їм можливість бути механізмом трансляції інформації. 
Ритуалізовані поведінкові форми мають подібні з мовними харак
теристики і, відповідно, можуть бути інтерпретовані в термінах 
лінгвістики. Ритуалізовані форми не володіють формальною чіт
кістю тексту і, навпаки, чутливі до позатекстової реальності, яка 
забезпечує варіативність їх інтерпретації. Якщо в ритуалі велике 
значення має символічна функція, то ритуалізована поведінка не 
володіє нею виражено. Таким чином, можна стверджувати, що за 
наявності певної структурності, властивої ритуалізованим фор
мам, вони володіють своєрідним семіозисом, що полягає у збли
женні знака та значення майже до непомітності14.

Релігійний ритуал є зовнішнім виявом особливої реальності, 
що створюється завдяки прагненню людини до трансцендент
ного Абсолюту. Відтак релігійний ритуал є семіотичним оформ
ленням культу, його семіотизованим інобуттям, об’єктивацію, що 
відповідає загальній картині культури. Володіючи семіотичною 
мультисистемністю, ритуал містить знаки вербального, пред
метного та дієвого характеру, важливою характеристикою яких 
є не лише характер експонента (слово, предмет, дія, наприклад, 
жест), а й характер зв’язку з означуваною дією. Остання важлива 
для ритуальної сфери, оскільки  зазначеною дією постає благо
дать. Ритуал містить не лише найпростіші знаки, а й тексти, при 
цьому він сам може бути охарактеризований як текст культури. 

Семіотичний аналіз дозволяє розглянути ритуал як знакову 
систему, що має ряд особливостей, зокрема, специфічний зв’язок 
між формою та змістом. На відміну від норм природної мови, 
де побутує переважно умовний тип зв’язку між означуваним та 
означником, в ритуалі знак і оригінал, означуване й означник 
дуже тісно пов’язані. Точніше було б говорити про знак як певну 
буттєву іпостась предмета, ніж про його позначення. Знак «про
ростає» зсередини змісту, співвідносячи свою форму із завдан
нями образу. Таким чином, ритуал є варіантом онтологічного се
міозису. Можна сказати, мова символів є тим випадком, коли не 
ми говоримо мовою, а мова говорить нами. Щодо інших знакових 
систем можливий переклад іншою мовою, правда, з неминучими 
втратами. Що стосується ритуалу, то його особливість полягає в 
неможливості адекватного перекодування. Ритуал постає доско
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налою, відкристалізованою, стійкою конструкцією, що володіє 
нормативним статусом канону і має сенс та цінність у самій собі.

Сакральні літургійні ритуали мають ряд специфічних рис, одні
єю з яких є експлікаційність, тобто часткове їх дублювання різни
ми семіотичними засобами з частковим зближенням смислової та 
результативної складової. Експлікаційність відрізняє релігійний 
сакральний ритуал від ряду світських ритуалів та від релігійних 
ритуалів, шо втратили ознаки сакральності. В загальнокультурно
му плані ця особливість є проявом принципу часткового взаємо
перекладу знакових систем культури. Ритуали традиційного хрис
тиянства також вступають у своєрідні стосунки з контекстом: для 
них характерна висока частотність контекстів, коли семантична 
багатозначність окремого знака та всього ритуалу не знімається 
в контексті, який дозволяє різним семантичним рівням нашаро
вуватися один на одного і одночасно актуалізуватися у процесі 
сприйняття. У певному відношенні нежорстку дію контексту мож
на розглядати як специфічний варіант зазначеної експлікаційнос
ті. При цьому створюється своєрідне «мерехтіння смислів», що 
спонукає учасників до рефлексії над складністю ритуалу та про
цесів його формування, результатом яких і є така багатозначність. 
Отже, створюються відмінності від багатьох неритуальних семіо
систем культури, а також від сценаріїв повсякденної комунікації. 
Експлікаційність спонукає учасника ритуалу до посиленої інте
лектуальної діяльності, яка співвідноситься із загальними власти
востями релігійного культу, що вимагає зусиль для проникнення 
в його смисловий простір15.

Отже, традиція є однією з мов культури в семіотичному про
сторі повсякденності. Традиція – різновид тексту, що містить 
певну інформацію, постає механізмом акумуляції, трансмісії та 
актуалізації соціокультурного досвіду. Серед загального масиву 
традицій релігійна традиція є трансляцією досвіду, який акуму
лює віру, культові дії та обряди. Вона становить систему зв’язків 
сьогодення з минулим, за допомогою якої здійснюються нако
пичення, відбір, стереотипізація релігійного досвіду та переда
ча релігійних стереотипів, що відтворюються в людських колек
тивах. Ритуал є знаковою системою, одним з каналів трансляції 
традиції, зовнішнім, семіотизованим виявом культу як особливої 
самостійної реальності, що створена в результаті потягу людини 
до трансцендентного. Події, які складають релігійний зміст, що
разу повторюються, що й є умовою дієвості ритуалу.
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М. В. ДОйЧиК

Ідея гідності людини має неоднозначне трактування в різні 
періоди розвитку суспільства. Проте у всі часи людська гідність є 
запорукою формування вільної, самодостатньої особистості, яка, 
у свою чергу, творить вільний, повноцінний соціум. Гідність у фі
лософії осмислюється у контексті таких понять, як права і свободи 
людини, свобода  вибору і предестинація, Божественне і земне.

Вивчаючи проблему гідності людини, звернемося до її тракту
вання отцямиапологетами (ІІ – ІV ст.) – проповідниками христи
янства, які заклали підвалини християнського віровчення. Вже у 
їхніх проповідях та повчаннях сформувалися основні принципи 
ранньохристиянського розуміння проблеми людської гідності, а 
саме: визнання гідності первинною людською властивістю, онто
логічний вимір гідності, взаємозв’язок між гідністю Бога і гідністю 
людини, христоцентризм і поступове виявлення гідності у процесі 
виховання високих моральних якостей і пізнання Божественного.

У статті розглянемо вчення таких мислителів, канонізованих 
Церквою, як св. Ігнацій Богоносець, св. Юстин Філософ, св. Теофіл Ан
тіохійський, св. Іриней Ліонський і св. Климент Олександрійський. 

Послання св. Ігнація Богоносця, учня апостола Павла, містять 
формулювання гідності як результату мучеництва в ім’я Бога. 
Мучеництво свідчить про гідність людини, а бути гідним означає 
досягти Бога через муки плоті за віру.

В посланнях св. Ігнація Антіохійського знаходимо ще одне уяв
лення про гідність – визнання її інверсійності. Св. Ігнацій вважає 
недопустимим для людини хизуватися своїми здібностями. Гід
ність асоціюється зі скромністю і покорою [1, c. 118119]. Муче
ництво як вищий критерій гідності людини є основоположним 

Апологети християнства
про гідність людини

В статті здійснено історико-філософський аналіз ідеї гідності 
у християнській апологетиці. Виявлено, що в період становлення 
християнського віровчення гідність осмислюється у співвідно-
шенні з християнськими чеснотами та аскетизмом. Мучеництво 
визнається найвищим критерієм гідності, а гідним християни-
ном вважається той, хто своєю волею обирає добро, милосердя і 
любов до Бога та до ближнього.

Ключові слова: гідність, апологетика, аскетизм, свобода, ми-
лосердя, любов. 
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для розуміння людини в апологетичній традиції. Шляхом до удо
стоєння Христових мук визнавалися смирення, покора, якими 
володів Ісус Христос.

Св. Ігнацій Антіохійський проповідував повне неприйняття 
поняття гідності з точки зору соціального статусу. В «Посланнях 
до Полікарпа» св. Ігнацій, подібно до ап. Павла, говорить: «Рабів 
не зневажай, а вони нехай ще більше упокорюються, щоб отри
мати від Бога свободу» [2, c. 141142]. Ці ідеї співзвучні зі Старо
завітною тезою про те, що всі люди гідні та рівні між собою, бо 
кожен є образом і подобою Божою.

Св. Юстин Філософ – перший християнський філософаполо
гет – заперечує вчення Платона про безсмертя душі як частки 
Бога. Філософ постулює старозавітній креаціонізм, згідно якого 
«розумна душа людини не є частиною і диханням Божим, але вся 
людина – образ, створений Богом, тому в ній живе Його дихання» 
[10, c. 139144]. Таким чином, проблема гідності і безсмертя люд
ської душі виходить на перший план. Згідно юстинівського кре
аціонізму, безсмертя розглядається як дар Божий (тоді як плато
нізм визнає абсолютне безсмертя кожної душі), даний внаслідок 
Його правосуддя [9, c. 380381]. Справедливим Божим судом, на 
думку св. Юстина, має бути визначеним посмертний шлях душі – 
її спасіння або вічні муки.

Теологія і антропологія першого християнського апологета 
бере за основу етичну складову і метою своєю бачить вихован
ня правильного сприйняття земного і Божого у світогляді кожної 
окремої людини. В його розумінні гідність людини залежить від 
її порядності, скромності, смирення, щедрості і любові до інших. 
[8, c. 4548; 10, с. 141]. Св. Юстин засуджує грецьку культуру через 
її язичництво, жертвоприношення та блуд [8, c. 105106]. Філософ 
протиставляє релятивізму софістів абсолютність істини, яка ви
значає гідність людини: людина повинна прагнути уподібнитися 
найвищому онтологічному зразку – істинному Богові [8, с. 3637]. 
Цей принцип уподібнення визначає гідність людини: «Ми вірує
мо, що Йому приємні лише ті, хто уподібнюються Йому і насліду
ють Його в Його досконалості, чистоті, правді, чоловіколюбстві, 
ті, що ділами своїми виявляться гідними Його, стануть вільними 
від страждань і царюватимуть із Ним» [8, с. 39]. 

Гідність людини стверджується чоловіколюбством Бога і за
лежить від здатності людини любити: «коли ти полюбиш – упо
дібнишся Його благості» [9, с. 381382]. Божа велич і людська 
гідність проявляється у здатності взяти на себе ношу ближньо
го і допомогти тому, хто цього потребує [9, с. 381382]. Гідність 
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людини виявляться у радості від допомоги та любові до ближ
ніх. На думку св. Юстина, самовідданість веде до блаженства і до 
Богоподібності, а гідність розвивається з людського прагнення 
до досконалості.

За Юстином Філософом, блаженство отримує той, хто відда
ляється від приємного і красивого, прагне до того, що виявля
ється важким і тернистим [8, с.  16117]. Християнське уявлення 
про гідність людини формулюється ним так: «вони люблять усіх, 
але всі їх переслідують, їх не знають, але засуджують, їх умерт
вляють, але вони животворяться, вони бідні, але роблять багати
ми інших, усього позбавлені, але мають усе в достатку (2 Кор. 6, 
910). Їх безчестять, але вони прославляються (1 Кор. 4, 10), про 
них кажуть неправду, а вони є праведними (1 Кор. 4, 12), вони ро
блять добро, але їх карають, як злочинців, але це їх тішить (2 Кор. 
6, 10), ніби їм дарували життя» [9, с. 375376].

Уявлення св. Юстина відображають ідею недетермінованості 
людського життя, волі й, водночас, відповідальності за неї: «кож
ному дається по гідності його вчинків або винагороди, або муки, 
бо якщо це не так, то немає в людині свободи… але тої долі не 
уникнути, що тим, хто вибирає добро належить гідна винагоро
да, а тих, хто обирає зло, чекає відповідне покарання» [8, с. 72
73]. Християнська ідея гідності базується на здатності людини 
боротися зі своєю природною суттю, і це є виявом її свободи волі.

Ще один мислительапологет Афінагор став не одразу пропо
відником християнського вчення, якому спочатку протистояв. 
Гідність людини, за Афінагором, визначається Божественною 
природою людської душі. Мислитель визнає воскресіння мерт
вих для Суду Божого, під час якого виявляється, чи людина була 
гідною, чи ні. Головним ствердженням гідності є безсмертя люд
ської душі, яке людина отримує через Ісуса Христа [6, с. 410449].

Проблема гідності людини посідає важливе місце й у філософії 
св. Теофіла Антіохійського, котрий вважав, що гідність людини 
визначається її здатністю Богопізнання і розумом, і чуттями, яка 
проявляється у боротьбі з гріховною природою, оскільки лише 
безгрішна людина стає здатною пізнати Бога [12, с. 458460]. Св. 
Теофіл Антіохійський також розвиває твердження про те, що лю
дина як образ Бога повинна розвивати, закладену в ній гідність, 
пригнічену гріхом. Гідність проявляється в людині такими Боже
ственними іменами як Розум, Дух, Мудрість, Сила, Промисел, Суд
дя, Отець, Вогонь [12, с.  459460]. 

Ці ж ідеї розвивалися і св. Іринеєм Ліонським, котрий вважав, 
що гідність людини є втілене Слово, яке виявляє Богоподібність 
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людини через Святого Духа. Богоподібність проявляється через 
відчуження плотського, тваринного і вдосконалення духовної 
сутності, відновлення втраченої внаслідок гріхопадіння Богопо
дібності [7, с. 175176].

Св. Іриней стверджував, що кожна людина покликана прагну
ти до Бога, і кожен може через Сина і Духа йти духовним шляхом, 
бо ідеальна гідна людина поєднує в собі душу, що отримала Духа 
Святого, і тіло, створене за подобою Божою [7, с. 462463]. Без 
Духа Святого людина перетворюється у тварину.

Гідність людини визначається всемогутністю і любов’ю Бога, 
безмежного у своєму милосерді, який відкриває людині можли
вість уподібнитись собі. Св. Іриней постулює ідею взаємозв’язку 
божественного і людського: «слава Божа виявляється в людині, а 
суть життя людського є Богобачення» [7, с. 379]. Як пояснює св. 
Іриней, «Ісус Христос став таким, як ми, щоб ми могли стати та
ким, як Він» [7, с. 452].

Філософія св. Іринея Ліонського визнає людину вільною оби
рати між добром і злом, тому етичний зміст поняття гідності 
проявляється у твердженні, що «ті, хто відмовляються від іс
тинного блага, гідні осуду, а ті, хто творить добро, заслуговують 
на гідне схвалення» [7, с. 437438]. Гідні праведники отримують 
блаженство бачити і пізнати Бога через самовдосконалення, а 
гідність виражається в служінні Богові, оскільки «людина Бога 
потребує» [7, с. 353].

Бог дарує людині любов, що утверджує її гідність більшою 
мірою, ніж пізнання. Гідність людини, здобута творенням до
бра, має своїм наслідком не тільки вдосконалення людини, але 
й світу, в центрі якого є людина, тож гідність Бога втілюється в 
гідності людини і виявляється у гідності світу, так як гідним є 
Творець і гідне його творіння [7, с. 451537].

Апофатичний богослов Тертуліан основою своєї філософії ви
знає свободу людини, оскільки Бог створив світ саме для люди
ни: «людина, яка є царем всього Божого творіння, не може бути 
рабом» [11, с. 243244]. Гідність виявляється у виборі добра і лю
бові до Бога; проте, Тертуліан вважав, що гідність вимагає бездо
ганного життя, не залишаючи можливості поступового вдоско
налення: «справжні праведники відмовляються від усіх радостей 
життя, вони не дбають про своє тілесне здоров’я, бажаючи поки
нути цей світ, як в’язницю» [11, с. 249].

Тертуліан, продовжуючи ідеї святих отців, також визнавав 
любов першоосновою гідності. Разом з тим, і бідність, і хворо
би, і приниження також вважаються філософом свідченням гід
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ності людини, оскільки Бог страждав незаслужено, тому і лю
дина, яка страждає без будь якої на те причини, стає ближчою 
до Бога: «для мене корисно те, що негідне Бога, я не соромлюсь 
Бога, який був негідно розп’ятий» [3, с. 165]. Так Тертуліан по
яснював гідність Ісуса Христа як найвищу небесну гідність, до 
якої слід прагнути кожній людині.

Св. Климент Олександрійський будував свою філософію на 
співвіднесенні людської гідності зі здатністю людини осягнути 
Істину. Осягнути Істину означало пізнати силу любові, яка може 
перетворити Божого раба на Божого сина [4, с. 233, 236]. Описую
чи своє розуміння гідності, св. Климент наводить такі риси гідної 
людини, як справедливість, помірність, самоконтроль, розсудли
вість, мужність [4, с. 185186], які слід виховувати в собі кожному 
християнину. Мислитель стверджує, що людина – це істота, гідна 
любові, розумна, здатна розумом осягнути свого Творця [5, с. 33]. 
Гідність людини іманентна розуму: «все, що не відповідає здоро
вому розуму – це гріх» [5, с. 106].

Гідний християнин повинен мати чесноти справедливості, бла
гочестивості, великодушності, які сходять до людського розуму 
від Божественного (Слова). Св. Климент не наполягає на зреченні 
природної сутності, але вважає, що всі ці риси слід у собі виховува
ти і застосовувати в мирському житті. Досконалою, гідною люди
ною філософ визнає того, хто «йде разом з Ісусом Христом шляхом 
Його, переймаючи Божественну силу Христа» [4, с. 243], того, хто, 
виконуючи заповіді, стає гідним прикладу Спасителя [4, с. 45].

Найбільш гідною діяльністю людини на землі св. Климент вва
жає проповідницьку, яка робить людину схожою на Ісуса Хрис
та: «гідність гностика зростає, коли він навчає інших» [4, с. 227]. 
Гідним християнином є той, хто молиться за своїх ворогів, дбає 
про благо інших, не пам’ятає заподіяного йому зла, не відчуває 
злості чи гніву, молиться, щоб грішні навернулися і бачить Бога у 
кожній людині. Він поєднує в собі мудрість і покору, втілює подо
бу Божу і має гідність ангела, він безстрашний, мужній, урівнова
жений, поміркований, привітний і терплячий [4, с. 230]. Людина, 
яка обрала такий шлях, упевнена, що її душа прямує до кращого, 
що означає «зустріч із Богом вічнавіч» [4, с. 222236].

Отож, відправною точкою філософії св. Климента є любов до 
Бога і до ближнього, яка виникає і зміцнюється шляхом пізнання 
та відкриття Божественної незмінної сутності, і є запорукою гід
ності кожної людини [4, с. 231248]. Мислитель прирівнював піз
нання до духовності, досконалості й гідності, доступної кожній 
людині, оскільки «залишивши плотські бажання, ми всі рівні у 
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своїй гідності перед Богом, усі духовні… ми одним Духом хрещені в 
одне чоло, і Елліни, й Іудеї, раби чи вільні (1 Кор. 12, 13)» [5, с. 50].

Християнин обов’язково повинен виховувати в собі такі якості, 
як щирість і прямота, викорінюючи лицемірство, хитрість і брех
ливість, щоб мати змогу у своїй простоті поклонятися Богові [5, с. 
3544]. Найвищої ж гідності досягає той, хто «гідний берегти і пе
редавати вчення тим, хто гідний його почути і сприйняти цю ми
лість» [4, c. 109229]. За словами апологета, «кожен, хто ще тільки 
має увірувати у Бога, уже є вірним у Його очах і стає гідним його 
честі, як храм, посвячений Йому і гідний Його слави» [4, c. 212].

Рівність усіх людей перед Богом підкреслюється св. Клименті
єм і в рівності можливості пізнати Бога як для чоловіків, так і для 
жінок. Він першим із апологетів торкнувся проблеми гідності 
жінки: «в них один Бог, одна церква, спільні закони і чесноти, до 
яких потрібно прагнути, одна християнська любов, … є спільна 
назва для жінки і чоловіка – людина» [5, с. 3435].

Так, поняття гідності людини у філософії св. Климента Олек
сандрійського є доволі широким й імплікує різні смисли: це і 
досконалість, досягнувши якої, людина уподібнюється ангелу, і 
перевихована людська сутість, це уподібнення Богові («поводи
тися гідно Бога») і Богобачення («зустріч із Богом вічнавіч»). 
[4]. Багатоманітним є і значення поняття «гідна людина» – це, на 
думку мислителя, та, яку Бог вважає гідною, бере під свою опіку, 
це також та, яка сподобилася передавати Боже слово іншим [4].

Проаналізувавши твори християнських апологетів, ми вияви
ли, що гідність осмислюється у зіставленні з чеснотами та аске
тизмом християнства, а в основі розуміння гідності лежить Святе 
Письмо, яке пояснює взаємозв’язок між гідністю Бога і гідністю 
людини. Цей період характеризується високими моральними ви
могами до людини, які пізніше стають традиційними для христи
янства. На перший план висувається поняття рівності всіх людей 
перед Богом, а найвищим критерієм гідності стає мучеництво як 
уподібнення мукам Ісуса Христа. 

В основі виховання гідної людини лежать такі християнські 
чесноти, як смирення, покора, щирість і простота, правдивість, 
милосердя, аскетизм.
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Канада  третя країна у світі з найбільшим числом етнічних 
українців  після самої України і Російської Федерації. Згідно пе
репису 2001 року в країні зареєстровано 1 071 060 осіб україн
ського походження, що становить 3,6% всього населення і ро
бить українську етнічну спільноту однієї з найбільших етнічних 

М. П. МІрецьКий

Українська православна діаспора Канади
у статті описано історію та сучасний стан української право-

славної діаспори в Канаді. розглянуто історичний хід еміграцій-
них процесів українців до Канади, церковне життя українських 
поселенців, формування церковних спільнот та становище пра-
вославної діаспори українців в Канаді на сучасному етапі. Вказано 
основні напрямки та перстекпиви розвитку української право-
славної діаспори в Канаді на майбутнє.

Ключові слова: діаспора, еміграція, українці, православ’я, Ка-
нада, юрисдикція, церква. 
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меншин Канади. Найбільше українців сьогодні проживає в про
вінції Альберта і Манітоба1. Значне число української діаспори 
осіло також в провінціях Онтаріо, Британська Колумбія, Саскаче
ван, Квебек і Нова Шотландія2. За чисельністю українці посіда
ють п’яте місце серед етнічних спільнот Канади, поступаючись 
тільки британцям, французам, німцям та італійцям3.

Українці стали першими офіційно зареєстрованими на ка
надській землі. Їхні позитивні відгуки, а також рекламні заходи 
канадського уряду, який наприкінці XIX ст. заохочував широко
масштабну еміграцію з Європи для сільськогосподарського осво
єння своїх величезних і майже безлюдних західних територій, 
привели до масового переселення малоземельних українських 
селян за океан4. 

Українські громади Канади і сьогодні поважно зберігають в 
пам’яті імена двох перших своїх співвітчизників, які першими 
ступили на землю своєю майбутньої другої батьківщини. Сьогод
ні на історичній батьківщині першопрохідців в їх честь встанов
лено пам’ятник. Іван Пилипів навіть заснував в провінції Альбер
та перше українське селище ЕднаСтар. Саме сюди і потягнулися 
з далекої батьківщини перші українські родини. Вже наступного 
1892 року у Канаду прибуло кілька українських сімей. 

При цьому «українські іммігранти прагнули селитися на нових 
місцях компактно і заснували цілий ряд етнічно однорідних посе
лень5. В рамках створених етнічних поселень переселенці з Украї
ни зберегли свою національну своєрідність, культурні та побутові 
особливості, свою віру, тобто те, що пов’язувало їх з рідною зем
лею. Таке прагнення позначилося, перш за все, в назві місць масо
вого проживання українців. На сьогоднішній день «в Канаді існує 
близько 180 поселень, поштових відділень, залізничних станцій, 
які мають українські назви. Їх можна розділити на географічні  
Україна (в Канаді є три такі поселення), Київ, Коломия, Карпати, 
Дніпро, Дністер, Збруч, Прут і т. д .; історичні (більшість з них взяті 
з часів Запорізької Січі і Гайдамаччини)  Січ, Козак...»6. 

Під час другої хвилі в Канаду переселилися більш 60 тис. осіб, 
а до середини 1950х років (за третьої хвилі) в країну прибуло 
ще 3540 тис. українців. Основна їх частина оселилася в міських 

1 Макар В. Соціальнополітична інтеграція українців у полі етнічне суспільство Ка
нади. чернівці, Прут, 2006. 284 с. С. 219.

2 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К., 1999. С. 72.
3 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К., 1999. С. 72.
4 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К., 1999. С. 7374.
5 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К., 1999. С. 7475.
6 Кравчук П. Українці в Канаді. К, 1981. С. 141142.
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індустріальних центрах провінцій Онтаріо і Квебек. Власне, ця 
маса людей, яку в канадській літературі по праву вважають «не
добровільною імміграцією», в основному довершила формуван
ня української етнічної групи7. 

Перш за все, більша частина цієї іміграції активно поповнила 
українські церкви й школи та включилась у політичне, релігійне 
і суспільне життя діаспори. Нові поселенці помогли встановити 
тісніші зв’язки українців Канади з українцями у Польщі. З огляду 
на це, що більшість нових імігрантів володіла українською мо
вою, сприяло це також зусиллям українців Канади у її збережен
ні. Не без значення також є факт, що у значної частини нових по
селенців була вища освіта.

Найнеобхіднішою, діючою, першою і найбільш простою фор
мою організованого життя українців на американському кон
тиненті була церква. Саме навколо храму будувалося життя 
українців в Канаді. Тому відносини з церквою були важливою 
складовою частиною зв’язків українських поселенців з України. 

Православне життя в Канаді до початку ХХ століття було не 
організована і парафіями опікувалися священики з США. 

Одним з перших православних священиків на Канадській зем
лі був українець, присланий Руською Православною Місією зі 
США отець Петро Самець. «Віруючі дуже його полюбили. Він так 
добре і щиро трудився для української православної громади, 
що навіть католики ставилися до нього з повагою»8. На початку 
вересня 1919 р. зі Сполучених Штатів Америки в Канаду прибув 
український православний священик о. Лев Кушнір. «Звістка 
про приїзд нового священика розійшлася скоро. На його перше 
Богослужіння прийшло багато людей. Воно пройшло дуже уро
чисто. Після прочитання Євангелія о. Кушнір виголосив гарну 
проповідь»9 — пишуть дослідники православного життя укра
їнців в Канаді. 

Піклуючись про православну пастви, у 1900 р рішенням єпис
копа Алеутського і ПівнічноАмериканського Тихона Бєлавіна на 
території провінції Альберта в Канаді була відкрита Канадська 
місія. На чолі місії владика поставив священика Якова Корчин

7 Євтух В. Ковальчук О. Українські канадці: проблеми соціальнодемографічної інте
грації  // Український історичний журнал, 1991. № 8. С. 67.

8  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці // Історія 
релігії в Україні: у 10ти т. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. К.: Укра
їнський видавничий консорціум та УАР, 2003. С. 473.

9  Ярмусь С. Формування феномену Українкого Православ’я в Америці // Історія ре
лігії в Україні: у 10ти т. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. К.: Україн
ський видавничий консорціум та УАР, 2003. С. 473.
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ського10. Завдяки старанним місіонерським трудам священика 
Корчинського в Едмонтоні з’явився один із перших побудованих 
православними храмів Канади  СвятоВарваринський. 

До 1916 року в Канаді налічувалося близько 60 православних 
храмів, близько 20 священиків, був також відкритий монастир.

З другою хвилею еміграції з України православні парафії в Ка
наді поповнилися і вихідцями з Наддніпрянської України. 

У липні 1918 року в місті Саскатун, провінції Саскачеван, була 
утворена церковна громада і братство під назвою Українська Гре
коПравославна Церква Канади, до якої увійшли також і колишні 
українціуніати. 28 грудня 1918 відкрився Перший Собор УГПЦК, 
підсумком якого було відкриття семінарії в Саскатуні. Свої ду
ховні центри, єпархіальні та парафіяльні структури Українська 
Православна Церква почала утворювати в діаспорі дещо пізніше, 
в 2030і роки, з вихідців із традиційно православних регіонів 
Західної України  Волині, Холмщини, Буковини, Закарпаття. По
мітну роль в об’єднанні православних громад в Канаді зіграв Ін
ститут імені Петра Могили, заснований в місті Саскатуні в 1916 
році11. Спроби врегулювати канонічний статус церкви увінчали
ся успіхом 1 квітня 1990 р., коли Українська ГрекоПравославна 
Церква Канади була прийнята в юрисдикцію Константинополь
ського Патріархату із зміною назви на Українська Православна 
Церква Канади12 (далі — УПЦК). 

Православ’я в Канаді сьогодні представлено декількома цер
ковними юрисдикціями. При цьому серед православного насе
лення країни домінують саме українці. 

Українська православна діаспора найбільше представлена   
в Українській Православній Церкві Канади (далі  УПЦК), що 
знаходиться в юрисдикції Константинопольського Патріарха
ту. Ця церковна православна громада заснована з’їздом мирян 
(переважно грекокатоликів) в липні 1918 року як незалежна 
Соборноправна організація українців Канади, вищим органом 
якої є Собор, що кожні п’ять років. Першим первоєрархом УПЦК 
був митрополит Германос  екзарх Антіохійського Патріархату 
в Америці. У 1924 р він передав свої архіпастирські обов’язки 
архієпископу Івану Теодоровичу, який очолював цю Церкву до 

10 Ефимов А., Ласаева О. Становление православия в Канаде на рубеже ХIХХХ вв. // 
Вестник ПСТГУ. 2001. Вып. 4 (41). С. 63.

11  Филипович Л. Українські Церкви як чинник само ідентифікації українців у діа
спорі // Історія релігії в Україні: у 10ти т. / Релігія і Церква в історії української діаспо
ри. Т. 9. К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2003. С. 20.

12 Украинская православная церковь в Канаде. Офіційний сайт // https://ru.wikipedia.
org/wiki/Украинская_православная_церковь_в_Канаде Дата доступу: 05.08.2014.
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1947 року13. 8 серпня 1951 на Надзвичайному Соборі у Вінні
пезі предстоятелем Української ГрекоПравославної Церкви 
в Канаді і митрополитом Вінніпега було обрано митрополита 
Івана Огієнка14.

Першого квітня 1990 р. Українська ГрекоПравославна Церк
ва Канади була прийнята в юрисдикцію Вселенського Патріар
хату як самокерована, з тією особливістю, що на відміну від УПЦ 
США всі її єпископи титулуються своїми єпархіями в Канаді15. 
Сьогодні УПЦК очолює митрополит Юрій Каліщук. Складається 
УПЦК з трьох єпархій: Східної (Онтаріо), Центральної (Маніто
ба та Саскачеван) і Західної (Альберта і Британська Колумбія), 
в яких здійснюють пастирське служіння 97 православних свя
щеників. Церква має семінарію у Вінніпезі при Коледжі святого 
апостола Андрія16. УПЦК, крім того, має три навчальні інститути 
 Святителя Петра Могили в Саскатуні, Святого Іоана в Едмон
тоні і Святого Володимира в Торонто17. При великих громадах 
УПЦК працюють недільні і українські школи18. 

За переписом населення 2001 р., 479 600 людей у Канаді по
дало своє віросповідання як православне, половина яких прожи
вала у Онтаріо. У порівнянні з 1991 р. це ріст на 24 відсотки (1,6% 
усіх мешканців Канади). У цьому самому часі число вірних укра
їнського православ’я у Канаді зменшилось на п’ять відсотків до 
32 700. Середный вік серед українських православних 46 рокыв.

У Канаді також представлені парафії Православної Церкви 
в Америці, об’єднані в Канадську архієпископію. Основу цих па
рафій також складають українські емігранти: колишні галицькі 
та закарпатські уніати, православні переселенцібілоемігранти. 
Церква створена 10 квітня 1970 р.19 як автокефальна. Автокефа
лію Церкви визнає тільки кілька помісних церков. Богослужін

13  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці // Історія 
релігії в Україні: у 10ти т. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. К.: Укра
їнський видавничий консорціум та УАР, 2003. С. 477478.

14 Міненко Т. Українська Православна Церква діаспори в її інституційному багато
манітні // Історія релігії в Україні: у 10ти т. / Релігія і Церква в історії української діа
спори. Т. 9. К.: Український видавничий консорціум та УАР, 2003. С. 468.

15  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці // Історія 
релігії в Україні: у 10ти т. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. К.: Укра
їнський видавничий консорціум та УАР, 2003. С. 478.

16 Трощинський В., Шевченко А. Українці в світі. К., 1999. С. 94.
17 ФіґусРалько А. Українська Канада: збірка наукових праць. К.Вінніпег: Наша куль

тура і наука, 2003. С. 89.
18  Ярмусь С. Формування феномену Українського Православ’я в Америці // Історія 

релігії в Україні: у 10ти т. / Релігія і Церква в історії української діаспори. Т. 9. К.: Укра
їнський видавничий консорціум та УАР, 2003. С. 478.

19 Скурат К. История Поместных Православных Церквей. К., 2012. С. 374.
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ня в єпархії відбуваються частіше англійською мовою, в окремих 
храмах раз на місяць церковнослов’янською. 

Ядро Канадської єпархії Руської Православної Церкви Закор
доном також складають українці  переселенці другої хвилі, пред
ставники так званої білої еміграції, які через Європу перебралися 
на Американський континент20. Це, головним чином переселенці 
з Волині, Полісся, Криму і Наддніпрянщини21. 

Парафії Московського Патріархату в Канаді, в складі Кашир
ської єпархії, це два міських храми: кафедральний собор святої 
Варвари в Едмонтоні і Покровський прихід в Оттаві, столиці Ка
нади; дві парафіяльні круги, що мають 22 фермерські храми, де 
служби звершуються раз у місяцьдва. Основу пастви цих парафій 
складають також українці. На користь переважання української 
пастви в парафіях Московського патріархату в Канаді говорить і 
те, що з 1958 року з десяти архієреїв Московського Патріархату 
в Канаді семеро були родом з України. Сьогодні єпархію очолює 
єпископ Іов родом також з України. Богослужіння в храмах від
буваються церковнослов’янською та англійською мовами, про
повідь  англійською, а короткі повчання після відпусту  росій
ською або українською мовами22.

Має свої парафії в Канаді, оформлені в окремий вікаріат США і 
Канади, і Українська православна церква Київського патріархату. 

Як бачимо, православна українська громада Канади є зразком 
збереження своєї історії, традицій і віри. В основному українці в 
Канаді належать до Української ГрекоКатолицької Церкви, але 
й Українська Православна Церква Канади є найбільшою юрис
дикцією серед православних церков країни. До того ж українці 
є зачинателями і складають переважну більшість Канадської ар
хієпископії Православної Церкви в Америці, Канадської єпархії 
Руської Православної Церкви Закордоном і Каширської єпархії 
Московського Патріархату. При цьому українська православна 
діаспора в Канаді є однією з найстаріших і однією з найбільш 
організованих українських громад у світі. На сьогодні українці 
Канади, вірні різних юрисдикцій, головною своєю метою бачать 
єдність в єдиній Помісній Православній Церкві України. Маємо 
великі сподівання і віру, що така єдність є справою найближчого 
часу, коли не тільки українська діаспора Канади, але й загалом 

20 Митрополит ВосточноАмериканский и НьюЙоркский Иларион: Единая Церковь 
неодолима // Журнал Московской Патриархии (далее – ЖМП), № 7 / 2010. С. 48.

21 Приходы Канадской епархии Русской Православной Церкви Заграницей // Пра
вославная вера. Май, 2011. № 53. С. 15.

22 Приходы Московской патриархии Русской Православной Церкви // Православ
ная вера. Май, 2011. № 53. С. 14.
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світова діаспора і православні вірні різних юрисдикцій в Україні 
об’єднається в єдину Українську Помісну Православну Церкву під 
омофором Київського патріарха.
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Ideologia gender poprzez kwestionowanie płci biologicznej, prowa
dzi do zmian w postrzeganiu człowieka takim, jakim on jest. Zmiana ta 
bezpośrednio powoduje inne rozumienie tego czym jest małżeństwo 
i rodzina. Zwolennicy genderyzmu dążą do zredefiniowania pojęcia 
rodziny oraz małżeństwa na takie, jakie oni uważają za słuszne, przez 
propagandę w mediach, szkolnictwie oraz organizacjach narodowych. 

Rodzina od wieków zawsze była podstawową komórką społeczną, 
której fundamentem jest nierozerwalna komunia małżeńska między 
mężczyzną a kobietą. Małżeństwo stwarza odpowiednie środowisko 
do poczęcia oraz wychowania swoich dzieci. Według Mieczysława 
Guzewicza ,,Bez trwałego małżeństwa, stanowiącego jedność opar
tą na Bogu, nie ma życia rodziny. Rodzina nie może istnieć bez mał
żeństwa’’1. W dzisiejszym świecie zaś ten model rodziny zmienia się 
pod wpływem przemian społecznych. Piotr Morciniec wskazuje na 
formowanie się społeczeństwa poliamorycznego, które cechuje się 
odrzuceniem ograniczeń związanych z płcią oraz dezaprobowaniem 
patriarchalnego modelu rodziny2. Zwolennicy genderyzmu akceptują 
ten model poliamoryczny, głosząc, że rodzina nuklearna nie jest i nie 
powinna być jedynym typem, który jest akceptowany i tolerowany3. 

Gender, jak przedstawiła Gabriele Kuby powstał z powiązania się 
radykalnych feministek z homoseksualistami 4. Sam termin gender, 
jak podaje Marguerite Peeters, po raz pierwszy został użyty po roku 
1989 podczas Konferencji ONZ. Zaś na stałe wszedł do użytku na IV 
Międzynarodowej Konferencji w sprawie Kobiet, która odbyła się 
w Pekinie w roku 1995. Na wskutek aktywności organizacji femini
stycznych po tej konferencji powstały unijne dyrektywy5. Strategia 
gender mainstreaming została ujęta zgodnie z rozporządzeniem Ko
misji Europejskiej w Traktacie Amsterdamskim z 1997 roku i jest 
ona wiążąca dla wszystkich państw, które są członkami Unii Euro
pejskiej. Od czasu IV Międzynarodowej Konferencji w sprawie Ko
biet rozpoczęła się również manipulacja w terminologii językowej. 

P. Czupryniak

Wpływ genderyzmu na funkcjonowanie rodziny
Стаття присвячена дослідженню гендеризму, як суспільно-ре-

лігійного явища сьогодення. Досліджується пропаганда ідей ген-
деризму на свідомість молоді через ЗМІ, у політиці, у сфері науки 
та освіти. Спираючись на християнське віровчення, демонстру-
ється як гендеризм руйнує ідеали християнської родини.

Ключові слова: Гендеризм, шлюб, родина, сексуалізація, куль-
тура статі, пропаганда.
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Zmiany wdrążano od zastępowania słów takich jak ,,małżonek’’ na 
,,partner’’. W samym tym słowie można odczytać różne informacje, 
ponieważ ,,partner’’ nie musi oznaczać, kogoś z kimś się spędzi resz
tę życia, ani tego, że jest odmiennej płci6. 

Zwolennicy genderyzmu, zarzucają , że w Polsce określenie ,,rodzi
na’’ jest zajęte jedynie dla osób spokrewnionych. Również uznają za 
dyskryminację brak legalizacji związków jednopłciowych oraz związ
ków partnerskich, chociaż badania jednoznacznie wykazały, że związ
ki zarówno formalne jak i nieformalne osób uwikłanych kiedykolwiek 
w kohabitację są nietrwałe. Walczą oni jednak o zmiany w prawie, dą
żąc nie tylko do zezwolenia na małżeństwa gejów i lesbijek, ale rów
nież do udzielenia prawnej zgody na adopcję dzieci w tych związkach7. 
Według genderystów, na co wskazuje Gabirele Kuby człowiek sam wy
biera swoją płeć. Odrzucają oni znaczenie płci biologicznej, a wynoszą 
na piedestał płeć kulturową8. Jacek Pawłowicz opisuje, że to zjawisko 
w którym człowiek nie rodzi się ani kobietą, ani mężczyzną w kontek
ście kulturowym nazywana jest w genderyzmie teorią queer9.

Jak zauważają polscy biskupi, dążenia genderystów są niebezpiecz
ne dla całego społeczeństwa. Według nich ta ideologia jest sprzeczna 
z prawami człowieka oraz z jego tożsamością wynikającą z praw na
tury. Wskazują również na historię tworzenia się tej ideologii, która 
ma korzenie w marksizmie oraz neomarksizmie w których chodziło 
o pozbawienie człowieka jego osobowej podmiotowości. Paweł Bort
kiewicz dodaje do marksizmu jeszcze dwa inne żródła. Pierwszym 
jaki podaje jest nurt kartezjański, w którym to dualizm odrzuca ciało 
ludzkie od człowieczeństwa. Drugim zaś jest postmodernizm, który z 
kolei odrzuca wszelką normatywność10. Zwracają również uwagę na 
to jak ta ideologia wkracza bez świadomości ludzi w edukację, orga
nizacje pozarządowe, służbę zdrowia i placówki kulturalnooświato
we. Przypominają także o opublikowanych standardach Światowej 
Organizacji Zdrowia w kwietniu 2013 roku dotyczących edukacji 
seksualnej. Propagują one między innymi masturbację dzieci, które 
są w wieku przedszkolnym. Standardy te są również promowane na 
warsztatach dla nauczycieli oraz wychowawców, w ramach szkoleń 
a także różnorodnych projektów organizowanych na przykład na 
uczelniach. W Polsce te działania nie są jeszcze tak sprawne jak w 
innych krajach na zachodzie11. Organizacje promujące gender w Pol
sce to między innymi Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, 
Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton i Fundacja Na Rzecz Rozwo
ju Społeczeństwa Obywatelskiego o nazwie Jaskółka. Posiadają one 
dotacje z Unii Europejskiej. Konwencja Rady Europy wprowadziła 
do polskiego prawa zmienioną definicję płci, która jest stworzona na 
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podstawie ideologii gender, ,,Płeć oznacza społecznie skonstruowane 
role, zachowania, działania i cechy, które dane społeczeństwo uzna
je za właściwe dla kobiet i mężczyzn’’12.  Margueritte Peeters podaje 
przykład z Wielkiej Brytanii. Premier tego państwa David Cameron 
podczas odbywania się Londyńskiego Szczytu Planowania Rodzin, 
ogłosił, że państwo do roku 2020 przeznaczy około 500 milionów 
funtów na inwestycje zajmujące się planowaniem rodziny. Jedno
cześnie fundusze te mają również zostać wydane na zabiegi aborcyj
ne wobec niechcianych ciąż. Swój udział w tym przedsięwzięciu ma 
również Fundacja Gatesów13. Kuby przypomina, że Jan Paweł II był 
autorem pojęcia kultura śmierci, a seksualizacja prowadzona przez 
zwolenników gender niszczy kulturę chrześcijańską, społeczeństwa 
oraz cywilizację. Aborcja jest ludobójstwem nienarodzonych dzieci, a 
to z kolei prowadzi do wymierania społeczeństw. Kuby zwraca uwagę 
na to, że ludzie nie zajmują się tak ważną kwestią jaką jest to, że po
pulacja ludzi zanika. Seksualizacja również prowadzi do zmian norm 
etycznych oraz rozpadu rodzin. Ta druga konsekwencja z kolei owo
cuje zaburzeniami i chorobami psychosomatycznymi14. 

Gender jest spopularyzowany przez różne media. Zaś przez te me
dia łatwo docierają do najmłodszych. Zmieniają one świadomość spo
łeczeństwa i prowadzą do przyjmowania tej ideologii. Kuby wymienia 
kolorowe czasopisma dla młodzieży takie jak ,,Dziewczyna’’, ,,Bravo’’ 
i ,,Popcorn’’, które wydawane są w różnych krajach, w tym także Pol
sce. Przepełnione są jednak treścią, oraz zdjęciami nie odpowiedni
mi dla młodych, dojrzewających dopiero ludzi. Przedstawiane są tam 
jako normalne wszystkie rodzaje nierządu seksualnego. W Niemczech 
dzieci, które ukończyły dziewiąty rok życia już mają wprowadzane 
wychowanie seksualne jako przedmiot szkolny. Są one tam zapozna
wane między innymi ze stosowaniem antykoncepcji. Seksualizacja, 
która dokonuje się na tych dzieciach i nastolatkach poprzez media i 
szkołę powoduje zbyt wczesne zachodzenie w ciąże, choroby wene
ryczne i różnej maści problemy emocjonalne. Prowadzi to do sytuacji, 
że te dzieci wchodzą w dorosłe życie już jako wraki, nie są zdolni czę
sto do założenia normalnie funkcjonującej rodziny. Nie ma za to badań 
na temat problematyki samobójstw wśród młodzieży doświadczającej 
seksualizacji, chociaż istnieją różne hipotezy zwracające uwagę na tą 
problematykę15. Pawłowicz wskazuje, że innym zagrożeniem dla nich 
są również założenia ideologii gender odnośnie istnienia płci kultu
rowej, które nie sprowadzają się jedynie do wyboru bycia kobietą lub 
mężczyzną. W jej zamiarze jest wpisany również wybór orientacji 
seksualnej, a także ludzie mogą zdecydować się na bycie na przykład 
transseksualistą. Również jednak i na tym się nie kończy. Dodatkowo 



255

Сучасні проблеми духовності в українському суспільстві

jak przedstawia Morciniec ,,Teoria gender pozwala swobodnie i świa
domie, na dowolny okres czasu, w dowolnej mierze, wybrać nieogra
niczoną liczbę seksualnych ról społecznych dla siebie (pluralizm płcio
wy), ponieważ nie ma granic ani reguł’’. W to są wpasowane również 
związki poligamiczne16.. Dzieci zapoznawane są z tym już w szkole. 
W podręcznikach i na filmach tradycyjny model rodziny i małżeństwa 
są im ukazywane jako niemodne i zacofane. Pawłowicz dla przykładu 
przedstawia program finansowany przez Unię Europejską ,,Równość 
od przedszkola’’. Polega on na zachęcaniu dziewczynek do zabawy sa
mochodami i grania w piłkę nożną, zaś chłopców do zajmowania się 
lalkami17. Na temat tego programu wypowiedzieli się także polscy bi
skupi, przedstawiając jeszcze inną formę zabaw, która polega na prze
bieraniu się dzieci w stroje odmiennie przeznaczone dla ich płci. Czyli 
chłopcy mają zakładać sukienki, zaś dziewczynki ubierały się w stroje 
chłopięce. Następnie pozostałe dzieci miały za zadanie odgadnąć kim 
są poprzebierane osoby i tłumaczyć dlaczego tak właśnie uważają18.

Problemem z którym należy się zmierzyć, jak zauważa Morciniec 
jest również odrzucanie przez ideologię gender macierzyństwa. 
Genderyści uznają macierzyństwo za przejaw poddaństwa kobiet na 
rzecz męskiej hegemonii, ponieważ według nich kobiety oddające 
się wychowaniem dzieci nie mają szans na równy udział w społecz
nozawodowym życiu. Uważają oni, że w mediach nie powinno się 
przedstawiać kobiet jako gospodyń domowych, należy przełamywać 
,,stereotyp tradycyjnych ról’’. Radykalne feministki ciągle starają się 
usunąć ,,dyskryminującą’’ według nich dwupłciowość człowieka. 
Przy tym wiążą wyzwolenie kobiet z uwolnieniem od macierzyń
stwa oraz dziecka. Jako jedną z możliwości wskazują dobrowolną 
bezdzietność. Marciniec zwraca uwagę przy tym na negatywne skut
ki, które zauważają nawet niektóre spośród radykalnych feministek, 
takie jak problem osamotnienia kobiet. Uznają one to za ,,niechciany 
efekt uboczny’’ tej ideologii19. 

Ideologia gender chce narzucić swoje wzory zachowań dla mężczyzn 
i kobiet, pomimo tego, że oficjalnie w mediach jest ona przedstawia
na jako taka, która daje wolność wyboru, walczy o równouprawnienie 
i sprzeciwia się dyskryminacji. Działania zwolenników tej ideologii 
mają w zamiarze wpoić ludziom swój sposób rozumienia wolności, 
co jest sprzeczne samo w sobie. Pragnąc egzekwowania swoich praw, 
tym samym uniemożliwiają to innym, mającym sprzeczne z nimi po
glądy. Wprowadzane do szkół podręczniki, zabawy i lekcje pomimo 
sprzeciwów rodziców, zabiera im ich wolność oraz prawo dane im 
przez konstytucję20. ,,Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgod
nie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać 
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stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania 
oraz przekonania21. Postulowane przez genderystów zalegalizowanie 
aborcji, czyli zabijania nienarodzonych dzieci, jest tożsame z zabra
niem komuś jego podstawowego prawa do życia. Kuby uważa, że ra
dykalny feminizm jest radykalnym egoizmem. Również twierdzenie, 
że dążą do równouprawnienia jest błędne. Feministki dążą do zrów
nania mężczyzn z kobietą, uczynienia ich takimi samymi przez likwi
dację tożsamości płciowej, co nie jest tożsame z równouprawnieniem. 
Wszystkie dotychczasowe normy etyczne są redefiniowane22.

Kolejną rzeczą destrukcyjną dla rodziny homogenicznej jest zmie
rzanie radykalnych zwolenników teorii gender do odrzucenia zakazu 
stosunków seksulanych osób dorosłych z dziećmi. Innymi słowy do 
zalegalizowania pedofilii. Morciniec ukazuje, że autorzy, którzy zajmu
ją się tą problematyką, wyznaczają ścisłe zalecenia edukacyjne, które 
pomogą osiągnąć zamierzony przez nich cel23. Problem przemocy sek
sualnej wobec dzieci również podejmuje Kuby. Opisuje ona, że dzieci 
wychowywane przez rodziny patchworkowe są o wiele bardziej nara
żone na nadużycia seksualne ze strony ojczyma24.

Materiały przedstawione w niniejszym tekście to jedynie wierz
chołek góry lodowej. Na naszych oczach toczy się walka o wolność i to 
prawdziwą, nie zaś taką, którą chcą nam wszczepić zwolennicy ideolo
gii gender. Ich determinacja w dążeniu do uzyskania legalizacji i roz
szerzenia swoich racji jest ogromna. Dlatego też i zagrożenie z ich stro
ny jest duże, ponieważ zaczynają mieć wpływ na wprowadzane ustawy 
prawne, które stają się podporządkowane ich wymaganiom. Nie ozna
cza to jednak tego, że ta wojna jest nie do wygrania. Przeciwnie, należy 
stawić czoła wyzwaniu i stosować rozpowszechnianie informowania 
ludzi, z czym tak naprawdę ta ideologia się wiąże i jakie mogą być jej 
następstwa, oraz pokazywać absurdy, które w niej istnieją. Wszystkie 
akcje radykalnych feministek i innych grup progenderowskich jak na 
przykład seksualizacja dzieci, legalizacje aborcji, związków homosek
sualnych, oraz związków partnerskich, prowadzą do destrukcji rodzi
ny takiej jaką powołał Bóg. Gender jest ideologią niebezpieczną dla 
wszystkich ludzi bez względu na religię czy pochodzenie.

1 Ryś Maria. Znaczenie małżeństwa dla rodziny, [w:] Przyszłość ludzkości idzie przez 
rodzinę, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2013. – s. 29

2 Zob. Bryla Damian, Troski Jerzy red.,  Rodzina wobec idei gender, ‘’Teologia i Moralność’’, 
2008. – s. 151166

3 Zob. Slany Krystyna Ponowoczesne rodziny – konstruowanie więzi i pokrewieństwa, 
[w:] Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministycznogenderowej. – Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – s. 4564

4 Wykład G. Kuby na konferencji ,,Gender – nadzieja czy spustoszenie’’ Papieski Wydział 
Teologiczny w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013.
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5 Zob. Peeters Marguerite. Gender – światowa norma polityczna i kulturowa: narzędzie 
rozeznania. – Warszawa:Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2013. – s. 85115

6 Por. Bryla Damian, Troski Jerzy. Rodzina wobec idei gender // ‘’Teologia i Moralność’’. – 
2008, s. 151166.

7 Slany Krystyna. Ponowoczesne rodziny – konstruowanie więzi i pokrewieństwa. [w:] 
Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministycznogenderowej. – Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. – s. 4564

8 Por. Kuby Gabriele. Rewolucja genderowa – nowa ideologia miłości, Kraków: Homo Dei, 
2007. – s. 99148

9 Zob. Bryla Damian, Troski Jerzy red., Ideologia gender realnym zagrożeniem dla 
małżeństwa i rodziny // ‘’Teologia i Moralność’’, 2012. – s. 139154

10 Wykład P. Bortkiewicza na konferencji ,,Gender – nadzieja czy spustoszenie’’ Papieski 
Wydział Teologiczny w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013

11 List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny z dnia 16 grudnia 2013
12 Art. 3c Konwencji Rady Europy z dnia 11 maja 2011
13 Peeters Marguerite. Polityka globalistów przeciwko rodzinie: trzy przykłady, Warszawa: 

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2013. – s. 927
14 Wykład G. Kuby na konferencji ,,Gender – nadzieja czy spustoszenie’’ Papieski Wydział 

Teologiczny w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013
15 Kuby Gabriele, Globalna rewolucja seksualna: likwidacja wolności w imię wolności, 

Kraków: Homo Dei. – s. 99148
16 Bryla Damian, Troski Jerzy. Rodzina wobec idei gender // ‘’Teologia i Moralność’’, 2008, 

s. 159
17 Zob. Bryla Damian, Troski Jerzy red., Ideologia gender realnym zagrożeniem dla 

małżeństwa i rodziny // ‘’Teologia i Moralność’’, 2012. – s. 139154
18 List Pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny z dnia 16 grudnia 2013
19 Zob. Bryla Damian, Troski Jerzy.  Rodzina wobec idei gender // ‘’Teologia i Moralność’’, 

2008. – s. 151166
20 Zob. Bryla Damian, Troski Jerzy red., Ideologia gender realnym zagrożeniem dla 

małżeństwa i rodziny // ‘’Teologia i Moralność’’, 2012. – s. 139154
21 Konstytucja RP Art. 48 ust. 1
22 Wykład G. Kuby na konferencji ,,Gender – nadzieja czy spustoszenie’’ Papieski Wydział 

Teologiczny w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013
23 Zob. Bryla Damian, Troski Jerzy.  Rodzina wobec idei gender // ‘’Teologia i Moralność’’, 

2008. – s. 151166
24 Por. Kuby Gabriele. Globalna rewolucja seksualna: likwidacja wolności w imię wolności, 

Kraków: Homo Dei, 2013. – s. 209253
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Автокефалія місцевої (локальної) православної церкви 
завжди встановлювалася на підставі Апостольського 34-го 
Канону. Західні християни ніяк не можуть збагнути і досі, що 
Православна Церква за своїм устроєм не нагадує ту піраміду, 
якою є, власне, Римокатолицька церква, ухвали якої прийма
ються виключно у її центрі, яким є місто Рим. Однак було б 
єрессю сказати, що у православній церкві відсутній центр, і за 
своєю структурою вона являє собою децентралізовану, тобто 
акефальну організацію, не маючи свого глави. Якщо католиків 
запитують, хто є главою Церкви, вони завжди кажуть: «Папа 
Римський». Православні ж на те ж питання дають відповідь: 
«Глава Церкви Господь наш Бог і Спаситель Ісус Христос. «Пра
вославна Церква має тільки один харизматичний центр, свого 
Главу, Яким є Христос; і тільки в одному сенсі: Святий Дух, не
роздільний з Сином завжди діє спільно і роздільно з Ним, – Він 
проявляється у Вселенських Соборах, місцевих і обласних си
нодах і через пророчого Духа Своїх святих, які утвердили своє 
життя після виникнення церкви (еклесії). «Бо благодать і дар, 
що є у Трійці, даються від Отця через Сина в Дусі Святому» (2) 
«Неможливе наділення даром в нас, крім в Дусі Святому. (3) Все, 
що відбувається і діється, то через Слово і Дух». (4) «Дух дійсно 
невіддільний від Сина»(5) – так вчить нас великий Афанасій 
Олександрійський.

Дуже важливе поняття, яке знаходить свій вияв в житті Пра
вославної Церкви: це місце Євангелії і Передання, які як співсут
нісні, знаходяться нероздільно одне біля одного. Отці Церкви 
свідчили про Євангеліє і водночас про вірність Переданню. «По

Київ, матір всіх церков Руських: вираження 
стародавнього екклезіологічного принципу

митрополит МІшель (лярош)
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між ученнями і заявами, які охороняються в Церкві, одні з них ми 
зберігаємо у письмовій формі, інші ж ми усно прийняли від апос
тольського Передання. Усі вони мають ту ж саму силу благочестя, 
не йдуть врозріз одне з одним, бо якби ми спробували вилучити 
неписані передання, як такі, що не володіють великою силою, ми 
б несвідомо нашкодили Євангелії, применшуючи значення суттє
вих тверджень у ньому (про православну віру)» (6). 

Так вчить нас святитель Василій Великий, митрополит Кеса
рійський і Каппадокійський.

З точки зору своєї зовнішньої організації, Православна Церк
ва є децентралізованою, кожна Помісна Церква є Єдина Свята 
Катофолічна (Соборна) і Апостольська Церкви у всій її повноті. 
Помісна церква починається з єпархії діоцезії) на чолі з єписко
пом: «Там, де є єпископ, є екклесія (церква)» (7) Це визначення, 
яке ми наведимо, часто приписується Св. Кипріану Карфаген
ському, і взяте з послання святого Ігнатія Богоносця до мешкан
ців Смирни. Великий Богоносець додає: «Будьте єдині зі своїм 
єпископом» (8) і «Дивіться на свого єпископа, як на Христа» (9). 
І це не просто напучення і звичайні поради. У цьому і полягає ха
ризматична реальність першого первинного осередку Церкви: 
єпархія, зібрана єпископом і згуртована навколо нього, повинна 
дивитися на нього як на Христа. Але незабаром Церква визначи
ла, що на підставі ухвал певних апостольських соборів, питання 
слід розв’язувати не одному єпископу, хай то він сидить на пре
столі великого міста, але й усією сукупністю єпископів області. 
Таке влаштування перших обласних соборів робилося ще й для 
того, щоб втілювалося на практиці слово апостолів на першому 
соборі в Єрусалимі: «Святий Дух, і ми вирішили ...» (10). Але й та
кою мірою, щоб згадувалася і була живою у сприятливі момен
ти в житті Церкви харизма єпископської єдності. Той факт, що 
тільки єпископат створений за образом апостольської громади. 
Христос мав не одного апостола, а дванадцятьох, і навіть біль
ше, разом з апостолом Павлом і Матфія і сімдесят (учнів). Свя
тий Кипріан нічого іншого не сказав, коли мова йшла про все
цілість єпископського організму: «Існує тільки один єпископат, 
кожний член якого, будучи його складником, становить міцну 
основу; як є лише одна Церква, яка, завдяки своїй невичерпній 
родючості охоплює багатьох віруючих». (11) Саме з таким усві
домленням Кипріан скликав і головував на обласних соборах в 
Африці, зібраних відповідно до канону 34 апостольських пра
вил:» Для врегулювання деяких справ, піддаючи їх перегляду 
на зібранні, ми зобов’язані, улюблені браття, зібратися разом з 
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багатьма єпископами і проводити собор». Все це було сказано в 
передмові одного листа на ім’я римського папи Стефана, з при
воду питання про хрещення єретиків. (12) (Карфагенський со
бор, навесні 256 р.). Апостольське правило 34 є найдавнішим і 
найзаконнішим, воно – корінь усіх інших вселенських канонів, 
які стосуються устрою Церкви. Вона є основою і наріжним каме
нем усієї харизматичної споруди Еклесія. Кожна (національна 
чи провінційна) місцева церква має свого власного зверхника. 
Не вдаючись у подробиці православної еклезіології про органі
зацію та верховну владу в Церкві, зверхник її є лише першим се
ред інших єпископів згідно з цим Апостольським Правилом 34, 
яке ми щойно згадали. Правило 34 зобов’язує єпископів кожного 
народу (або області) обирати свого «Протос» (Першого) і «вони 
нічого не вирішують без свого (першого) очільника і очільник 
нічого не вирішує без згоди всіх». Зрозуміло, як цей перший 
(Протос – предстоятель – прим.) обирається всією сукупністю 
єпископату помісної церкви, його слово має велику вагу, а як 
особа він наділений дуже великими повноваженнями. По суті, 
це є церковне вираження синергії та єдності в різноманітті іпос
тасей (осіб). Єдність одного церковної організму в якомусь од
ному місці (місцевості), з одним главою і взаємодія (синергія) 
з ним (главою) проявляється у діяльності, яка не суперечить, а 
узгоджена з потребами усього всього організму. Предстоятель 
(Протос), водночас, знаходить розуміння в інших єпископів, 
а сам він не тільки слухає інших єпископів, але й несе відпові
дальність за те, щоб бути живим харизматичним вираженням 
єдності цієї помісної Церкви, як у своїх діях, так і в словах. Ось 
чому він завжди оточений честю. 

Всім відомо, що першість честі серед всіх патріархів і пред
стоятелів після розколу 1054 р. перейшла до Другого Риму, 
Константинопольського Патріархату. Але, як нам видається, не 
варто забувати, що ця першість полягає у першості служіння 
(дияконії) на користь усім, а не у верховенстві цього престолу 
над усіма іншими, тобто виступати ніби «православною» від
повіддю на Римськокатолицьку еклезіологію. У Православ
ній Церкві не існує такого уявлення, щоб якийсь один єпис
коп мав зверхність над іншим, вважався б верховним суддею 
у розв’язанні конфліктів в Церкві та між іншими єпископами. 
Звісно, право на оскарження (апеляцію), визначене канонами 3 
і 5 Сардикійського собору відноситься до Першого престолу, як 
про це і згадано на 5 – у Константинопольському (Фотієвому) 
соборі (879880), але ці канони, – не вдаючись у подробиці – не 
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встановлюють права для патріарха Константинопольського 
втручатися в справи іншої автокефальної Помісної Церкви чи й 
навіть автономної (13). Ці останні обов’язки належать Соборам 
(місцевим, обласним або Вселенським), які регулюють життя 
Церкви, відповідно до Апостольського правила 34 і приймають 
усю юриспруденцію, усі канони попередніх вселенських соборів, 
загальних соборів, поміщені в «Pidalion» і канони святих отців 
Церкви. Багато з цих канонів за своїм змістом перегукуються 
із сардикійськими, для того, аби чітко визначити прерогативи 
двох престолів – римського і константинопольского, особливо 
апостольські канони 34, 37, 74, 75, канон 6 1го Константино
польського собору, канони 14, 15 і 20 Антіохійського собору, ка
нон 40 Лаодікійського, канон 15 Карфагенського соборів. Але, 
звичайно, канони 9 і 17 Халкідонського собору найліпше урів
новажують і доповнюють канони сардикійського собору. А тому 
послухаймо, з приводу цього, видатного коментатора Зонару: 
«Сенс цього (сардикійського) канону полягає ось у чому: він 
розподіляє судові повноваження (юрисдикцію). Коли єпископ 
звинувачує іншого єпископа, або коли священик звинувачує 
єпископа, тоді суддею (у їх справі) виступає той митрополит, 
якого канон називає екзархом діоцезії (єпархії). Але коли екзарх 
судиться зі своїм митрополитом, тоді у цій справі він повинен 
звернутися до юрисдикції єпископа Константинопольського.

Але ніколи не траплялося, щоб константинопольський єпис
коп не виступав у ролі судді усіх митрополитів. Він був суддею 
лише тих митрополитів, котрі були йому підпорядковані.Тому 
він не міг чинити суд над сирійськими, палестинськими, фіні
кійськими чи єгипетськими митрополитами, діючи відтак про
ти їх волі. Адже, скажімо, сирійські митрополити чинили послух 
антіохійському єпископу; своєю чергою, палестинські (єписко
пи) підпорядковувалися єрусалимському; єгипетських же єпис
копів міг розсуджувати лише олександрійський єпископ. Тобто 
вирішували позови між ними (митрополитами) ті (єпископи), 
які володіли правом розпоряджатися (митрополитами), як під
порядкованим їм у юридичному відношенні». (14) Таке пояс
нення повністю відповідає православному вченню про застосу
вання першості, у такому вигляді, у якому вона має існувати в 
Православній Церкві. 

Співпраця (часто тут мова йде про термін «лояльність») як 
духовна, так і патріотичне завжди необхідна між національною 
церквою і державою. Єдність Православної Церкви реалізу
ється, відтак, у єдності віри і визнання кожною Православною 
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Церквою, інших церковсестер, у чистоті їх апостольських тра
дицій і таїнств, які вони поширюють. Але багато суворих обста
вин виникло протягом століть, які глибоко змінили критерії 
визнання Православної Церкви однією або кількома іншими ав
токефальними Церквами. Проголошення автокефалії якоїсь од
нієї Церкви, якщо воно, зрештою, було реалізовано, визнанням 
її з боку Константинопольського патріарха в тісній взаємодії з 
базилевсом (імператором), потребувало завжди візантійської 
імперської моделі, на яку та чи та церква посилалася, щоб пояс
нити й обгрунтувати набуття автокефалії, що на початку само
го процесу виражало волю державного правителя, обставини, в 
яких зароджувалася нова Помісна Церква в той час – коли у дер
жаві правили імператор, король чи принц. Це воля «князя» нео
дмінно пов’язувалася з волею єпископату, і призначеного пред
стоятеля нової національної Церкви, які чудово усвідомлювали 
абсолютну і істотну заповідь Господню: «Навчайте всі народи, 
хрестячи їх в ім’я Отця, Сина і Святого Духа. «(Мф. 28, 1920). 
Саме величне усвідомлення скорятися аж до самої смерті всім 
заповідям Господнім і особливо цій останній, завжди, впродовж 
всієї своєї історії, надихало єпископів Української Православної 
Церкви в боротьбі за існування автокефальної Православної 
Церкви в межах української держави. 

Історичні обставини виникнення перших автокефаль-
них церков, пов’язані із зменшенням візантійських земель. 
Розглянемо тепер, яким чином здобувалася автокефалія тих 
помісних церков, які нам відомі сьогодні упродовж тривалої іс
торії Церкви, починаючи з 8 ст. Автокефальною церквою, яка 
вже існувала незалежно від Константинопольського престолу, 
була Кіпрська Церква, заснована апостолом Павлом, і все ж, хоча 
вона володіла всіма титулами для того, щоб нею бути, вона ні
коли не стала патріархатом, і свою автокефалію отримала в 437. 
На самому краю Східної Римської імпері існувала існувала та
кож Грузинська Церква, і бодай на якусь мить звернемо до неї 
свою увагу, бо вона являє собою напрочуд підходящий приклад 
того, як у її справи мало місце втручання світського імперіаліз
му з боку Московського, так і з боку Константинопольського 
Патріархату: засновником цієї Церкви був Св. Григорій Просві
титель, і вона набула статусу автокефалії в 484 р., ще задовго до 
утворення автокефальних церков у Болгарії і Сербії, про які ми і 
поведемо мову трохи згодом. Посада єпископа, – а єпископи у ті 
часи брали шлюб – у цій церкві переходила від батька до сина, 
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по довгій і єпископській святительській лінії, що є унікальним 
прикладом в історії Церкви, тому що ця традиція була схожою 
на кумівство, хоча за своєю суттю все виглядало інакше. До 6 ст. 
ця традиція зникла. Коли ж Грузія була приєднана до складу Ро
сійської імперії, Священний Російський Синод свавільно скасу
вав земну автокефалію Грузинської Церкви. А в вихорі більшо
вицької революції ця церква знову проголосила свою колишню 
автокефалію і, як зазвичай, Константинопольський Патріархат 
був останнім, визнавши її у ... 1989 р.! 

Першою автокефалією народу, нещодавно навернутого у 
християнство, була автокефалія болгарського народу, який 
дуже часто перебував у стані війни з Візантійською імперією. 
Вона (болгарська автокефалія) додалася до існуючих церков: 
п’яти патріархатів: Римського, Константинопольського, Олек
сандрійського, Антіохійського, Єрусалимського, Кіпськогор і 
могутньої франконімецької каролінгської церкви. 

Автокефалія болгарського патріархату пов’язувалася з навер
ненням князя БорисаМихайла: одразу ж після свого хрещення, 
правитель не уявляв такого стану речей, за якого нова болгар
ська національна церква, – а Болгарія тривалий час перебувала 
в стані війни з Візантійською імперією – могла б залежати від 
МатеріЦеркви (Константинопольської), що викликало б патрі
отичні почуття до ВізантійськоРимської імперії. Для правителя 
було просто неможливо і немислимо, щоб бути змушеним слу
хати у своєму собор, як поминають Патріарха Церкви тієї нації, 
з якою він мав постійні конфлікти (болгари і греки воювали між 
собою 150 років) і єпископи своєї країни могли б приймати від 
Константинопольського патріарха непатріотичні настанови, – 
така річ являла собою нестерпне втручання у справи правителя 
цієї помісної Церкви. Патріарх Фотій і імператор Михайло, як і 
його наступник Василь, зрештою, зрозуміли і пішли назустріч 
його домаганням. Будьякий заводив би справу у глухий кут. На 
цій умові БорисМихайло впровадив візантійський імперський 
принцип двоголового орла, який символізував дві влади у на
роду – владу імператора і патріарха. Його церква мала бути на
ціональною. Саме його син, цар Симеон, котрий з превеликими 
труднощами, отримав, насамкінець, від імператора Константи
нополя Романа I Лекапена (16) і Константинопольського патрі
арха Миколая Містика, автокефалію і патріарший статус для 
своєї Церкви (924 927), яка згодом мала свій осідок в Охріді, і 
сам болгарський цар отримав для себе титул василевса (імпе
ратора). Наприклад, другий болгарський патріарший престол у 
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Тирново був заснував болгарський імператор Калоян у 1204 р., 
спочатку за канонічним схваленням папи римського Інокентія 
III і нарешті в 1234 р., коли новий болгарський патріархат був 
визнаний Константинополем, його патріарший статус був під
тверджений для володільця верховного престолу – патріарха 
Йоахима Тирновського. Це перша автокефалія, яка стала про
бразом всіх майбутніх автокефалії, які виникали слідом за бол
гарською у Східній Європі аж до нашого часу.

Розгляньмо механізми, які існували на початку всіх цих дав
ніх автокефалій: поперше, завжди існувала потреба в указі світ
ської влади, щоб підтвердити народження нової автокефальної 
церкви. Саме тут, у народженні нової держави, яка впорядко
вувалася разом з автокефальною церквою за візантійським 
зразком, проростало могутнє коріння всіх церковнацій з кінця 
19 ст. і до початку 20 ст., водночас зі створенням або відроджен
ням нових патріархатів, після розпаду Турецької імперії. 

Сербська Церква, за допомогою дипломатичних заходів свя
того Сави отримала від нікейського імператора Феодора Пер
шого Ласкаріса (12051222) і від патріарха Мануїла I Саренте
оса (12171222) статус «автокефальний архієпископ» в 1219 р., 
втілений єпископською хіротонією святого Сави. Цей унікаль
ний приклад в історії Церкви зі статусом»автокефальний архі
єпископ», який в своїй особі поєднував всю «соборність» нової 
Помісної Церкви: святий Сава виконував усі справи сам, вті
люючи, між іншим, у своєму єпископському сані в єпископаті 
апостольське правило 34; він сам вирішував, хто має прийня
ти рукопокладення на сан єпископа (бо ж не було жодних ін
ших місцевих єпископів, які могли б зібратися у відповідності 
до апостольського канону 34, щоб узяти участь в обранні), але 
він успішно представляв з канонічного й еклезіологічного по
гляду повноту усього єпископату завдяки цьому канонові, спе
цифічному для нього, про «автокефального архієпископа». Цей 
унікальний приклад в історії, є підтвердженням того, що, нада
ючи усі ці привілеї першому єпископові, імператор і патріарх (в 
Нікеях) визнали автокефалію нової Помісної Церкви, не тіль
ки як реальність (було ж надано хрисобуллу), але як принцип 
для кожної нації, який випереджав у цьому питанні наявність 
єпископату, якого ще не існувало, і зосереджуючи у руках його 
першого предстоятеля всі привілеї повної автокефалії, якій, за
звичай, потрібно було мати в розпорядженні, принаймні, троє 
чи четверо єпископів. 
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Постійні розколи і анафеми на початку утворення нових 
автокефальних Помісних Православних Церков у 2 тис.:

Заснування і першого сербського патріархату також пов’язу
ва лося з волею монарха – яку виражав князь Стефан Урош IV 
Душан – король сербів, котрий правив з 1331 по 1346 рр., який 
згодом був імператором сербів і греків з 1346 до 1355. Саме за 
підтримки афонських ченців, у яких він був покровителем, він 
зміг піднести престол у Сербії, доти архієпископський, до патрі
аршого статусу, який був втрачений за часів панування Осман
ської імперії, а потім знову відновлений на початку 20 ст., – як 
ми й побачимо далі (Охрідський патріархат був заснований за 
указом імператора Василя II в 1019 р.). Це, безперечно, мало 
важливе значення для посвячення на імператора, бо ж церемо
нію самої коронації проводив патріарх. Але єдиною гарантією 
для утвердження династичної спадкоємності, мав бути патрі
арх, прикріплений до національної церкви нової імперії. Душан 
проголосив себе базилевсом на Різдво 1345 р., поставши перед 
неможливістю привезти патріарха Константинопольського чи 
папу (насамперед потрібних для церемонії, попри те що розкол 
між Римом і Константинополем був остаточно оформлений ще 
аж з 1054 р.!) Коронацію було влаштовано в Скоп’є у неділю Во
скресіння Христового під верховним головуванням болгарсько
го патріарха Симеона, архієпископа Охридського Миколая I і за 
участю численного представництва настоятелів головних афон
ських монастирів, які були духовними хрещеними батьками но
вого імператора, котрий був у них покровителем. Сербський ар
хієпископ Йоанникій, відтак, був зведений до патріаршого сану 
і він інтронізував на престол Душана як сербського і грецького 
імператора. Коли й сам Іоанн Кантакузанський став базилевсом 
у 1347 р., він, вочевидь, не міг погодитися з тим, що сербський 
правитель носить титул базилевса і що нова сербська Церква 
розтерзана від впливу патріаршої Константинопольської Церк
ви, яка піддавала під сумнів його владу як канонічну, так і вла
ду над суверенітетом, якимкористувався півострів і Афон, якою 
дефакто і трохи згодом деюре володів сербський імператор: 
тож у 1350 р. вступила у дію симфонія, яка єднала імператора і 
Константинопольського патріарха, що проявилося у відлученні 
і анафемі, яку виголосив новому сербському патріархові і пра
вителеві цієї нації, патріарх Калліст I (13501353 і 13551363), 
учень святого Григорія Палами. Згідно з ухвалою, за змістом 
надто суворою, відлученню з Православної Церкви підлягали не 
тільки дві головні дійові особи, але й всі землі сербів. Тож при
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єднання півострова (гори Афон) до нової сербської імперії, між 
іншим, за згодою його мешканців, святогорських ченців, і саме 
створення нової держави, розглядалося як поява суперника для 
імперії, викликало несамовиту лють з боку панівної церкви в 
регіоні (тут константинопольського патріархату, як сьогодні 
московського патріархату до українського патріархату) проти 
Церкви нації, яка взяла курс (як, наприклад, Україна сьогодні), 
на те, щоб здобути свою незалежність і законним шляхом озна
чити свої нові національні і церковні кордони. Тут, як видно, не
має нічого нового під сонцем другого і третього Риму.

Ми твердимо, що геополітичний фактор, – адже ці приклади 
неодноразово повторювалися в історії помісних православних 
церков, завжди був головним мотивом для ухвалення свавіль
них рішень про виголошення цих анафем, в той час як лише 
питання про чистоту православної віри неминуче призводили 
до розколів. Безсумнівно ж, що за цими анафемами влада та 
територіальні претензії, в будьяких імперіалістичних Церк
вах (вчора Константинополь, сьогодні – Москва) виступали ви
конавцями волі князя. Це анафема, спрямована для того, щоб 
завдати удару сербському патріархатові і сербському народові, 
була скасована лише через 25 років, у 1375 р. під час правлін
ня сербського князя Лазаря і константинопольського патріарха 
Філофея (13531354 і 13641376). 

Цей принцип діяв і діятиме свавільним чином, у звязку з 
неодноразовими розколами наприкінці 19 і на поч. 20 ст., коли 
давні православні народи Європи (Болгарія, Сербія, Греція, Ру
мунія), звільнені від османського ярма, перетворилися на суве
ренні держави. З огляду на те, що їхні національні православні 
Церкви, чия автофекалія деяких з них (болгарської і сербської 
церков), зазнавали від турків несправедливих утисків за поту
рання константинопольського патріархату, вони вимагали, не 
питаючи дозволу на те у контантинопольського патріарха, про
голошення колишньої автокефалії для своїх церков. У випадку 
з Румунією та Грецією, нові держави не хотіли, щоб їхні націо
нальні церкви підлягали патріархату, який прислуговував світ
ській владі, осоружній їм, занепалої Оттоманської імперії! 

Цікавий приклад з еклезіологічної точки зору відновлення 
сербського патріархату, який не мав нічого спільного з Констан
тинополем: мова йде про примарний карловацький патріархат. 
Першим, хто посів престол у Карловіцях в 1690 р., був Арсен 
черноєвич, Патріарх Печський, котрий організував велике пере
селення сербів у кількості тридцять сім тисяч сімей до Австро
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Угорської імперії. У своєму імперському указі від 20 серпня 1691 
імператор Леопольд визнавав за сербською православною Церк
вою її цілковиту незалежність, а патріарха фактичним громадян
ським і релігійним лідером сербів в імперії. І в наступні роки саме 
католицький австрійський імператор заступав собою місце пра
вославного візантійського базилевса для того, щоб надати авто
кефалію своїй місцевій православній церкві, хоча й належав до 
іншої християнської релігії. Так само, як імператор Іоанн V Пале
олог (13411376 і 13791391), який став католиком, продовжую
чи правити імперією і місцевою православною церквою, видавав 
укази на її користь. Наступник Арсена на патріаршому пєчсько
му престолі Каллінік, відповідно до православних еклезіологіч
них принципів, проголошених у цій статті, надав автономного 
статусу карловицькому осідкові, який, відтак, у ційсправі нічим 
не завдячував Константинополеві. Друга сербська національна 
церква зросла завдяки новій еміграції у 1738 і 1788 рр. Вона ста
ла патріаршим престолом згідно з імперською ухвалою Австрій
ської імперії в 1848 р., в чисто еклезіологічній традиції візантій
ських імператорів, тож патріархат і автокефалія нічим не були 
зобов’язані Константинополеві. Цей патріархат зник з розпадом 
АвстроУгорської імперії під час 1ої світової війни 19141918 рр. 
Але цей приклад являє собою канонічну юриспруденцію, який 
слугує доповненням до всіх вже згаданих у цій статті на користь 
легітимності заснування нашого патріархату. Можна також зга
дати про існування першої румунської автокефалії: мова йде про 
карловицький патріархат, який певний час у своїй історії під своєю 
канонічною юрисдикцією мав частину румунської Трансільванії 
і частину румунської Буковини, яка тоді входила до складу ав
строугорської імперії. У ній було надано автокефалію 24 грудня 
1864 р. за юліанським календарем, (5 січня 1864), і Румунській 
Православній Митрополії, яка мала свій осідок в місті Германш
тадт, нинішньому Сібіу. Румунська Буковина і Трансільванія ста
ли автокефальними ще до об’єднання всіх румунських князівств. 
І ця автокефалія, яка також нічим не завдячувала Константино
полеві, невдовзі поширилася на решті території Румунії. 

Наразі ж, ще раз ми дошукаймося достеменної відповіді на 
всі ці питання у зв’язку з Київським патріархатом. 

давній еклезіологічний принцип: Мати -Церква ніколи 
не може стати дочкою її Церкви-дочки.

Тепер розгляньмо інший аспект вимоги, що її висуває Свя
тійший Патріарх Київський Філарет і, звичайно, весь єпископат 
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українського патріархату, зрештою, і шанована українська греко
католицька церква, – це те, що Церква Мати, українська церква 
не може бути церквою своєї доньки: тобто Московського патріар
хату! Давній еклезіологічний принцип ще від початку утворення 
верховенства престолів ліг в основу побудови Церкви. Цей прин
цип почали застосовувати з часів другого Вселенського собору 
(Константинополь I) в 381 р., за правління імператора Феодосія 
Великого, який створенням головного престолу прагнув освятити 
столицю імперії, керуючись тим принципом, що влада і вагомість 
престолу не випливають зі свого апостольського походження (а 
саме таке твердження підтримувала римська церква), а натомість 
зі свого політичного значення в імперії, бо ж він сам є імператор, 
що за своїм священним характером надало вагомого значення 
престолові і єпископові, який його посідає. В цьому і полягає весь 
сенс константинопольського канону 3: «А єпископ Константи
нополя, між іншим, повинен мати примат честі після Римського 
єпископа, тому що це місто є новий Рим». Відтак, зрозуміло, що 
особа імператора є священна, а не лише особа одного апостола, 
який надав містові переважне місце. Цей принцип постійно роз
діляє православних і католиків, останні ж, вбачаючи у верховен
стві престолу лише його заснування апостолом, не розрізняють 
того, що апостоли подалися до столиці лише з тією метою, щоб у 
ній поширити благовістя якомога більшій кількості людей. І крім 
того, якби цей принцип був правдивим, тоді саме Єрусалим, який 
слухав Саме Слово, Його проповідь, мав би бути першим престо
лом, місто, яке слухало і після П’ятидесятниці євангельську про
повідь від усіх апостолів, в тому числі і від Петра! А що й казати, 
якщо хтось оминаючи Єрусалим, говорить з лукавством чи озло
бленням: «що це місто не слід брати до уваги, мають значення 
лише подорожі апостолів за межами Єрусалиму». Але ж не завжди 
і в цьому разі буде Рим, якому б належало віддавати Петрову пер
шість Петра, бо ж саме в Антіохії було засновано престол у 38р. 
апостолом Павлом і то ж корифеєм апостолів (і однозначно лише 
згодом у Римі), ще до їх прибуття у Рим! Якби принцип апостоль
ського і петрового заснування визначав першість престолу, то 
якраз Антіохійський патріархат, патріарх якого ще раніше Риму 
був наступником Петра, мав би тоді бути першим осідком. 

Не розтлумачуючи суті цього канону, ми вирізняємо в ньому 
один важливий момент: стародавня столиця – резиденція імпе
ратора чи короля, засновниця апостольської місії, навіть якщо 
вона перестає бути столицею, зберігає в себе священний харак
тер верховного престолу у вічності Церкви. 
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Рим, покинутий імператорами, залишався першопрестоль
ним, тому що він був першою імператорською резиденцією і 
першою столицею. Ми бачимо, що цей принцип застосовується 
і щодо Києва, який є початком усіх руських міст і взагалі колис
кою і генезою поширення християнства на великих просторах 
руської землі. Київський престол для Русі, як римський для За
ходу був джерелом для всіх місцевих митрополій. Володимир і 
Москва виникли завдяки першим місіям, відрядженим з Києва; і 
не Київ виник зі столиці, яку він сам і заснував, тобто, з Москви! 
І, як мовиться у константинопольському (соборному) каноні 3, 
саме важливе політичне значення міста відіграє тут першоряд
ну роль, тому правитель і засновник всієї Русі Володимир ви
значив святе місто Київ як Матір всіх церков руських «монархом 
якого він був і залишається на небі як рівноапостольний для 
всієї Русі, як ми й величаємо цього великого святого в Право
славній Церкві.

Другий еклезіологічний принцип ще більше посилює про
відне місце Києва у всій Русі, і, отже, зверхника його єпископ
ського престолу. Один з аргументів, висунутих супротивника
ми, зпоміж яких виступає і нинішній патріарх Московський 
полягає в наступному: автокефалія була надана московському, 
а не київському престолові, який, як вважає патріарх, як і його 
попередники, фактично ipso facto сам підопрядкував себе мос
ковському престолові. Можливо, слід ліпше знати історію, та й 
взагалі бодай у загальних рисах еклезіологію і канонічне право, 
щоб підтримувати такий аргумент. 

У перші сторіччя Церкви ми бачимо точне відображення си
туації, повязаної зі спробою підпорядкувати престол одного 
міста, яке втратило значення, іншим. Таким було місто Елія Ка
пітоліна (18) відоме до і після під іменем Єрусалим, Матір всіх 
Церков. Могутній митрополит Кесарії тримав це крихітне місто 
під своєю юрисдикцією, і як Москва стосовно Києва, він спирав
ся на політичне значення свого міста, щоб застосовувати свою 
владу над зверхником престолу міста, яке бачило розп’ятого, 
похованого і воскреслого нашого Господа Бога і Спасителя Іс
уса Христа. Його аргумент був простий: центром регіональ
ного життя більше не була Елія, а він був перенесений у його 
єпископське місто Кесарію. Саме такий аргумент переважатиме 
згодом стосовно підпорядкування Києва Москві. Київ, звідки, 
власне, почалося навернення всієї Русі до християнства, буде 
підпорядкований Москві, яка перетворилася на могутнє місто, 
у якому знаходилася резиденція князя.
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Знайдення на острові Св. Єлени Хреста Спасителя в 326 р. і по
будова першої базиліки повернули втрачену славу місту. Але й ві
домо те, що ще Св. Кирило Єрусалимський (350386) опирався за
зіханням на владу кесарейського предстоятеля, чиє місто Кесарея 
тоді було столицею Палестини і зверхник якого Акакій, аріанин, 
тричі відсторонював з посади святого Кирила з еклезіологічних 
мотивів: Кирил відмовився бути у залежності від кесарійського 
престолу. Як не порівняти дві ситуації, які достеменно нагадують 
ту ж ситуацію, що виникла нині між Москвою і Києвом? 

Посвячення Святого Міста як патріаршого престолу повер
нулося до святого Ювеналія (419458), який на Вселенському 
Халкідонському Соборі (451) надасть своєму престолові па
тріаршого статусу, якого доти не було, незважаючи на протес
ти римської церкви. У своєму зверненні щодо проведення 5го 
Вселенського Собору в Константинополі (553), імператор 
Юстиніан констатує цей факт, згадуючи про п’ять патріарших 
престолів за порядком, який зберігся за традицією: Рим, Кон
стантинополь, Олександрія, Антіохія і, нарешті, Єрусалим. Він 
ясно зробив натяк на Святу Пентархію, яка користувалася ве
ликим успіхом. Ці прецеденти як за формою,так і по суті, місти
ли принципи, які слугували моделлю і еклезіологічним зразком 
для вивищення міста Києва у 20 ст. до патріаршого престолу як 
Матері всіх міст і церков руських, отяк Єрусалим є Матір церков 
усього світу, Київ є руський Єрусалим»!

часто ми чуємо від тих, хто стверджує про розкол, у якому пе
ребуває майже 20 мільйонів українців віруючих, які є членами 
нашої святої Церкви, такий аргумент: київського патріархату 
ніколи не було! Ми їм відповімо, щойно взявшись до вивчення 
цього питання, що до 451 р. Матір всіх Церков (Єрусалим) також 
не володів патріаршим престолом, в той час як інші патріархати 
існували тривалий час. Скажемо їм і те, що до початку 20 ст. не 
існувало й румунського патріархату, і те, що саме палата депута
тів і сенат цієї нації запропонували вивищення Бухареста до па
тріаршого статусу, і що новий румунський патріархат також пере
жили тривалий у часі розкол з Константинополем, щоб водночас 
проголосити свою автокефалію, яка виводила його зпід юрис
дикції Константинополя, його столицю та патріарший престол. 
Крім того, згадаймо, що всі останні сучасні автокефальні церкви 
поч. 20 ст. – болгарська, сербська, румунська, Елладська церква, 
потерпали від тривалого розриву з імперіалістичною Церквою: 
від Константинополя, як і зараз всіляких утисків чинить Москва! 
Але ці ж церкви, проявляючи лицемірство благочестивих фа



271

Церковна історія

рисеїв, забуваючи своє минуле, вже сьогодні шикуються в одну 
шеренгу з Москвою супроти шанованої і тисячорічної за віком 
Помісної Української Церкви. Згадаймо про тривалість цих роз
колів, які ятрилися не одне сторіччя і в яких був один і той же мо
тив: застосування еклезіології про Помісну Православну Церкву 
для нації, як і для України сьогодні, і як для Македонії, яка опини
лася в такій же ситуації вічнавіч із сербським патріархатом, що 
й наша Церква перед московським патріархатом.

Проголошення автокефалії болгарської церкви в 1185 р. 
призвело до розколу з Константинополем, який тривав аж до 
1234 р., коли Болгарська Церква отримала вперше визнання 
своєї автокефалії від Константинополя. Тривалість першого 
болгарського розколу становила 50 років. Проголошення по
вної автокефалії сербської церкви в 1446 р. царем Стефаном Ду
шаном і не визнавалося аж до 1475 р. Тож перший сербський 
розкол тривав 29 років. Константинопольський патріархат, як 
ми бачили, відлучив сербську церкву протягом усього цього пе
ріоду. А проте, рукопокладення і таїнства, здійснювані в обох 
Церквах в ці періоди розколу, на даний час вважаються цілком 
чинними в православній церкві. Повторне відновлення печ
ського патріаршества у 15281534 рр.з відлученням і відсторо
ненням з посад тривало шість років. Третє відновлення патрі
аршества відбулося без заходів відлучення у 1557 р. і тривало 
аж до нової його ліквідації у 1766 р. Проголошення автокефалії 
Елладської Церкви у 1833 р. королем Оттоном не визнавалося 
аж до 1850 р. Період розколу розтягнувся на 17 років. Повторне 
проголошення автокефалії болгарської церкви у 1872 р. не зна
ходило визнання аж до 1938 р. Тривалість останнього болгар
ського розколу становить 66 років, а загалом 116 років, – саме 
стільки часу болгарська церква перебували в розколі з Констан
тинополем. Константинополь відлучив болгарську церкву від 
спілкування у всі ці періоди. Проте, здійснювані рукопокладен
ня і таїнства в цій Церкві в ці періоди нині вважаються повністю 
чинними у Православній Церкві. Хіба ж можна тоді казати, що, 
оскільки ці місцеві церкви мали своїх святих протягом всього 
періоду розколу, до нього і після, ніби в якийсь момент в сво
їй історії втратили благодать і харизматичну єдність з Право
славною Церквою? Вони, звичайно, втратили в якийсь момент 
у своїй історії юридичну єдність з церквамисестрами, але вони 
ніколи не втрачали харизматичної єдності. Адже харизматична 
церковна єдність не піддається жодній правовій формі, вона да
ється в Дусі Святому для повноти Тіла Христового, тобто Церкві. 
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Святий Дух як Кров для Тіла, живить усіх своїх членів через Гла
ву, яка у них також є Серце: через Христа! І рука не може сказати 
іншій руці: «Ти не належиш до цього тіла»; і одна нога не може 
сказати іншій нозі: «Ти не належиш до цього Тіла..». Ці розко
ли, які були несправедливо звалені на більшість автокефальних 
церков, які сьогодні зодягнуті у блискучі лати канонічності, за
були, що вони перейшли цей шлях, і що на ньому вони прибрали 
вигляду мученика, який під час переходу через пустелю, підніс 
їх еклезіологічне увідомлення про утвердження помісної Церк
ви місцевий як заслін від всілякої єресі у всіх формах пануван
ня іншої церкви над автокефальною помісною церквою. Ці роз
коли не є результатом божественного рішення, а результатом 
імперіалістичної політики, людської влади, рішень, прийнятих 
без Духа Святого, який. між іншим, повинен діяти на управлін
ня Церквою. Ці факти важливо пам’ятати, коли настане час для 
діалогу з іншими Православними Церквами посестрами.

Виготовлення святого мира як ознака повної автокефалії 
згідно з традиційною еклезіологією Православної Церкви.

Ми обмежимося стислим викладом теми, бо ж нашим україн
ським і російським читачам добре відома рання історія україн
ської церкви, що спонукає нас з’ясувати всіх найбільш знакові 
факти, які мали стосунок до утвердження Київської і всієї русь
кої митрополії як національної церкви українського народу. Ми 
окинемо поглядом конкретні, ті чи ті, події, які у довговіковій 
історії становлення української нації привели до народження 
української автокефальної митрополії. 

Цей процес бере свій початок з волі князя Володимира, котрий 
діяв достеменно у такий же спосіб, що й болгарські і сербські 
князі у справі навернення свого народу у християнство і надан
ня йому незалежної помісної церкви. З цією метою він звернувся 
до двох співімператорів Василя II і Костянтина VIII і до констан
тинопольського патріарха Святого Миколая Хрисоберга, вони ж 
відрядили до нього першого митрополита Київського, святого 
Михайла (в його почті перебувало шестеро єпископів). Він же 
охрестив Володимира в Херсонесі (989) і взяв участь у його шлю
бі з принцесою Анною, яка була сестрою двох співімператорів. 
Потім він (Михайло) прибув у Київ для всенародного хрещення 
мешканців міста у водах Дніпра. Ми бачимо, що принципи пер
ших автокефалій були закладені з самого початку утворення цієї 
Церкви: воля її князя, який звернувся в Константинополь, і від
рядення звідти першого єпископа. Невдовзі, навіть якщо слово 
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автокефалія не вимовлялося, мало місце вивищення нової по
місної руської церкви, а водночас, відповідно до візантійської 
імперської моделі, підпорядкування її владі князя, який вибирав 
собі предстоятеля, митрополита Київського, підтверджуючи, на
приклад, чинність обрання у якомусь місці, де свого часу проси
ли Константинопольського Патріархату обрати для них якогось 
митрополита. Так, наприклад, ми бачимо, як один грецький ми
трополит Феопемпт вирушив до Києва, якого на прохання князя 
Ярослава Мудрого, відрядив патріарх Олександр Студит (1025
1043) і імператор Михайло IV. Починаючи з цього часу, нам відо
мо, що, з огляду на відстань, було неможливо проводити обрання 
єпископів в Константинополі: вибори стали місцевими і Руська 
Церква була зорганізована відповідно до Апостольського пра
вила 34, яке визначає поняття про автокефальні церкви. Крім 
того, канонічна територія константинопольського патріархату 
обмежувалася давніми кордонами імперії, і вони ніколи не охо
плювали величезних руських просторів. Наголосимо на тому, що 
у список, який регулярно складався імперською адміністрацію 
стосовно ієрархії митрополій, архієпископів і патріархатів імпе
рії, не вносилася Русь.

На якусь мить зупинімося на цьому харизматичному привілеї 
виготовляти святе миро предстоятелем помісної Церкви. З пли
ном часу увійшло у вжиток виготовлення Києвом святого мира, 
що, за словами професора Троїцького, було однією харизматич
них ознак повної автокефалії, і вже на самому початку своєї іс
торії надало привілей для предстоятеля київського престолу. 

Безсумнівно, це було беззаперечною ознакою повної авто
кефалії Помісної церкви. Ось кілька прикладів: сьогодні Грець
ка Автокефальна Церква має, згідно з твердженням Констан
тинопольського Патріархату, лише обмежену автокефалію, і 
вона не може виробляти самотужки власне миро, беручи його в 
обов’язковому порядку у Константинопольського Патріархаті. 
Вона, крім того, не може створити іншу автокефальну церкву, 
і якби вона зробила б такий крок, то негайно була б відлуче
на від спілкування Великою Церквою! Ні Грецька Церква, ні 
Кіпрська Церква, ні Болгарський Патріархат, ні Грузинський 
Патріархат, ні давня чехословацька автокефальна Церква (те
пер розділена на дві окремі одиниці), отже, в еклезіологічному 
розумінні не можуть бути нарівні з Константинопольським Па
тріархатом. Той факт, що вони отримують Святе Миро від Кон
стантинополя, наближає кожну з цих церков до автономного 
статусу, який не володіє статутною церковною повнотою, яку 
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мають автокефальні Церкви. Грецька Церква, отже, у фунда
ментальних аспектах свого церковного життя, підпорядкована 
рішенням константинопольського патріарха. В часи оттоман
ського панування патріархати Олександрії, Антіохії і Єрусалиму 
отримували святе миро від константинопольського патріар
хату, який, відтак, обмежував владу їх автокефалії. Правильно 
і те, що обрання їх патріархів проводилося постійно діючим 
синодом константинопольського патріархату, і такою ж мірою 
воно залежало від згоди імператора в добу візантійської імпе
рії. Згідно з православним ученням про «одну Церкву», кожна 
велика помісна церква є «одна Церква» і з огляду на цю реаль
ність, вона володіє всім, що належить «одній Церкві». У своєму 
житті вона не підпорядковувалася будьякій церкві, яка була б 
вищою і яка перебирала б на себе певні дії; от як слушно, коли 
вона виготовляє своє миро чи засновує нову місцеву церкву. Ці
каво, що Кіпрська Православна Церква, давніша ніж Констан
тинопольський патріархат, ще й нині отримує від нього святе 
миро, ймовірно, це також спадщина оттоманського панування. 
Ця доктрина не була розроблена впродовж турецького періоду 
константинопольського патріархату, але за сто років до падін
ня Константинополя, як підкреслює професор Троїцький у пи
танні про визначення різновидів автокефалії: «У документах 
церковного права міститься, між іншим, твердження, що крім 
звичайної церковної автокефалії, існує автокефалія обмежена і 
звужена, «ουκ ολοκληρον не цілковита». Патріарх константино
польський Калліст говорить про цю обмежену автокефалію «не 
цілковиту – ουκ ολοκληρον», погоджуючись з нею у своєму листі 
1345 р., до болгарського патріархату Тирново. У тому ж століт
ті (13461375), патріархи константинопольські скасували від
лучення від спілкування сербську церкву для перетворення її 
обмеженої автокефалії, яку було надано за часів святого Савви, 
на повну автокефалію. Константинопольська Церква надала 
обмежену автокефалію Сербській Церкві в 1879 р. і Польській 
Церкві в 1924 р. Обмежений характер цього типу автокефалії 
виражається в літургічному, адміністративному, фінансовому 
та міжцерковному плані. Літургічні обмеження включають, на
приклад, зобов’язання для Церкви дочки поминати ім’я глави 
церквиматері і прийняття від неї святого миро (олії). «Слід за
значити, однак, що на думку великого еклезіолога «концепція 
обмеженої автокефалії не знаходить жодної канонічної підста
ви, а навпаки, вона повністю виключена канонічною структу
рою, яка виступає за рівноправність автокефальних церков. Ця 
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концепція є винаходом церковних політиків Константинополя, 
які прагнуть підтримувати, бодай якийсь вплив на ті частини, 
які відділені (через автокефалію) від Константинопольської 
Церкви, з метою мати матеріальну підтримку з їх боку. Отри
мавши владу від апостолів через апостольське спадкоємство, 
кожна Автокефальна Церква рівноправна з іншими, і будь об
меження зумовлене цими правами є порушенням канонів, які 
забороняють втручання однієї церкви в справи іншої без запро
шення останньої». (19) Висновок, який, напевне ж, стосується 
всіх інших автокефальних православних Церков, полягає в тому, 
що привілей виготовляти власне святе миро, яким навіть не во
лодіє, як ми вже підкреслювали, Грецька Автокефальна Церк
ва і шанована апостольська Церква Кіпру, але яким натомість 
володіє тимчасово київський престол, є незаперечним доказом 
його повної автокефалії. Інший фактор, на якому зрідка наго
лошують, істотно доводить церковне верховенство Києва над 
Москвою: це, дивним чином, виникнення права, яке було визна
но Константинополем за новим Московським Патріархатом ви
готовляти власне святе миро. Ми пам’ятаємо, що автокефалію 
від Москви з її вивищенням, як ознакою патріаршества, було 
здобуто за допомогою сили. Цар Федір Іванович і така сильна 
особистість у князівстві як регент Борис Годунов, у 588 р. за
просили у Москву патріарха Єремію II з Константинополя, який 
був політично ослаблений оттоманським пануванням. Вони по
чали, обмежувати його свободу, заважаючи йому повернутися 
до Константинополя. Одна «традиція» існувала тоді в Москві 
(яку багато хто з літописців описують у своїх розповідях), – 
ув’язнювати приїжджих іноземців, яким влаштовували гарний 
прийом, але які ніколи більше не мали права, під страхом смерт
ної кари, навіть просто заявляти про повернення на свою бать
ківщину або ж спілкуватися з неросіянами у столиці. Тож патрі
архові запропонували перенести свій осідок до Володимира, під 
тим приводом, мовляв, залишаючись у Константинополі він пе
ребуватиме під турецьким ярмом. Діставши у відповідь рішучу 
відмову, зважаючи на обставини, йому запропонували ще пря
міше стати патріархом Русі з престолом у Москві. Тоді, нарешті, 
(ми передаємо всі перипетії цієї історії), патріарха, який, зазна
ючи утисків, бачив, безсумнівно, що дні його завершаться у Мо
скві, якщо він відмовиться вивищити престол в Москві до па
тріаршого статусу із одночасним проголошенням автокефалії і 
звершити інтронізацію, після обрання з цієї нагоди, кандидата, 
призначеного царем Борисом; це був кандидат, якого констан
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тинопольський патріарх не бачив навіть у вічі до цього дня! 
Таким чином, 26 січня 1589 р. за юліанським календарем, було 
звершено не інтронізацію, але свого роду повторну єпископ
ську хіротонію, яка виходила від традиційного православного 
Типикона, коли, покладаючи на нього Євангеліє з молитвою 
єпископського рукопокладення, виголошувалося:» Божествен
на благодать повеліває найбільш благочестивому архієписко
пу Іову стати Патріархом Московським і всієї Русі» Але Єремія 
не міг нічого сказати, тому що все було в руках могутнього ре
гента і посвятив патріарха Іова – його (Бориса Годунова) улю
бленця. Він також особливо не спантеличився з цього, бо ж така 
практика князя призначати свого кандидата для обрання його 
верховний престол існувала в усіх монархіях і була закріплена 
у Візантійській імперії в добу її розквіту. І саме тут надається 
дозвіл новій церкві самостійно виготовляти власне святе миро. 
Патріарх посвоєму перетлумачив і такий аргумент: оскільки це 
право було надано принаймні після 14 ст. (точна дата не відома) 
київському престолові, миро було перевезено з цього престолу, 
яке, однак, він зберігав собі, у новий, московський осідок! Ось 
так у канонічному праві, як харизмі, право виготовляти святе 
миро не виходило від права, наданого в той день константино
польським патріархом московському патріархатові, але від ви
знання того, що це давнє право виходило з київського престолу. 
Навіть завдяки святому миро було підтверджено становище ки
ївської митрополії як Церкви Матері для Москви. Яким чином 
тоді нині автокефальні православні церкви можуть шикуватися 
в шеренгу за Московським патріархатому, уявляючи, ніби укра
їнська Церква є Церквадонька Москви, і вона, отже ж, повинна, 
як і раніше залежати від її омофору, тоді як правда полягає якраз 
у протилежному: саме Москва є Церквадонька Київського пре
столу, Матері всіх руських церков. 

Ще одна ознака першості Київського престолу над Московсь-
ким, – його титул: митрополит Київський і всієї Руси-України. 

Починаючи з 11 ст., після того, як князь Ярослав поставив 
першого руського митрополита у Києві (1051), святого Іларіона, 
призначення зверхника надалі вже не відбувалося у Констан
тинополі, хіба що у рідкісних винятках. Було обрано його (най
частіше ж митрополит призначався з волі князя, як, до речі, і в 
Константинополі), і один з його наступників, Ротислав, видав 
закон, згідно з яким що «віднині митрополити обиратимуться і 
призначатимуться на Русі, і то за згодою Великого Князя «. Але 
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ще до цього указу, яким затверджувалася давно встановлена 
практика, ми бачимо обрання святого Климента в 1145 р. і під 
час церемонії рукопокладення його на єпископа, що відбувалося 
в Константинополі, йому було покладено на голову мощі свято
го Климента. Справді, в той час, коли патріархи автокефальних 
церков як от Олександрійський, Антиохійський та Єрусалим
ський віддавна обиралися постійно діючим синодом Великої 
Церкви (Константинополь), реальна автономія в семантичному 
сенсі цього слова, автокефалія «дефакто» київського престолу, 
була значно більшою, ніж самостійність згаданих автокефальних 
церков і багатьох інших автокефальних церков, присутніх у меж
ах Візантійської імперії. Ми не можемо простежити в цій статті 
всі наступні історичні етапи, протягом яких зміцнювалася авто
кефалія дефакто київського престолу. Ми тільки юємо ті факти, 
які, на нашу думку, є найбільш знаковими для автокефалії укра
їнської митрополії. Зокрема, сам титул, який надавався зверхни
кові: «митрополит Київський і всієї Русі України», передавав те, 
що носій його виражав цю першість. Вперше частково цей титул 
увійшов у вжиток наприкінці 11 ст., коли Русь розділилася на 
три частини, і міста і навколишні області, Київ, чернігів та Пе
реяслав опинилися під канонічною юрисдикцією лише митропо
лита Київського. Ми певні, що ця практика існувала вже давно, 
з початку 13 ст., коли у відомій анонімній хроніці про Суздаль в 
1230 р., титул «Митрополит Київський і всієї Русі». Ми, зрештою, 
знаходимо ту назву, яку відтоді носили всі українські патріархи 
задовго до татарської навали, коли місто постійно було митро
поличим осідком: «Митрополит Київський і всієї РусіУкраїни», 
такий титул носив митрополит Петро Акерович, який їздив на 
Ліонський собор в 1245 р., докази того, що він представляв «ad 
personna особисто» свою Церкву як помісну руську церкву, і він, 
отже, не був представлений делегацією Константинопольського 
патріархату. Ще один випадок показує, що канонічні рішення на 
догматичному грунті, можуть нормально ухвалюватися лише за 
згодою МатеріЦеркви в інтересах самої, власне, автономної ми
трополії, тому їх самостійно приймав могутній митрополит Ки
ївський: коли папа Григорій IX (13701378) прийняв ухвалу про 
навернення «єретиківрусинів», він звелів змішаним подружнім 
парам (католицько – православним) розірвати шлюбне жит
тя з православним (чоловіком чи дружиною), і то лише для на
вернення в католицтво православного (чоловіка чи дружини)! 
На домініканців було покладено величезне завдання займатися 
прозелітизмом. У відповідь на цю агресію, Блаженніший Митро
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полит Київський Кирило зажадав, щоб католики були перехре
щені до їхнього шлюбу з православним (майбутнім чоловіком чи 
дружиною), і цю вимогу він висунув, не радячись з Константино
полем. А ще ж за допомогою київського князя Володимира, сина 
литовського правителя Ольгерда (13451377) він (митрополит) 
прогнав домініканців. У той час, Велике Литовське князівство за
ймало 90% території, яка охоплювала Литву, Білорусь і Україну. 
Саме в цей період посилилася реальна незалежність могутнього 
київського митрополита.

Розколи як провісники автокефалії «де-факто» українсь-
кої митрополії.

Саме в цей період ми бачимо, як проступав перший великий 
розкол між Києвом і Москвою, що віщувало про майбутній роз
кол в у усіх землях. Згадаймо, що принцип автокефальної Поміс
ної Церкви для нації, як це було у Великого князівстві Литовсько
му, зумовлювався нещодавніми завоюваннями, і впроваджувався 
в устрій Помісних Церков у Візантійській імперії і в сусідніх краї
нах. Соборні канони зазначали, що межі місцевої церкви входять 
у межі держави, де вона знаходиться нинішньому вигляді, але 
траплялися й винятки. Імператор – богослов Іоанн Кантакузан
ський написав листа українському (литовському) князю Воги
нюЛюбартуДмитру, щоб висловити свою категоричну незгоду 
з існуванням двох митрополій, одна з яких, київська, знаходила
ся на території Литви, а інша на території, залежній від москов
ських князів, відтак, розділяючи канонічну територію колиш
ньої київської митрополії. Але ж треба було ще й брати до уваги 
хитке становище канонічної території київської митрополії, яке 
з огляду на завоювання її князями або втрачені землі, ніколи не 
був стабільним, і залежало від примх завойовників. Зрозуміло, 
що литовський князь, як і сьогоднішні керівники української 
держави, не хотів, щоб його митрополит перебував у залежнос
ті від церкви іншого народу (московських князів), з якими він 
разпораз вступав у конфлікти. Двоє кандидатів з’явилися в Кон
стантинополі, який був вибраний правителями як третейський 
суддя у їх суперечках, але ще й тому, що давній зв’язок з Церквою
Матір’ю ставив її в очах обох конкурентів ієрархів, в ролі ново
го Соломона. Вони прибули в 1353 р. у столицю. Кандидатом від 
московського князя був святий Алексій, кандидатом від князя 
Литовського був Роман. Патріарх Константинопольський Фі
лофей (з котрим ми вже зустрічалися), підтримуючи ту думку, 
«Русь повинна управлятися лише однією неподільною митро
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полією», прийняв Соломонове рішення, щоб улагодити справу: 
діючий центр митрополії він переніс у місто Володимир, посвя
тивши при цьому обох митрополитів: Алексія, як митрополи-
та Київського і всієї русі, і Романа митрополитом всієї русі, але 
зверхником новгородського престолу. Те, що мало статися, стало
ся: насіння розколу, посіяне Великою Церквою потроху розрос
талося. Роман, як і хотів цього, звісно, дуже законно, князь пере
ніс свій престол до Києва, Алексій же за підтримки московського 
князя і татар, і суто символічної, бо ж він не був на місці, патріарх 
Константинопольського, вирушив до Києва, щоб оволодіти своїм 
престолом, і ледь виніс ноги звідти, уникши, можливо, й смерті. 
Розкол тривав і з наступником митрополита Романа, святим Ки
пріяном. У 1354 р. під час другого вступу на патріарший престол 
у Константинополі святий Філофей, бажаючи покласти край роз
колу між Москвою і Києвом, написав обом супровивникам, що 
престол має бути один, як, власне, і один митрополит. Але ми все 
ще маємо справу з двома розділеними національними територі
ями і кожен з їх князів законно претендував на те, що потрібно 
мати національну церкву, незалежну від сусіднього і ворожого 
народу, зі своїм власним предстоятелем. Та ситуація дотеменно 
нагадувала нинішню, у якій Україна опинилася по відношенню 
до Росії. Литовський князь Ольгерд, який залежав від польського 
короля Казимира (13331370) звинуватив мит рополита Алексія 
за його патріотичну прихильність до московського князя, і зве
лів замість нього обрати святого Кипріана митрополитом Київ
ським: отже. північні князівства своїм предстоятелем визнава
ли Алексія, південні ж святого Кипріана. Керуючись мудрістю, 
Церква канонізувала обох супротивників у ситуації, яка вже при
звела б до виголошення анафем, як нам нині відомо. Крім того, 
було б неможливо в той час, у тій ситуації втратити одну руську 
митрополію, продовжує, бо ж дві держави у екклезіологічно при
йнятному сенсі вимагали двох окремих помісних церков, знову ж 
таки за тією ж логікою, що й нині, як ми спостерігаємо, відбува
ється між Україною і Росією, Києвом і Москвою. Але слід додати 
ще одну неможливість: московський князь Симеон Гордий помер 
від чуми (1353) і регентст во у князівств, в часи правління дуже 
слабкодухого князя Івана, випало святителеві Алексію, на якого, 
отже, лягла подвійна відповідальність – турбота про державу і 
Церкву, що a contrario дає доказ того, що у тій ситуації, в якій він 
опинився, Алексій не міг здійснювати першосвящениче служін
ня, незалежне від російської політики на польськолитовсько
українських землях! Напевне ж, слід збагнути ті думки і почуття, 
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якими переймалися у тій історії обидва супротивники: оскільки 
воля московського князя з еклезіологічного погляду полягала 
у тому, щоб панувати на Україні, а воля київського князяу тому, 
щоб мати національну церкву, незалежну від Москви, то такий 
стан справ був би незбагненним для київського митрополита 
Кипріана, болгарина за походженням. У нього було уявлення про 
єдність давньоруської церкви і після смерті святого Алексія, він 
поквапився оволодіти наступництвом великого першосвяще
ника в Москві і об’єднати обидва престоли під свою владу. На
справді ж, честолюбний задум святого Кипріана сягав ще далі: 
він прагнув також зібрати під свою владу помісні церкви Галичи
ни, Молдавії та Болгарії. Було б створено всеслов’янську церкву, 
суперника для Константинопольського Патріархату. Він відря
див посольство в Константинополь в 1397 р., але, зрозуміло, що 
константинопольський патріархат і імператор виступили супро
ти такої ідеї. Не лише в Москві, але й не меншою мірою київські 
князі не хотіли створювати таку ситуацію: тож він (Кипріан) був 
вигнаний з Москви. Але повторимо – святий Кипріан щиро хотів 
об’єднати два престоли в одній руській церкві, долаючи їх розді
лення у двох державахсуперниках; але вже народження останніх 
і найближчих автокефальних Церков ввело його в оману. Хре
щення народів починається із становленням якогось народу і в 
цьому сенсі, Київ під польським і литовським пануванням ставав 
незалежним народом. Зароджувався ще один: після смерті свя
того Кипріана, Константинополь відправив до Москви у 1410 р. 
грецького митрополита Фотія. Але, зрозуміло, коли цей митро
полит, призначений для московського престолу, вирішив осісти 
на київському престолі, то викликав невдоволення у нового ли
товського князя Вітольда, тож коли Фотій з’явився в Литві Укра
їні, його потурили звідти. Восени 1414 р. на місцевому соборі на 
престол був обраний родич Кипріана за правління литовського 
князя, вже минає рівно шістсот років, як він став митрополитом 
Київським. Він також був болгарином, родичем попереднього 
київського митрополита, під іменем Григорій. Але історія повто
рюється: митрополит московський, Фотій і патріарх константи
нопольський Євфимій II (14101416) відмовилися його визнати 
і відповідно до з добре відомих примусових методів – до яких 
вдаються у Московському Патріархаті сьогодні – його було від
лучено від спілкування з церквою і піддано анафемі. Ці дії, від
так, зближували київський престол з римським. Скориставшись 
підтримкою князя і всього українського єпископату, не пору
шуючи становища, шанований київський митрополит Григорій 
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сумлінно виконував свій пастирський обов’язок. Він поїхав на 
Константський собор у 1418 р. і був прийнятий з великою пова
гою папою Мартіном V. Митрополит Григорій докладав зусиль у 
тому, щоб приєднати до своєї церкви міста Новгород і Псков, які, 
проте, знаходилися за межами литовської держави. Григорій по
мер у 1420 р.. залишивши пам’ять про себе як предстоятеля, ко
трий вмів бути одночасно оборонцем еклезіології про незалежну 
українську національну церкву, і як сумлінного пастиря, уважно
го до духовних потреб свого народу. Він став «дефакто» душею 
української автокефальної церкви. 

Святий митрополит Київський Петро Могила і зміцнення 
національної свідомості українського народу.

Насправді, історія України, яка стала васалом литовських князів 
і польських королів, засвідчує, ніби примарна автокефалія україн
ської митрополії утверджувалася. Саме в лоні Церкві передавалася 
з роду в рід православна віра перед лицем польських католиків, 
але й поширювалася українська культурна ідентичність та зміц
нювалися національне почуття українців, відірваних від відда
лених руських князівств. Ми побачимо всі ці моменти зі вступом 
на київський престол святого Петра Могили. Саме в межах неза
лежної місцевої православної митрополії України, як і в межах а 
польськолитовського королівства, яке не було рідним, підносив
ся національний дух українського народу. Зв’язки з Росією осла
бли, хіба що вони підтримувалися на прикордонних землях. У часи 
загарбання, як це мало місце і з візантійцями під турецьким па
нуванням, місцева православна Церква стала єдиним вектором 
національного почуття, і передавачем не тільки мови, відмітних 
традицій своєї оригінальної культури оригінальний, але й націо
нальної історії. Всі ці факти протягом століть і витворювали неза
лежність «дефакто» автокефального київського престолу. 

Але незабаром католицька Польща за допомогою угод, вигід
них для її союзу з Литвою, скористалася їх вигодами. У 1413 р. 
було підписано угоду, за якою обмежувалася участь православ
них у державних справах. Побіжно розглянемо об’єднання Поль
щі і Великого князівства Литовського в одну державу, згідно з 
підписаною у 1569 р. Люблінською унією. Нова держава під на
звою Річ Посполита включає в собі 850 000 кв. км з одним прави
телем польським королем і великим литовським князем. Ми мо
жемо зробити висновок, що починаючи з цього періоду, київська 
митрополія опинилася поза межами російської Церкви і прояв
ляла свою лояльність до своїх нових володарів. Але незабаром 
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наступальна політика навернення у католицтво православного 
населення, зі збереженням православних обрядів, яку проводив 
польський король вкупі з римською церквою, призвела до під
писання знаменитої «Брестської унії» в 1596 р. Однак більшість 
православного люду відкинула її.

Неможливо простежити всю історію повної незалежності 
київської митрополії аж до входження України до складу Ро
сійської імперії (1793). Лівобережна Україна (за лівим берегом 
Дніпра) була включена до складу Російської імперії за Переяс
лавською угодою 1654 р., як і козацька держава (гетьманат). 
Відтепер із західного боку українські національні почуття 
пов’язуватимуться як з київською митрополією, так із козака
ми (гетьманами), які змусили заговорити про себе істориків у 
18 ст., про те, що завдяки вмілому керівництву Богдана Хмель
ницького, Петра Сагайдачного та Івана Мазепи, українці були 
найосвіченішим народом у Європі! Ми, на жаль, не можемо, від
ходячи занадто далеко від нашої еклезіологічної теми, доклад
ніше з’ясувати ту провідну роль козацтва, яку воно відігравало 
у формуванні українських національних почуттів.

Зупинімося на одному з їх найбільших ієрархів зі вселенським 
духом, на постаті, відомій під іменем святий Петро Могила (1633
1647), Наш святий патріархат виявився пророчим за духом, коли 
першим канонізував його у 1998 р., перш, ніж це зробила після 
нього українська церква московського патріархату. Петро Моги
ла, як відомо, був небожем молдавського господаря. Його дядько 
Юрій був могутнім митрополитом Сучавським (Сучави) в Мол
дові, а його родина проживала в Яссах. Петро Могилан народив
ся в 1596 р., у рік, коли у зв’язку з Брестською унією українська 
церква розділилася на дві частини. Тому одним з пріоритетних 
завдань у Петра Могили, який став митрополитом київським, 
було відновлення єдності двох частин української Церкви. Він 
вступив до монастиря Печерської Лаври в 1625 р. і швидко за
жив слави завдяки своїм енциклопедичним знанням. Польський 
король Сигізмунд III Ваза (15871632) за порадаю канцлера Томи 
Замойського, призначив його архімандритом Печерської Лаври. 
Петро Могила заснував школу чи університет для здобуття осві
ти, головним чином, духовенством, а й також для синів шляхти 
і міщан, за західним зразком, де заняття чи уроки велися лати
ною, грецькою ж викладалася антична філософія, основні свято
отцівські твори, не забувалася при цьому загальна історія і ма
тематика. Він усвідомлював, що якщо православні вивчатимуть 
отців Церкви, то університети, які він відвідував у Західній Євро
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пі (можливо, він бував і в Парижі) для багатьох з них відкриють 
навстіжна свої двері для інтелектуального розвитку студентів, і, 
зокрема, духовенства. Щоправда, у нас немає тут завдання вес
ти мову про ту активну ролі козацького гетьмана Петра Кона
шевичаСагайдачного (16141622), вороже налаштованого до 
Брестської унії і зрештою до випадкового примирення між пра
вославними русичами і уніатами. Між іншим, спроба примирення 
залишається на задньому тлі нашої розповіді, бо вона засвідчила, 
що в той час митрополит Київський діяв як предстоятель автоке
фальної Церкви, а водночас незалежної від Москви, яка перетво
рилася на спадкового ворога (як колись Франція і Англія), і від 
польської України, але підкреслимо, як очільник русиноправо
славної церкви. Для Петра Могили відновлення єдності означало 
бути незалежним ні від Риму ні від Константинополя; Москва в 
його очах навіть не існувала, бо мости були вже давно спалені і 
нескінченні війни на кордонах України, які вели козаки, унемож
ливлювали цей вибір. Метою у Петра Могили з погляду реалізо
ваних заходів (на його думку) на Ферраро Флорентійському со
борі, було запропонувати Константинополеві і Риму союз, але не 
з Римом, якого він не хотів, а об’єднання двох русинських церков, 
відокремлених Брестською унією, Стисло розглянемо цю історію, 
не з’ясовуючи подробиць. На перших порах в 1624 р. Петро Моги
ла був радником у двох православних єпископів, Іова Борецького 
і Мелетія Смотрицького. Перша пропозиція, яка виходила з цьо
го невеличкого синоду двох єпископів) було вивищення україн
ського патріархату, що з’єднало б дві частини українських церков, 
з непрямим підпорядкуванням київського престолу Римові, збе
рігаючи при цьому прямі зв’язки з Константинополем. Насправді 
відновлювалося спілкування з римським престолом, але без на
дання йому навіть і крихти влади над Церквою, яка сама по собі 
ставала, – це було вже дефакто: автокефальною. Цей проект, як 
виявилося, зазнав невдачі. Тим не менше, він був симптоматич
ним для незалежного духу русинського єпископату. Одностайне 
обрання делегації – було віддано усі 49 голосів – після чого новий 
польський король Владислав IV (16321448) затвердив делега
цію православного київського духовенства до польського сейму, 
означало легалізацію присутності національної Православної 
Церкви в польському королівстві. Відомий український історик 
Аркадій Жуковський пише: «На виборному сеймі 1632 р. (у Вар
шаві), Православна Церква отримала визнання, то» миролюбні 
статті русинського народу грецької релігії «були прийняті і пра
вославні, отримали можливість мати свою власну ієрархію. Петро 
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Могила був обраний митрополитом Київським і визнаний поль
ською державою. В указі Петро Могила був названий як» молдав
ський князь «. Цей історичний факт показує ставлення польсько
го короля до незалежності православної київської митрополії. 
Відповідно до королівської ухвали, церкви, які були забрані у 
православних грекокатоликами, в тому числі собор Святої Со
фії, були повернуті православній митрополії. Обрання нового 
митрополита було підтверджено, згідно з усталеною практикою, 
патріархом константинопольським Кирилом Лукарісом (який 
був близький до кальвіністів). Могила був посвячений під го
ловуванням волоського митрополита, а не як це було написано 
пізніше, єрусалимським патріархом Нектарієм. Пізніше латиною, 
якою він володів бездоганно, було видано сповідь віри (21), що 
відзначається сьогодні всією Православною Церквою, у якому 
Петро Могила відповідає на всі суперечні питання римської ка
толицької доктрини, отяк питання про «Filoque procedit – і від 
Сина походить» і про чистилище. Ясське сповідування віри 15 ве
ресня 1642 р. було зроблено попередньо ще до Синоду у Києві, 
який проходив з 8 по 18 вересня 1640 р. На ньому було розгляну
то енцикліку київського митрополита, датовану 24 червня 1640 
р. Але навіть схильний умовляннями повернути уніатів у лоно 
православної церкви, він рішуче боровся з ними, виганяючи їх 
силоміць з церков, які він з успіхом повертав з волі короля, і які 
раніше були віддані чи захоплені грекокатоликами. Ще один до
кумент, який він склав пізніше, у якому йшлося про відновлення 
єдності двох русинських церков, надійшов до Риму в 1645 р. Нас 
не цікавить те, чи відомо, що цей задум був втілений. Наше ек
клезіологічне завдання полягає в іншому: тобто, що він мислив 
еклезіологічно про незалежність київського престолу, який за 
всіх обставин треба було зберігати як перед Римом, так і перед 
Константинополем, чи то перед будьяким осідком. Основна суть 
цього документа була такою: відтепер митрополит київський 
не затверджуватиметься ні Константинополем ні Римом. При
мат Римського престолу був інтерпретований в ортодоксально
му сенсі, а не як юридична і канонічна зверхність. Сповідування 
віри «ad minima – до найменших дрібниць» спільне, засноване на 
Яссьскому віровизнанні, мав бути прийнятий як сполучна ланка 
між двома Церквами. Його було написано трьома мовами, грець
кою, латинською і слов’янською. Повага до православного обря
ду, властива русинській Церкві підкреслюється у посиланнях на 
положення, прийняті з цього ФеррароФлорентійським собором. 
Він не говорить в цьому проекті про патріархат, але принцип ав
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токефалії церкви Київської і всієї РусиУкраїни у документі чітко 
підкреслено. Святий Петро Могила помер 1го січня 1647 р. і про
ект не міг бути реалізований без такої постаті, якою він був, ви
сокого злету, здатний внести його у церковну свідомість.

Сьогодні стає дедалі ясніше, що непереборні суперечності, 
які з’являються, не можна подолати без патріотичної налашто
ваності, без цілковитого, у всебічному сенсі, застосування цьо
го давнього православного еклезіологічного принципу: кожен 
православний народ має нагальну потребу мати свою помісну 
Церкву з патріотичною відданістю. Патріотизм кожної Помісної 
Церкви дозволяє, наприклад, на Україні єпископам і священи
кам українського Патріархату благословляти армію для захисту 
священних кордонів батьківщини, в той час як єпископи, залеж
ні від московського патріархату (в тому числі новий предсто
ятель Московського Патріархату на Україні єпископ Онуфрій) 
на кожній літургії поминає патріарха Кирила, який сам благо-
словив російську армію і схвалив анексію Криму, що виглядає ле
гітимним для нього, наскільки він є предстоятелем російської 
Церкви, але є незаконним з патріотичного погляду для україн
ського єпископа Московського патріархату! Якщо така ж лояль
ність проявляється як до Московського патріархату в Україні, 
так і стосовно президента іншої держави (Володимир Путін), то 
неодмінно з’являються нездоланні суперечності. 

 Нині стало цілком очевидно, що для національної україн
ської Православної Церкви неможливо було залежати від на
ціональної Церкви (Московського патріархату). Насправді це 
було зрозуміло, бо ж Московський патріархат, як і Росія ніколи 
не визнавали ні українських державних кордонів, ні канонічних 
кордонів України. Для Московського патріархату, його каноніч
на територія як завжди включає всю Україну. ‘’ Для російської 
церкви, Україна не існує як нація, а як колишня провінція, тим
часово відокремлена від Російської імперії. 

 Московський патріархат тому й не визнає права православ
них українців мати, як і у всіх інших православних народів без 
винятку, свою автокефальну національну церкву. Він робить це 
шляхом заперечення не тільки православної еклезіології, але за
перечуючи той факт, що ця нація прожила тривалий час у своїй іс
торії під литовськопольським пануванням, двох народів, які сьо
годні є частиною Європейського Союзу. Ця обставина й по яснює, 
чому таке тривале співжиття між цими народами створило міцні 
зв’язки, які не зникли навіть із завоюванням цієї великої тери
торії Російської імперією, і сьогодні велика частина українців 
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плекають свої надії на свободу і незалежність вбік Заходу, як для 
майбутнього свого народу, так і щодо незалежності своїх двох на
ціональних Церков (православної і греко католицької). Але до
дамо, що так само законним є патріотичний настрій російсь ких 
українців на сході країни, які жили в сфері впливу Російсь кої ім
перії. Ці почуття також належать до своїх коренів.

Ми молимося, щоб обидві частини українського народу на обох 
берегах Дніпра досягли миру, у взаємній повазі до своїх різних іс
торичних та церковних традицій. Але додамо і те, що істотні від
мінності таки існують: національна російська Церква, особливо 
присутня у Східній Україні, визнається всіма автокефальними 
православними церквами, натомість, Українська автокефальна 
православна Церква Київського патріархату сильно присутня в За
хідній Україні, її і далі продовжуть ігнорувати інші Церквисестри, 
що підкреслєює нинішнє розділення українського народу. Будь
яка національна свідомість, яка на законних підставах кувалася 
в минулі століття, повинна бути налаштованою на свою помісну 
церкву, визнану іншими церквамисестрами, а не бути замкнутою.

Майбутній Всеправославний собор 2016 р.
То доконаний факт, що немає потреби в цій статті докладно 

зупинятися на тому, що було причиною місії Константинополь
ського патріархату до Києва, який, отже, є Матір’ю Церквою для 
української церкви, однак, не створив прецеденту, що призвело 
б відповідно до неопапістського уявлення про Велику Церкву, до 
вічного підпорядкування української Церкві до МатеріЦеркви. 
Ще раз факти спростовують цю інтерпретацію. Автокефальні 
церкви, засновані Константинополем на прохання місцевих пра
вителів, найчастіше були самопроголошеними на початку 20 ст., 
а потім (завжди після анафем і практики відлучення) всі вони 
отримувалися визнання з боку Константинопольського Патрі
архату. Ці факти свідчать про те, що всі церквидоньки Констан
тинополя, грунтуючись водночас на монархічному рішенні своїх 
правителів, отримували від Константинопольського патріархату 
благословення у наданні автокефалії цим церквам. Усі вони без 
винятку, пройшли той же шлях, усіяний розколами й анафемами, 
які призвели до того ж результату: Проголошення автокефалії 
шляхом взаємодії (синергії) представника нації (монарха чи пар
ламенту) і єпископів цих помісних Церков. 

Ми побоюємося, що найближчий собор, про який оголосив 
Його Святість Патріарх Константинопольський, ще до свого зі
брання в 2016 р. не опиниться у глухому куті: поперше досі ні
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коли не ставилося питання запросити єпископів, які належать 
до так званих неканонічних церков, тоді як першою темою цьо
го собору буде якраз питання еклезіології і те, яким чином ми 
повинні проголошувати автокефалію церкви. На синаксарії у 
Стамбулі 11 березня 2014 р. було проголошено про скликання 
«Всеправославного Великого Собору», названого вселенським, 
представники найбільших автокефальних церков проголо
сували за цю постанову «одностайно», що затуляє всім уста. 
Єпископи не матимуть право на вільне голосування, бо голоси 
подаватимуться церквою і кожна церква матиме право вето. Со
бор названий вселенським, який, нарешті, повинен об’єднати 
більшість православних єпископів, і який не відбувався з часу 
останнього Фотієвого собору (879880) (останній, визнаний 
Православною Церквою, був 7й Вселенський Собор в Нікеї II, 
у 787 р.) проходитиме, в умовах, коли єпископи, в принципі усі 
рівноправні, не зможуть висловитися! Головні Помісні Право
славні Церкви вирішили звести мур, складений з правил, щоб 
заважати діяти Св. Духові і порядкувати на зібранні, де все вже 
буде вирішено заздалегідь! Але забули те, що в історії Церкви 
багато соборів, проголошених вселенськими не тільки не ста
лими такими, але й часто були засуджені історією і самою Церк
вою, як інославні. Розбійницький Ефеський, Ієрський собори, 
аріанські собори у перші сторіччя, усі вони вкупі з імператор
ським помазанням потрапили до цього розряду. 

З догматичного погляду православні собори, які також вияви
лися провальними, не досягли свого вселенського покликання: 
Що, наприклад, думати про зібрання Ефеського собору? Ми ба
чимо, як на ньому імператор Феодосій II скликав зі своїм кано
нічним патріархом Несторієм собор зі вселенським значенням у 
431 р. в Константинополі. Несторій, ще не засуджений і, отже, мав 
право виступати на свій захист, навіть запідозрений у єресі, по
винен був головувати на соборі. Але істинний пророк, патріарх 
олександрійський, святий Кирил, дійшов висновку, що політич
ним очікуваним результатом цього собору, який мав зібратися в 
Константинополі, буде той, що Несторій не буде засуджений і що 
богословські єресі, які він поширював, будуть зведені до мініму
му. До того ж присутність численного єпископату з Антіохії, на 
чолі з патріархом Феофілом, прихильним до Несторія, майже не 
залишала у цьому питанні сумнівів. Імператор підтримував па
тріарха, щоб, бува, не чигала якась загроза на престиж першого 
престолу імперії. Достоту так у накресленні Патріарха Варфоло
мія було зведено мур, щоб запобігти, щоб поставити заслін для 
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дії Духа Святого, який розладнає усю цю побудову. Що зробив 
святий Кирил: він зібрав в Ефесі Вселенський антисобор, цілком 
неканонічний, бо ж не був повноважним без імперського пома
зання і за відсутності частини патріархатів. І все ж саме цей со
бор, на початку неканонічний і вважаючись саме таким, як з боку 
імператора, який звелів ув’язнити святого Кирила, так і з боку 
могутнього патріарха Антіохійського, з волі Глави Церкви нашо
го Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа, став воістинну Вселен
ським Собором, бо хоч і не підтверджений імператорської пома
занням, він наділений помазанням Святого Духа.

Що можна сказати про засідання Константинопольського со
бору (869870), якого і досі католицька церква вважає як вось
мий Вселенський, хоча і головував на ньому канонізований 
православний патріарх, святий Ігнатій, але який несправед
ливо відсторонив з посади іншого патріарха, Фотія, також за
рахованого до зібрання святих, вніс його до списку псевдовсе
ленських соборів? І хоч всі теми, як здавалося, порушувалися у 
православний спосіб, хіба що стосовно еклезіології, коли єпис
копиучасники собору, заявили імператорові Василю, що вони 
жалкують з приводу того, що він віддав їх церкву на поталу 
папі, «як служницю своїй пані!» Імперська Церква під час розко
лу розділилася на дві ієрархії, головна з них складалася з біль
шість єпископів в імперії, які патріархом визнавали лише Фо
тія, котрий як і раніше продовжував керувати церквою зі своєї 
монастирської в’язниці; інша ж частина складалася з мізерної 
кількості єпископів, вірних патріархові Ігнатію. Слід зазначити, 
що всі ці єпископи поминали імператора. Ми ж нагадуємо нашо
му братові в константинопольському єпископаті, Його Святості 
Варфоломію, що якби така система була прийнята на Першому 
Нікейському соборі (325), голос простого диякона, який, між ін
шим, вплинув на ухвалу 318 отців, не був би почутим! Святий 
Афанасій Олександрійський, тоді лише диякон, проте, брав сло
во поряд з архієпископом Олександром Олександрійським, щоб 
дати визначення православної віри у нікейському вигляді. 

А що думати тоді про Халкидонський Собор в 451 р., де єпис
копи не могли дійти згоди щодо визначення православної віри 
про дві природи у Христі, божественну і людську. І знову імперсь
кі чиновники, які не мали повноважень висловлюватися на цю 
тему, але мали завдання доповідати імператорові про перебіг 
собору і втручатися, з метою втихомирити учасників, коли де
бати часто перетворювалися на бурхливі суперечки  , і вплину
ли на прийняття формули Лева. Вони поставили питання руба 
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єпископам, що занепокоїло їх, таким чином: «чиє твердження 
ви підтримуєте, архієпископа Лева (Римського) чи Діоскора? 
«Єпископи не одважилися проголосувати за твердження Діоско
ра, якого було позбавлено сану на соборі, і то не за віру, а за ті 
брутальні дії, до яких той вдавався на розбійницькому Ефесь
кому соборі (431). Тож, згнітивши серце, вони вибрали формулу 
святого Лева: «Існує дві природи у Христі». 

Отже, на тому соборі ще раз промовляв сам Святий Дух уста
ми, які у звичайних умовах не розтуляються у такий спосіб 
на подібних дебатах. Попередження давали й інші пророки в 
Церкві і якби цей собор зібрався з кляпом у роті кожного єпис
копа, то у нас немає сумнівів, що Святий Дух, мов Благодатний 
вогонь, який, коли було заборонено здійснювати службу у Ве
лику суботу, з’явився усередині Гробу Господнього, промовляв 
би крізь колону базиліки, де його слід завжди видимий: ніх
то не може заборонити Святому Духові промовляти церквам 
(Апок. II, 11). Новий Кирил за натхненням Святого Духа і за 
прикладом святого Кирила Олександрійського, може взяти 
на себе ініціативу, щоб зібрати на інший собор єпископат По
місних Православних Церков, не запрошених на офіційний со
бор (а це українська, македонська, чорногорська молдовська, 
придністровська церкви, російські церкви, які утворилися 
внаслідок розколів у Російській зарубіжній церкві, деякі церк
ви старостильників тощо), представників з афонських монас
тирів. Звичайно, до них можна додати багатьох єпископів, які 
спочатку засідали на офіційному соборі, але розчарувавшись і 
обурившись з приводу того, що їхні голоси не були почуті, зро
зули, що справжній собор не там, де вони перебувають, а собор 
харизматичний, на який вони приходитимуть і засідатимуть і 
висловлюватимуть свою думку з питань еклезіології, яка, на
гадаймо, догматична за своєю суттю, тому що мова йтиме про 
Тіло Церкви і Її Главу – Христа.

Ми не говоримо, що це станеться, чи, тим більше, що наш па
тріархат має намір це зробити, але ми скажемо, що це вже ста
лося, і що існує еклезіологічна юриспруденція у випадку з неза
конним собором на своєму початку, який згодом був визнаний 
єдино правильним Вселенським Собором (Ефес) під головуван
ням святого Кирила. Але замість цього ми твердимо, що якщо 
єпископат всіх цих церков не буде запрошено на цей Собор – в 
той час як ми завжди чуємо, як на попередніх соборах єписко
пи перед собором визнають різні кредо, аж поки не досягається 
єдність навколо одного і того ж кредо – чи тому, що запрошені, 
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вони з кляпом у роті, то у нас немає сумнівів, що Святий Дух 
пробудить інший голос і інший голос буде почутий у церквах. (22)

Висновок
Історія перших великих розколів між митрополіями Москви і 

Києва суворо вписала у сторінку історії української Православ
ної Церкви свою земну боротьбу і її протидію будьяким спробам 
поставити у залежність патріотично налаштованого митрополи
та від зверхника могутнього російського сусіда! Ілюстрацією до 
нинішньої земної ситуації, яка проявляється у патріотичних ви
ступах, слугують бурхливі протести патріарха московського Ки
рила і глави зовнішніх зв’язків російської Церкви, митрополита 
Волоколамського Іларіона супроти спільної патріотичної позиції 
Його Святості Патріарха Київського і всієї РусиУкраїни Філарета 
і такої ж позиції зверхника шанованої і патріотичної української 
грекокатолицької церкви, блаженнішого Святослава Шевчука. 
Їм, головним чином, закидали у тому, що вони обидва їздили у 
США, щоб просити американської допомоги у зв’язку з погрозами 
могутнього російського сусіда анексувати Крим. (Анексії Криму 
ще не відбулося на час поїздки восени 2013 р.). Їх звинувачують 
і в тому, що вони були прийняті віцепрезидентом Сполучених 
Штатів Америки Джоном Байденом і державним секретарем у 
закордонних справах Джоном Керрі. Їх звинувачують також, що 
після революції Майдану вони поряд з низкою політичних ліде
рів України, зустрічалися з державним секретарем у закордонних 
справах Джоном Керрі і різними європейськими високими уря
довцями різних відомств, які приїздили до Києва. Їх звинувачу
ють у бажанні захистити як державні кордони України і україн
ського народу, і за те, що дві канонічні Помісні Церкви не хочуть 
залежати від Москви. Їх звинувачують у згадуваннях про голод, 
організований Сталіним (19311933), відомий під назвою як Го
лодомор, коли Україна належала до радянської російської імпе
рії. Їх звинувачують у тому, що вони є справжні очільники двох 
правдивих українських помісних церков, один з них – керівник 
православної церкви, а інший – грекокатолицької. За що їх слід 
звинувачувати, то особливо за те, що вони не підтримали позиції 
російської церкви, бо ж вони обидва істинними представниками 
двох діючих помісних церков України.

Наше завдання не політичне, хоча воно і вписується у реаль
ність, яка є геополітичною. Наше завдання, по суті, еклезіоло
гічне з усіма наслідками, що випливають звідси, і що, відтак, 
з православного погляду на ситуацію, повинні зробити пред
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стоятель з єпископатом своєї помісної церкви, організованої 
відповідно до Апостольського правила 34; а вони мають своїм 
обов’язком діяти відповідно до Передання Православної церк
ви, у помісній церкві, незалежній від будьякої іншої влади, яка 
виходить від іншої нації та її національної церкви, в очах якої 
вони виглядають «розкольниками». Настав той час, коли по
місні автокефальні православні церкви повинні згадати свою 
власну історію, бо ж усі вони, абсолютно всі пережили відлучен
ня і розколи, отяк наш святий патріархат сьогодні, з боку ім
періалістичних патріархів, які не хочуть відмовитися від своєї 
світської влади, і далекі, дуже далекі від дияконського служіння 
Церкві Христа, Який звелів Своїм апостолам зробитися слугами 
всіх, обмивши їм ноги. (Іоанн XII, 115)

Ми ставимо перед ними таке питання: На яких принципах пра
вославної еклезіології, на якій засадах протилежних за змістом 
юриспруденції в історії, національна помісна церква, яка нара
ховує майже 20 мільйонів віруючих, визнана як Помісна Церк
ва народу суверенною державою в межах, у яких вона має своє 
літургічне, пастирське і канонічне життя, не може оголосити 
себе автокефальною, як це зробили до неї всі інші національні 
церкви? Яким чином, перед совістю Православної Церкви, ми мо
жемо виправдувати збереження розколу, у якому перебувають 
20 мільйонів віруючих ... Навіть якщо буде десять, то не знищу 
(Бут. XVIII, 1333)? Ми також вважаємо, що в Македонській Пра
вославній Церкві нараховується до 4 мільйонів віруючих і вона 
так само залишається у розколі, і з тих же причин; ми думаємо 
і про чорногорську Церкву, яка має лише кілька десятків тисяч 
віруючих; ми думаємо і про Молдавську Православну Церкву, у 
якої хай і кілька десятків тисяч вірян, але вони перебувають у 
спілкуванні з Бухарестом, але в розколі з Москвою; ми думаємо і 
про другу Молдавську Православну Церкву з кількома десятками 
тисяч вірян у спілкуванні з Московською Молдови, але які пере
бувають в розколі з Бухарестом; ми думаємо і про Американську 
Автокефальну Церквуз 5 мільйонами віруючих, які перебувають 
у розколі з Константинополем та іншими автокефальними Церк
вами, але в спілкуванні з Москвою .... Ми думаємо і про Придні
стровську Церкву з кількома десятками тисяч віруючих. чвари 
виходять не від цих помісних церков, які живуть у відповідності 
з 34м Апостольським правилом, а від імперіалістських церков, 
які нав’язують їм розкол і піддають анафемі, і від мовчазної змо
ви інших автокефальних церковсестер, які, хоча всі, абсолютно 
всі , пройшли той же шлях, спокушаються, дивлячись з висоти їх 
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нового канонічного і вибореного статусу, тоді як інша Помісна 
Церква бореться за нього. Такі церкви схожі на фарисеїв, які спо
кушалися, коли Христос пішов у будинок Закхея – митаря, бо ж 
той був грішником. (Лк. XIX, 110).

«Ідіть до всіх народів і навчайте, хрестячи їх в Ім’я Отця і Сина 
і Святого Духа. « (Мф. XXVIII, 1920) – такою є найголовніша запо
відь еклезіології Помісних Православних Церков і є коренем хрис
тології і вивищення автокефальної церкви, національної церкви. 
Хрещення народу, що означає посвячення його як автокефальної 
церкви, завершується (будучи схожим на помазанням Святим Ду
хом в час хрещення), визнанням за цією новою автокефальною 
Церквою харизматичної влади виготовляти самій собі святе миро. 
Але коли ця влада виготовляти собі святе миро вже дана місце
вій церкві ще до визнання її автокефалії, тоді застосовується апос
тольська юриспруденція, яка стала наслідком видіння Петрові 
в Йоппії (Діян. X, 147): «хто може заборонити хреститися водою 
(автокефалія) тим, котрі, як і ми отримали Святого Духа (харизма 
виготовляти святе миро!» (Діян. X, 47) «Нехай Господь пом’яне у 
Царстві Своєму Святійшого Патріарха Київського і всієї РусиУкра
їни Філарета, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь!»
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Після впровадження Берестейської унії (1596) ситуація навіть 
в самому Києві була не простою. Уніати пробували заволодіти 
КиєвоПечерською Лаврою. Як митрополит Михаїл Рогоза так і 
його наступники намагалися це зробити. Головна причина цих 
та подібних посягань були маєтності та володіння монастирські. 
Однак, заволодіти Лаврою уніатам так і не вдалось, хоча вони 
встигли присвоїти собі її кращі землі 1. На початку XVII cт. уніати 
заволоділи КиєвоСофійським собором. Однак, уніатський вплив 
у місті був досить низьким. Так, навіть у Софійському соборі, 
який належав уніатам, відбувалися у певні дні богослужіння. На

протоієрей Віталій КлОС

Відродження православної ієрархії
Київської Митрополії Єрусалимським 

Патріархом Феофаном у 1620 році
Стаття присвячена огляду питання відродження православної 

ієрархії Єрусалимським Патріархом Феофаном. Подаються відо-
мості про унійні переслідування, відкриття братської школи, ана-
лізується просвітницька діяльність святителя Іова Борецького.

Ключові слова: відродження, православна ієрархія, патріарх 
Феофан, унія, козацтво. 
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приклад, в неділю православ’я в Софійському храмі проводили 
богослужіння православні священики, які традиційно звершува
ли чин прокляття єрисей (в т. ч. й уніатів) 2. Тож Золотоверхий 
Київ перебуваючи під охороною козацької шаблі міг належним 
чином продовжувати свою просвітницьку місію та розвивати різ
ні напрямки освітньої та книговидавничої діяльності. 

У цей час в просвітницькій царині почав плідно працювати 
львів’янин архімандрит КиєвоПечерського монастиря Єлисей 
Плетенецький (серед. XVI – 1624). Довкола нього сформувалося 
ціле наукове товариство вчених проповідників, перекладачів, 
іконописців і друкарів. Саме за його ініціативи майже одночасно 
відбувається заснування друкарні при Печерському монастирі та 
створення братства й школи при ньому. Сподвижники архіман
дрита Єлисея архімандрит Захарія Копистенський (1624 – 1627), 
ієромонах Памво Беринда, священик Іоан Борецький (згодом – 
Київський митрополит Іов), священик Лаврентій Зизаній та інші 
відомі діячі того часу. Коли ж виникло питання щодо створення 
братського училища напевне не випадково погляди всіх тогочас
них інтелектуалів звернулися на священика Івана Борецького, 
який вже мав досвід адміністративнонавчальної праці будучи 
глибоким знавцем древніх мов і творінь святих Отців. 

Будучи ректором Київського братського училища, на осно
ві якого сформувалася в недалекому майбутньому КиєвоМо
гилянська Академія, та настоятелем Воскресенської церкви на 
Подолі майбутній святитель Іов займався перекладом, виправ
ленням і тлумаченням богослужбових книг для видань Києво
Печерської Лаври. Підтримував отець Іов і київських друкарів 
Т. Вербицького й С. Соболя. Брав участь у перекладі з грецької на 
старослов’янську та редагуванні “Амфологіону”, виданого Лавр
ською друкарнею (1619 р.). У творі “О воспитаніи чад” (1609 р.), 
ймовірно, написаному Борецьким, наука ставиться понад усе, бо 
“з неї, як з жродла, все добре походить, і през ню чоловік чолові
ком ся находить”. Вважав, що саме освіта визначає місце людини 
в суспільстві й спроможна змінити суспільство 3. Тому муж благо
честя виявляв велику турботу про школу та її учнів: постачав все 
необхідне для навчання, утримував на свій кошт бідних та сиріт. 
Кияни шанували ректора і за невтомну благодійницьку та освіт
ню діяльність називали “другим Іоаном Милостивим” 4. 

Хоча й недовго священик Іван очолював Київську братську 
школу, але вона була піднесена ним на належний рівень і брат
ство широко розвинуло свою просвітницьку та благодійну діяль
ність. Це можна сміливо стверджувати коли брати до уваги за
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яву уніатського митрополита Йосифа Велямина Рутського, який 
впав у відчай щодо долі унії в київських землях, допоки братство 
не буде знищене. У меморіалі (1618 р.) він писав: «Якщо те брат
ство [Київське. — авт.] не буде ліквідоване, то важко очікувати 
чогось доброго» 5. 

Уніатський митрополит мав рацію, тому що з утворенням 
братської школи всі надії уніатів та католиків через освітні за
клади заволодіти душами православних киян, так як це сталося 
у західноукраїнських та західнобілоруських землях, виявились 
марними. Разом із тим, досягнення братства й школи при нім по
винні були збільшитися із 1620 р., коли вони отримали затвер
дження і допомогу від патріархів Феофана й Кирила та коли рек
тором став Касіян Сакович 6. 

Як “учитель благочесття і муж досконалий в Божественному 
Писанні”, “въ свободныхъ наукахъ высоко образованному” і “у 
письме словесномъ, и кгрецкомъ и латинскомъ ученому” 7 свя
щеник Іов у 1618 р., після смерті ігумена СвятоМихайлівського 
Золотоверхого монастиря Іосафа Мировського, вибраний був 
на його місце, хоча і не був ще вдівцем. Перешкоду було усунуто 
звичним на той час шляхом. Дружина та дочка Борецького при
йняли постриг разом із ним8.

Це безсилля унії в Києві, у зв’язку з сильною релігійнопро
світницькою  діяльністю на захист православної віри, яка знахо
дить могутню, хоча і своєрідну підтримку із сторони козацтва, 
дало можливість православним киянам використати щасливий 
випадок, зробити дуже сміливий крок в інтересах своєї Церкви. 
Ідеться про приїзд у Київ Єрусалимського Патріарха Феофана і 
відновлення ним православної ієрархії 9.

Як відомо, до Берестейської унії Київська митрополія мала, 
включаючи й митрополита, вісім архіпастирів, а з 1610 р. право
славні українці й білоруси залишились в ПольськоЛитовській 
державі з одним тільки єпископом Львівським Єремією Тисса
ровським (хоч були ще живі єпископ Львівський Гедеон і єпископ 
Перемиський Михаїл). Ця ситуація привела до значного змен
шення православного духовенства, що в свою чергу дуже нега
тивно відбилося на пастві, бо діти вмирали без хрещення, старі 
без сповіді і св. причастя, молоді жили без церковного благосло
вення10. Однак найбільшою небезпекою було те, що в разі смерті 
єпископа Єремії Тиссаровського, польський уряд відразу прого
лосив би Православну Церкву, як Церкву без єпископа, неісную
чою в державі. Архієпископ Мелетій Смотрицький в свому творі 
„Оправдання невинности» просто каже, що король ніколи б не 
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погодився відновити православним ієрархію. І тому, коли в 1620 
році Єрусалимський патріарх Феофан відновив в Києві вищу іє
рархію Української Православної Церкви, то православні сучас
ники вважали цю велику подію за дійство самого Провидіння Бо
жого, за чудесний дар Св. Духа11.

Відомо, що у березні 1620 року до Києва прибув Єрусалим
ський Патріарх Феофан, який отримав особливі повноваження від 
Константинопольського Патріарха 12. Грамотою Царгородського 
патріарха Тимофея патріархові Феофану надавалось повне пра
во „справувати всі архиєрейські справи в підчинених Царгород
ському патріярхові єпархіях” в Польщі. Датована ця грамота (її 
надрукував в мовах грецькій і польській Мелетій Смотрицький в 
„Оправданні невинности”) 1 квітня 1618 року. Тобто документ був 
отриманий завчасно, коли ще патріарх Феофан знаходився в Тулі13. 

 Зупинився Святійший владика саме у Київському братському 
монастирі. Проживаючи тут майже цілий рік він мав можливість 
спостерігати за побутом та навчальним процесом у училищі та 
особливостями церковного життя у Києві та всій Україні 14. Піз
ніше патріарх з великою радісттю неодноразово згадував у сво
їх грамотах про своє перебування в братському училищі та про 
Богоявленський і Благовіщенський храми, странноприїмницю, і 
«школу наук еліннословенського і латинського письма». Раду
вався він і вчителям, які навчаючи благочестивого життя викла
дали корисні науки, твердого сповідання догматів віри встанов
лених на семи Вселенских Соборах 15. 

Підносячи за все хвалу «Єдиному Подалю всіх благ», патріарх 
Феофан своєю першою грамотою благословляє Київське старше 
братство, зміцнюючи його на вічні часи й погоджуючись на за
снування при ньому меншого братства «младенческого». Друга 
патріарша грамота охоплює весь склад Богоявленського учи
лищного монастиря, за яким він утвердив право ставропігії з 
встановленням хреста, який зберігався, як велика дорогоцін
ність, в стінах Київської Академії до останніх днів її існування в 
XX ст. Крім цього, Святійший Патріарх Феофан під загрозою ана
феми заборонив кожному, як світському, так і духовному, яким 
би то не було чином, посягати на недоторканність ставропігії та 
благоустрій братства, школи і станноприїмниці.  Третя грамота 
для цього ж училища є свідченням його пастирської ревності та 
батьківської турботи по відношенню до моральної чистоти духо
вних дітей своїх. 

Як завжди на свято Успіння Пресвятої Богородиці до Києва 
з’їхалося багато духовенства, знатного панства, козаків разом із 



297

Церковна історія

своїм гетьманом Петром КонашевичемСагайдачним. Сумуючи 
через складне становище Православної Церкви чесний люд, а 
особливо козаки почали просити патріарха Феофана поставити 
їм митрополита та єпархіальних єпископів. Довго не погоджував
ся обережний святитель зробити цей крок розуміючи які можуть 
бути наслідки. Але коли йому показали сеймові конституції, які 
надавали свободу православному віросповіданню й вказали на 
приклад попередніх Константинопольських патріархів, котрі 
присилали в Київ поставлених та вибраних ними ж митрополи
тів, тоді владика Феофан нарешті схилився на ці вмовляння.

У серпні патріарх Феофан розіслав грамоти з пропозицією ви
брати достойних кандидатів, що й було зроблено. Хіротонія ігу
мена КиєвоМихайлівського монастиря Іова Борецького відбула
ся 8 жовтня 1620 р. у Братській церкві 16. 

Грамота патріарха Феофана, видана в Києві і датована роком 
1620, індиката 3, двічі називає архієреїв, які брали участь у хіро
тонії єпископів, і двічі ж самих висвячених єпископів. Хіротонії 
були довершені — патріархом Єрусалимським Феофаном, митро
политом Софійським Неофітом і єпископом Страгонським Авра
амієм. А висвячені були: ігумен Михайлівського Золотоверхого 
монастиря в Києві Іов Борецький на митрополита Київського і 
Галицького; ієромонах Мелетій Смотрицький на архиєпископію 
Полоцьку й єпископії Вітебську і Мстиславську; ігумен Спасо
Преображеського Межигірського монастиря Ісая Копинський 
на кафедру Перемиську й Самбірську; архімандрит Терехтеми
рівського монастиря ЄзекиїлЙосиф Курцевич на кафедру Воло
димирську й Берестейську; ігумен черчицького (під Луцьком) 
монастиря Ісаак Борискович на кафедру Луцьку й Острозьку; 
чесний і преподобний муж Паїсій Іполитович на кафедру Холм
ську й Більську. Таким чином висвячено було шість єпископів 17.

Перебування в Золотоверхому монастирі першосвятителя 
Церкви, зразу ж підняло його між іншими обителями міста Киє
ва 18. Ця посвята, і всі наступні звершувались таємно. Вікна Брат
ської церкви були закриті, читав і співав монах, який супроводжу
вав Патріарха Єрусалимського Феофана. Сам храм був оточений 
озброєними козаками. 

Після звершення всіх посвят Єрусалимським патріархом Фео
фаном був проведений собор за участі всіх людей духовного сану 
та надана грамота для всього люду, де повідомлялося про звер
шення відновлення православної ієрархії. У цій грамоті, з огляду 
на тяжкі часи патріарх Феофан, маючи відповідні повноваження, 
надав нововисвяченій ієрархії Української Православної Церкви 
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особливі права: „Коли б відійшов від цього світу рукоположений 
нами для вас митрополит, а новообраному на митрополію вашу, 
які вибори звичайно в Києві бувають, трудно було б дістатися чи 
посольство прислати до Константинопольського Вселенського 
патріярха, тоді на достоїнство митрополита владою Духа Свято
го, нехай буде від всіх вас, єпископів, поставлений. А коли пере
стануть вже бути ті перешкоди до подорожі, тоді вибраний і вже 
поставлений митрополит, на підтвердження свого митрополичо
го достоїнства, повинен сам прибути, або посольство прислати 
до Константинопольського патріярха»19.

Відновлення православної ієрархії завдало непоправного 
удару уніатам. Вони розраховували, що з повним запустінням 
православних кафедр справа унії буде розвиватися набагато 
успішніше. Тому ними були пущені в хід усі можливі засоби про
ти хіротонізованих православних єпископів. По проханню уні
атського митрополита Рутського Патріарх Феофан, у виданих 
королем Сигизмундом III універсалах, був оголошений шпигу
ном турецького султана, що немає не тільки патріаршого, але і 
священичого сану, а поставлені ним єпископи були звинувачені 
у непокорі владі, та в зраді батьківщині й збуренні народу. Право
славні єпископи оголошувались поза законом і їх було наказано 
ловити як злочинців, передавати відповідним органам і садити 
у в’язниці. Козаки, як пише літописець, охороняли патріарха «як 
бджоли матку свою» .

Оточений єзуїтами король чомусь забув про те, що не так 
давно, в цьому ж році, сам наказував київським міщанам належ
но та з почестями приймати шанованого гостя, сам підписував 
йому відкритий подорожний лист, сам же дав йому прихильний 
лист називаючи Єрусалимським Патріархом та навіть запрошу
ючи до свого маєтку 20.  

Однак ці універсали так і залишились на папері. Привести їх 
у виконання виявилось неможливим. Адже політична ситуація 
за часів ПольськоЛитовської держави, в період війни з турка
ми, після поразки польського війська під Цецорою, змушувала 
їх постійно загравати з козаками 21. 

Святитель Іов Борецький мав постійні контакти з козацтвом 
і підтримку Запорозької Січі, за що його ще називали “козаць
ким митрополитом ”. Він збирав на наради православний люд, 
виступав на козацьких радах, писав листи до впливових маг
натів, публікував полемічні твори в яких доводив, що українці 
мають історичні права на власну вітчизну й Церкву. “Ми грома
дяни своєї землі, добре і чесно в домах шляхетних уроджені, в 
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ній осідок і оселі свої маємо... і взяли ми лише те, що нам предки 
наші заповідали”, – читаємо в “Протестації”, яка була написана 
як відкритий лист польському королю від імені усіх православ
них ієрархів на свій захист 28 квітня 1621 р. В ній захищалось 
право українців жити на рідній землі, сповідувати батьківську 
віру. Тут підносилось козацтво, за допомогою якого відбулося 
становлення ієрархії. Доводилося, що козаччина є спадкоємни
ця “тої старої Русі”, старих руських князів, що козаки – це дійсні 
лицарі Христа, що віра й спасіння душ православних – це про
відна мета їхніх подвигів.

Митрополит Іов – також імовірний автор “Перестороги”, напи
саної 1605 або 1606 р. у Львові, одного з найвидатніших творів 
української полемічної літератури, спрямованого проти католи
цизму й унії. Крім переказу подій 90х років XVI ст., пов’язаних 
з релігійною боротьбою в Україні, автор висловлює думку про 
причини, що довели Русь до “такої погибелі ”: протягом довгого 
часу Україна не мала “шкіл посполитих ”, тобто народних, від того 
й всі нещастя, грубість поганська, брак одностайності, поширен
ня чужої віри, зрада. Автор закликав до єдності й оборони 22. 

Виконуючи достойно та з великим успіхом своє першосвяти
тельське служіння митрополит Іов Борецький, разом із тим, на
креслив цілу програму дій на захист православ’я. На соборі 1621 
р. православна ієрархія розглянула положення під назвою “Сове
тованіе о благочестіи” в якому прописувалися методи боротьби 
з унійними впливами. Це “Советованіе о благочестіи” має велике 
значення для всіх часів, але найбільше воно підходить до періо
дів гонінь та переслідувань Православної Церкви. На думку де
яких дослідників “Советованіе о благочестіи” не є наслідком со
борного діяння. Воно є витвором невідомих осіб, хоча ієрархи й 
прийняли його на соборі 23.          

Уніатський митрополит Веніамін Рутський, бачачи свою не
спроможність подолати відновлену православну ієрархію, звер
тається з проханням про допомогу до папи, котрий надсилає гра
моти до короля, своїх єпископів і магнатів із наказом ловити та 
знищувати не уніатів. Але все було марно. Пізніше митрополит 
Веніамін Рутський просить короля скликати 28 жовтня 1629 р. 
у Львові уніатських та православних єпископів для переговорів. 
Православні єпископи не приїхали, приславши тільки своїх на
місників. Але тут був присутній архієпископ Мелетій Смотриць
кий, який запропонував з’їзду свій надрукований протест. Ніяко
го результату переговори не мали й кожна сторона залишилась 
при своїх думках, тому що православні не погодилися відступити 



300

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

від послуху Константинопольському Патріарху. А на короннім 
сеймі 1631 р., після тривалих суперечок, вирішено зберігати мир 
і спокій. За насильство і напади на власність православного ду
ховенства був покладений штраф у розмірі трьох тисяч гривень. 
Владислав IV при сходженні на престол оголосив свободу вірос
повідання. Однак, насправді вона залишилася тільки на папері 24.

Звернувши увагу на те, що через пишність католицьких та 
уніатських служб навіть багато православних відвідували їхні 
храми митрополит Іов, як сказано в одній рукописній замітці 
сучасника цих подій “з великим смутком дивлячись на проста
ків, які не хочуть ходити в церкви наші, а уніатські… а ляхи, щоб 
їм було гарно дивитися, встановили в церквах соборно чита
ти акафісти та здійснювати хресні ходи, а в березневий піст по 
п’ятницях читати страсні Євангелія (пасії). Все це, та багато ін
шого здійснюючи, щоб наші грецького закону люди приходили 
до них та окатоличувалися” зібравши собор встановив здійсню
вати в Михайлівському монастирі кожної суботи акафіст перед 
Новодворською іконою Божої Матері 25, а в КиєвоПечерській 
Лаврі – “пасії” 26. Крім цього, високопреосвященнійший Іов, для 
зміцнення православ’я і поширення його вчення, влаштував дві 
друкарні, одна з яких була розміщена в Золотоверхій обителі. 
Працював у митрополичому видавництві типограф Спиридон 
27. Особливе піклування митрополит Іов Борецький проявляв 
по відношенню до братської школи. Надгробна епітафія нази
ває його “меценатом студентів ”. 

Упокоївся митрополит Іов 2 березня 1631 р. у середу другої не
ділі Великого посту 28. Згідно з його заповітом тіло поховали “при 
церкві святого Архистратига Михаїла над Києвом, аби… в землі 
одпочивало” 29. У творі преподобного Афанасія Кальнофойського 
“Тератургимі” був надрукований текст надгробної епітафії над 
митрополитом Іовом Борецьким 30.

Така велична особистість за життя була все ж не визнана ле
гально королівською владою. В очах уніатів і короля митрополит 
Іов Борецький до кінця залишався і “псевдомитрополитомъ”, 
і, звичайно, “псевдоігуменом”. Як відомо, боротьба з уніатами 
точилася не на жарт, коли навіть такого захисника православ’я 
як архієпископ Мелетій Смотрицький останнім вдалося перема
нити на свій бік.

На освяченому Ювілейному Помісному Соборі Української 
Православної Церкви Київського Патріархату, який відбувався 
у СвятоМихайлівському Золотоверхому монастирі у місті Киє
ві з нагоди 900ліття цієї обителі та 1025ліття Хрещення Київ
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ської РусиУкраїни (11.07.2008 р.) було канонізовано і приєдна
но до лику святих митрополита Київського, Галицького і всієї 
Русі Іова Борецького 31.

Відродження православної ієрархії Київської Митрополії 
Єрусалимським Патріархом Феофаном, здійснене за активної 
підтримки українського війська запорозького, поклало край 
асиміляції нашого народу й стало передумовою для розвитку по
вноцінного церковного життя.    
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протоієрей Михаїл йОСиФЧуК

Боротьба членів Братства
ім. свв. Кирила і Мефодія з проросійським 

єпископатом на Україні у 1918 р.
за автокефалію УПЦ

Стаття присвячена розгляду активної діяльності Братства  
свв. Кирила і Мефодія в  1918 р. Подаються відомості про струк-
туру Братства та провідних його членів.

Ключові слова: Братство Кирила і Мефодія, єпископат, 
мит рополит антоній (Храповицький), автокефалія.

Всеукраїнська Православна Церковна Рада, яка діяла до від
криття Всеукраїнського Церковного Собору змушена була роз
пуститись, згідно з своїм  статутом 1, однак ще під час засідання 
Всеукраїнського Собору сформувалась у КирилоМефодіївське 
Братство 2. Остаточно це братство постало  із  зареєстрованим  
статутом лише  30  квітня  1918 р. 3, яке об’єднало не тільки деле
гатів Собору, а взагалі й тих, хто вважав своїм обов’язком захист 
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прав Церкви в Україні, підвищення її морального авторитету, від
родження соборноправності і боротьбу за її автокефальність.  На
весні  1918  р. кількість членів Братства становила 160 осіб, серед 
яких головними були свящ. О.Маричев (колишній голова ВПЦР), 
В. чехівський (член ЦК УСДРП) та С.Шелухін (член ЦК УПСФ), який 
очолив Братство 4. Своїм найпершим завданням дане об’єднання  
поставило добиватись про своєчасне скликання 2ої сесії  Всеу
країнського собору. Проте церковноосвітню працю КирилоМе
фодіївське Братство змогло  розпочати лише після звільнення 
Києва від більшовиків у 2ій половині лютого 1918 р. 5.

На той час Київська кафедра після мученицької смерті  26 січ
ня 1918 р. митр. Володимира (Богоявленського), залишалась 
вакантною понад 3 місяці. Тому головним питанням для діячів 
КирилоМефодіївського Братства постало не стільки скликання 
нової сесії Собору, скільки обрання свого кандидата на митропо
личу кафедру. 

Однак 29 квітня 1918 р. стався державний переворот – до влади 
в Україні прийшов гетьман Павло Скоропадський. Того ж дня було 
видано «Грамоту до всього українського народу» і оголошено «За
кони про тимчасовий державний устрій України». Серед іншого, у 
Законі був розділ «Про віру», у якому було сказано, що «передовою» 
(державною – авт. ) вірою в Українській державі є православ’я  6. 

Ноий уряд, на відміну від свого попередника – Центральної 
Ради, яка прямо нехтувала релігійними проблемами українсько
го суспільства, створює Міністерство Ісповідань, на чолі якої стає 
проф. В.Зіньківський – прихильник реформування Церкви в Укра
їні . Останній ж у своїх спогадах зазначав, що він за походженням 
був на 7/8 українцем, а по «вихованню й почуттях всеціло і аб
солютно належав Росії» . Окрім того він зізнався, що не говорив 
українською мовою і з українськими діячами стосунків не мав. 
Фактично Зіньківський займав подвійну позицію, виступаючи за 
нерозривний союз України з Росією, але на федеративних засадах 
з врахуванням особливостей України 7.

Для Міністерства Ісповідань, як і для КирилоМефодіївського 
Братства найголовнішою проблемою було обрання Київського 
митрополита. Ще 18 квітня 1918 р. архієп. Євлогій (Георгієвський) 
одержав від патр. Тихона наказ поїхати до Києва і провести там 
вибори митрополита, однак приїхати до столиці владика Евло
гій зміг лише після гетьманського перевороту. На Київську ка
федру було кілька кандидатів: митр. Антоній (Храповицький), 
митр. Платон (Рождєствєнський), митр. Арсеній (Стадницький) 
та єп. Димитрій (Вербицький) 8.
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Як відомо, Всеукраїнський Церковний Собор, перериваючи 
свої засідання 19 січня 1918 р. з причини більшовицького насту
пу, постановив відкрити наступну сесію 19 травня 1918 р. Однак 
цього дня, незважаючи на протести міністра В. Зіньківського, 
було проведено єпархіальний з’їзд Київський єпархії, який і ви
брав на митрополичу кафедру відомого українофоба митр. Анто
нія (Храповицького) 9. 

Відомим є факт, що проти митр. Антонія було подано 130 голо
сів. Це говорить про участь в єпархіальному з’їзді національносві
домих українців з числа членів КирилоМефодіївського Братства 
і інших церковних об’єднань. Після цих подій Братство почало бо
ротьбу з російським єпископатом на Україні, заявили останньому, 
що саме скличе наступну сесію Всеукраїнського Собору 10   

Однак, як показала дійсність, єпископи самі обрали делегатів 
на Собор здебільшого з числа підлеглих їм осіб. А ще верхівка Пра
вославної Церкви на Україні навмисне відтягувала початок засі
дань Собору, пам’ятаючи надмірну активність «автокефалістів» 
під час першої сесії. Тільки завдяки зусиллям міністра ісповідань 
та наполяганням гетьмана єпископат змушений був відкрити 2у 
сесію 20 червня 1918 р., яка також була недовго тривалою – за
кінчилась 11 липня 1918 р.11 .

Найпершою справою 2ої сесії, незважаючи на супротив Брат
ства та українського уряду, було затвердження на посаді влади
ки Антонія Київським митрополитом  12. Головною метою робо
ти Собору була утвердження вищого церковного управління на 
Україні, для цього навіть було заслухано два проекти – “авто
номний” , який читав прот. Ф. Титов 13 і «автокефальний», який 
читав прот. В. Липківський14, хоч він про нього ніколи  не згаду
вав у своїй праці . 

Для вирішення цього важливого питання, єпископат спочатку 
провів «чистку» серед членів Собору, метою якої було вигнання 
колишніх членів ВПЦР, а тепер Братства ім. свв. Кирила і Мефодія. 
З цією метою було створено мандатну комісію, яка і повинна була 
очистити Собор від «мазепинського елементу».  7 липня 1917 р. 
все ж таки, не дивлячись на протести уряду, 45 членів колишньої 
ВПЦР були виключені з числа членів Всеукраїнського Собору 15.

Тепер «очистившись» Собор прийняв 9 липня 1918 р. проект 
«Статуту Тимчасового Вищого Управління Православної Церкви 
на Україні», який базувався на принципі автономії Київської Ми
трополії у складі Російської Православної Церкви 16. Окрім цього, 
закриваючи 11 липня 1918 р. свою сесію Собор прийняв поста
нову про обов’язковість розпоряджень Всеросійського Собору 
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19171918 рр. і Московського патріарха для усіх православних 
єпархій на Україні17.

члени Братства ім. свв. Кирила і Мефодія були незадоволе
ні постановами другої сесії Всеукраїнського Собору, однак бо
ротьби своєї з російським єпископатом не припинили, оскільки 
метою діяльності Братства була завтокефалія Української Пра
вославної Церкви від влади Московського патріарха. Вороги 
українського національного відродження, зокрема церковного, 
сміливо виступали на сторінках преси проти української дер
жавної справи, нехтували національні інтереси і навіть не хоті
ли визнавати української мови18. Тому не викликає подиву той 
факт, що ще 24 травня 1918 р.  опозиційне об’єднання «Укра
їнський НаціональноДержавний Союз» подало гетьману Ско
ропадському свій меморіал, в якому засуджувалось панування 
в Церкві московського духу, запровадження в державних уста
новах української мови19. Подібний осуд містився і у вимогах 
Всеукраїнського союзу земств, який очолив С. Петлюра. Згодом 
проти антиукраїнських дій гетьманського уряду та адміністра
ції посилився опозиційний український рух.

На початку серпня 1918 р. було утворено Український Наці
ональний Союз, перевагу у якому мали партії соціалістичного 
спрямування, свідченням чого є той факт, що головою УНС був 
В. Винниченко20.

Попри  це, КирилоМефодіївське Братство влилося до складу 
УНС, наслідком чого стало навіть створення у його структурі т.зв. 
«Церковної Комісії», яку очолив свящ. Ю.Жевченко21. Показово, 
що в обнародуваній через пресу резолюції УНС з питань релігії 
знаходимо такі пункти як «надання Українській Церкві повної 
незалежності» або ж «перевибори членів Собору»22. Саме за цю 
діяльність у органах УНС провідні члени КирилоМефодіївського 
Братства, напр. прот. В. Липківський, прот. Н. Шараївський, свящ. 
О. Маричів та інші, змушені були писати пояснювальні записки 
до Київської Духовної Консисторії, які були подані на початку 
жовтня 1918 р. 23.

Тим часом, під тиском зовнішніх подій, усвідомлюючи зміну 
державної політики, гетьман пішов на переговори з УНС у справі 
реорганізації уряду. 24 жовтня 1918 р., прем’єрміністр Ф. Лизо
губ прийняв до свого уряду чотирьох членів УПСФ. Серед них був 
і О. Лотоцький – рішучий прихильник автокефалії Української 
Церкви. Сучасники Лотоцького з «російського» табору досить 
негативно охарактеризували його як «запеклого українця» 24 чи 
«озлобленого і впертого ворога Росії»25.
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Третя сесія Всеукраїнського Собору почалась 30 жовтня 1918 р. 
і тривала до 16 грудня того ж року. Вона прийняла до керівни
цтва грамоту патр. Тихона про автономію Православної Церк
ви на Україні та нову редакцію «Положення про вище церковне 
управління в Україні»26. Однак міністр ісповідань О.Лотоцький, 
виступаючи на пленарному засіданні Собору 12 листопада 1918 
р. від імені уряду об’явив, що Українська Церква має «бути авто
кефальною» 27. Ця декларація зустріла рішучий опір російського 
єпископату, і вони навіть заявили, що «вбачають більшу свободу 
Церкви у більшовицькій Росії» 28.

В цей час, намагаючись подолати чергову урядову кризу, 
14 листопада 1918 р. гетьман проголосив федеративний союз з 
майбутньою небільшовицькою Росією і утворив новий уряд з ро
сійських монархістів на чолі з С. Гербелем29. 

О. Лотоцький змушений був піти у відставку, що викликало 
велике задоволення російського єпископату, а архиєп. Євлогій 
виголосив радісну промову, у якій заявив : «впав міністр – впала 
і автокефалія», і ще навіть запропонував заспівати з приводу від
ставки О. Лотоцького «Тебе Бога хвалимо» 30. 

Новим міністром ісповідань став М. Воронович, однак він так і 
не приступив до виконання своїх обов’язків, бо його наприкінці 
листопада 1918 р. було перехоплено і розстріляно антигетьман
ськими повстанцями31.

Проголошення гетьманом Павлом Скоропадським акту фе
дерації з Росією перекреслило українську політичну ідею і 
практичні заходи О.Лотоцького щодо автокефалії УПЦ. Ніби пе
редчуваючи ці події, УНС на своєму таємному засіданні обрав 
Директорію для керування антигетьманським повстанням. До 
складу Директорії увійшли : В. Винниченко – голова, члени: С. 
Петлюра (Головний Отаман, УСДРП), Ф. Швець (УПСР), П. Ан
дрієвський (УПСС), А. Макаренко (безпартійний, від спілки за
лізничників32. Найбільшою популярністю серед народу корис
тувались лише В.Винниченко і С.Петлюра,оскільки вони мали 
значний політичний досвід . 

Повстання проти гетьманату у Києві мав проводити Револю
ційний Військовий Комітет (РВК), бо Директорія виїхала з Києва 
до Білої Церкви, де розташувались Січові Стрільці – основна сила 
анти гетьманського повстання. Серед членів РВК був один із про
відних діячів КирилоМефодіївського Братства – В. чехівський 33, 
однак це не перешкоджало йому обіймати посаду директора Де
партаменту Загальних Справ гетьманського Міністерства Іспові
дань, яке тимчасово очолював К. Миронович 34 .
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Огляд офіційної преси Міністерства Ісповідань – журналу 
«Віра і держава» та газети «Слово», свідчить про великий вплив 
«автокефалістів» на працю міністерства, оскільки як відомо, що 
вся адміністрація журналу «Віра і держава» підлягали безпосе
редньо Міністерству Ісповідань35.

30 листопада 1918 р. російський єпископат на Україні від іме
ні Всеукраїнського Церковного Собору звернувся до “української 
православної людності» з посланням, у якому закликав до бо
ротьби проти «петлюрівських банд». Однак така щира підтримка 
гетьманської влади не лише не допомогла їй, але і спричинилась 
у майбутньому до переслідування відомих представників цього 
єпископату українською державною владою36. 

Слід відмітити, що «Відозву» проти Директорії УНР відмо
вились підписати архиєпископи Катеринославський і Маріу
польський Агапіт (Вишневський),  Мінський і Турівський Юрій 
(Ярошевський), а також вікарій Волинської єпархії – єпископ 
Кременецький Діонісій (Валединський).

У ніч з 13 на 14 грудня 1918 р. РВК підняв повстання проти 
гетьманату, у результаті якого було захоплено увесь Печерськ з 
державними установами, а на ранок 14 грудня 1918 р. – роззбро
єно всі гетьманські збройні загони на Печерську37. 

У таких умовах гетьман П. Скоропадський зрікся влади, передав
ши її своєму урядові, а той у свою чергу передав її представникові 
Директорії у Києві – Революційному Військовому Комітетові 38.

Увечері 14 грудня РВК призначив Раду Народних Комісарів 
(РНК) як тимчасову верховну владу у Києві до приходу Директо
рії. члени Братства зайняли провідні посади в новому уряді : В. 
чехівський   Голова РВК а О. Лотоцький  « тимчасовий комісар з 
церковних питань»39.

17 грудня 1918 р. РВК розпустив себе, а всю владу передав: вій
ськову – полковнику Є. Коновальцю, начальнику Осадчого Кор
пусу у Києві, а політичну– Раді Народних Комісарів 40.

Таким чином діяльність Українського Православного Братства 
ім. свв. Кирила і Мефодія суттєво спричинялась, до підготовки 
проголошення автокефалії Української Церкви. Цьому посприя
ла і зміна політичної ситуації на Україні, яка привела до влади 
українські національнопатріотичні сили, що були прихильні до 
ідеї автокефалії УПЦ. 
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протоієрей Миколай йОСиФЧуК

Короткий статиcтичний огляд стану 
Київської митрополичої єпархії в XIX ст.

Стаття присвячена короткому статистичному та історич-
ному огляду й характеристиці Київської єпархії. Подано відомості 
про кількість протопопій, благочинь, монастирів та храмів у різ-
ні періоди її історії. Головний акцент, на основі архівних матеріа-
лів, зроблено на кількісних та якісних оцінках єпархії у XiX ст.

Ключові слова: російська Православна церква, Святійший 
Синод, Київська єпархія, Київська Духовна консисторія, Києво-
Печерська лавра, Києво-Софіївський собор, парафії, благочиння і 
протопопії

Київська митрополича єпархія за свою більш як своє 1000літнє 
існування неодноразово змінювала свої межі: були періоди коли 
вона складала ледь половину всієї Церкви і до неї входила більша 
частина України зокрема такі області: Київська, Хмельницька, чер
нігівська, Сумська, Львівська, Тернопільська, чернівецька, Одесь
ка, Житомирська, черкаська, Вінницька, Полтавська та інші облас
ті України, різні регіони сучасної Російської Федерації, Республіки 
Польща, Республіки Молдова, Республіка Румунія і т.д.

Автор  подає на розгляд статистичний огляд   Київської митро
поличої єпархії в 19 ст. Потрібно зазначити, що в даний період Ки
ївський митрополит повністю втратив обласну адміністративну 
владу на православні  єпархії в межах сучасної України, проте, як  
в цей складний період  митрополит Київський і Галицький все
таки зберігав духовний і архіпастирський авторитет серед ко
лишній підлеглих йому єпархій.

Київська митрополича кафедра впродовж багатьох століть по
сідала чільне місце серед великих християнських центрів.  Ще у 
І ст. після Р.Х. на наших землях лунала проповідь св. ап. Андрія  
Первозваного. Великий проповідник побував на Київських горах 
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і поставив на них  хреста, як символ прилучення нашого народу 
до християнської спільноти1.

Проте, лише з другої пол. ІХ ст. ми можемо припустити засну
вання єпископської (можливо митрополичої) кафедри у м. Києві. 
Князь Аскольд приймає св. хрещення з ім´ям Миколай, і будує у 
Києві церкву на честь свого патрона2.

Після хрещення Русі у 988 р. при Великому князі Володимирі 
Святославичу, до Києва прибуває перший митрополит. Він одразу ж 
став главою місцевої Церкви, а у кількох містах країни було постав
лено окремих єпископів. Територія Київської митрополичої єпархії 
співпадала з межами так званої Київської землі де було створено до
датково, крім столичної, ще дві єпископські кафедри: у Білгороді та 
Юр´єві (сучасні пункти с. Білогородка та м. Біла Церква). Після та
тарського спустошення у ХІІІ ст. вони були ліквідовані3, але до Київ
ської єпархії відійшли території Переяславщини, Поділля і Подоння.

У зв’язку з утворенням Галицької і Литовських митрополій 
в 1415 ст. неодноразово змінювались і межі Київської єпархії. 
Занепав і сам Київ, тому митрополити подалися на північ, де 
найшли собі притулок у м. ВладимирінаКлязьмі, а потім у   м. 
Москві. Це зрештою призвело до розділу єдиної Церкви на Русі у 
1448 р. на дві частини: Київську і Московську Митрополії4.

В часи ПольськоЛитовської держави (1418ст) Київський митро
полит, окрім обласної влади над єпископами, поширював свою вла
ду на Троцьке, Жмудське воєводства сучасної Литви, Новгородське 
воєводство – Західної Білорусії (у Новогрудку або Вільнюсі мали 
свою резиденцію усі Київські митрополити з XІV ст. до 1596 р.) та на 
частину центральної і південної Білорусії з містами Слуцьк, Мінськ, 
Бобруйськ. В Україні до Київської єпархії входили Київщина, Поді
лля, Брацлавщина, Сіверщина і Смоленщина  (з поч. ХVІІ ст.) та Гали
чина (до часу утворення Львівської єпархіїї у 1541р.) 5.

Після утворення уніатської Церкви у 1596 р. Київський  митро
полит почав втрачати не тільки підвладні йому єпископії, але й 
окремі частини власної єпархії6. З серед. ХVІІ ст. цей процес змен
шення  території Київської єпархії прискорився: створено черні
гівську і Смоленську єпархії. 

Під час переговорів козацької старшини з Москвою, Київські 
митрополити зайняли досить стриману позицію, і навіть відмо
вились присягнути Московському цареві, бо вбачали у новому 
союзі небезпеку для існування Київської Митрополії7.

Проте молода самостійна козацька держава проіснувала не
довго. Незабаром, згідно з “Вічним миром” у 1686 р.8 Лівобереж
жя ввійшло до складу Росії, а Правобережжя залишилось у складі 
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Польщі, за винятком м. Києва з округою, що залишився під вла
дою Московського царя9.

Російський уряд почав шукати шляхи залучення Київської 
митрополії до складу Московського Патріархату. Саме за ініцію
ванням царської влади у 1685р. було вибрано без згоди Констан
тинопольської Церкви нового митрополита Гедеона Святополк
четвертинського і незабаром останній поїхав до Москви, щоб 
підтвердити своє призначення від Московського Патріарха10. 
Щоб улагодити канонічні суперечності, які стались внаслідок 
згаданих вище подій, у 1686р. до Константинополя було відря
джено делегацію, яка мала отримати згоду на перехід Київської  
митрополії до складу РПЦ. Проте новий патріарх Константиполь
ський Діонісій та патріарх Єрусалимський Досифей з обуренням 
прийняли це прохання, і лише підкуп турецького візира, та його 
дії щодо цих ієрархів змусили останніх змінити свою думку11. В 
боргу не залишилась і російська делегація: за згоду і передачу 
Київської Митрополії у склад Московського Патріархату, патрі
арх Діонісій одержав 200 золотих рублів та 43 соболі, а патріарх 
Досифей лише 200 золотих рублів12.

Незважаючи на улесливі обіцянки Московського царя і патрі
арха, Київський митрополит вже через кілька років після при
лучення до РПЦ практично втратив обласну церковну владу. У 
1688р. чернігівську єпархію було підвищено до статусу Архиє
пископії і вилучено зпід влади Київського митрополита. У 1689р. 
КиєвоПечерська Лавра і Межигірський монастир (йому належа
ли всі церкви області Запоріжської Січі) отримали ставропігії і 
теж були вилучені з під влади Києва. 27 січня 1689р. владиці Ге
деону (Святополкчетвертинському) наказано титулуватись як 
митрополит  “Київський і Галицький і Малої Росії” 13.

У 1691р. єпископ Перемишльський Йосиф (Вінницький), а у 
1700р. єпископ Львівський Йосиф (Шумлянський) переходять в 
унію. У 1712р. до складу Уніатської Церкви переходить Луцька 
єпархія. Лише МстиславськоБілоруська єпархія знаходилась у 
формальному зв’язку з Київською Митрополією, але з 1728р. під
порядкована безпосередньо Св. Синоду.

Як компенсацію Київському митрополитові дозволено мати 
при собі коад’ютораєпископа з місцем проживання у м. Переяс
лаві14. Про повернення колишньої обласної влади ніхто вже не 
говорив, про неї нагадувала лише обширна єпархія і зовнішні бо
гослужбові атрибути Київського митрополита15.

Внаслідок нового адміністративного поділу на намісництва 
Київська митрополія включала в себе у 1785р. лише 639 церков 
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і 30 чоловічих (без КиєвоПечерської Лаври) і 6 жіночих монас
тирів16. Тоді до єпархії входило 11 повітів: Київський (на Пра
вобережжі), Голтванський, Городищенський, Золотоношський, 
Козелецький, Миргородський, Лубенський, Остерський, Пиря
тинський, Хорольський (на Лівобрежжі) 17.   

Київська єпархія  митрополія, згідно з розподілом у 1786р. ар
хиєрейських кафедр на три класи, отримала разом Московською 
і СанктПетербурзькою єпархіями статус першокласної18.

Введення штатів у 1786 р. стало великим ударом як для всі
єї митрополії, так і для її парафій і монастирів. Після введен
ня штатів діючими залишилось лише 7 чоловічих і 4 жіночих 
монастирі. Зліквідовано, з метою перенесення в Таврію, навіть 
ставропігійний Межигірський монастир. Старовинна обитель 
була піддана грабунку, і у 1787р. ледь не згоріла від випадко
вої пожежі19. На недовгий час було закрито Братський Бого
явленський монастир КиєвоМогилянської Академії, але після 
довгих клопотань митрополита Самуїла (Миславського) його 
було відновлено. 

Трагічної долі не уникла навіть КиєвоПечерська Лавра – вона 
позбулась ставропігії. Київський митрополит від 1786р. стає на
стоятелем КПЛ і тому в офіційних документах до титулу владик 
долучено слова: “Священноархимандрит КиєвоПечерської Свя
тоУспенської Лаври“20. Митрополитам передано “настоятельські 
покої”, і з того часу вони управляють обителлю через своїх наміс
ників разом з Духовним Собором21.

Збережено також формальну владу митрополитів і над Київ
ською Академією, але вона поступово все більше переходила під 
прямий контроль Св. Синоду22.

За межами єпархії у Литві і Польщі було багато парафій і мо
настирів, що знаходились в юрисдикції Київського митрополита. 
через тиск Уніатської Церкви та державної влади кількість пра
вославних осередків в Речі Посполитій постійно зменшувалась. 
Незважаючи на це в середині ХVIII ст. було кілька адміністратив
них об’єднань монастирів: Віленське Старшинство – 10 монасти
рів, Слуцька Архімандрія – 5 монастирів, Білоруські монастирі – 5 
одиниць, Поліські монастирі – 2 одиниці, Правобережні монасти
рі – 5 одиниць23.

Крім того, існувало 7 протопопій: Слуцька – 17 парафій, Петри
ківська – 10 парафій, Мозирська – 9 парафій, Пінська – 7 парафій, 
Турівська – 7 парафій, Давидгородська – 13 парафій. У м.Слуцьку 
у другій половині    ХVIІІ ст. відкрито навіть Духовне Правління та 
Духовну Семінарію24.
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В останній чверті XVIIІ ст. на півдні та заході Російської імперії 
відбувались істотні територіальні зміни, пов´язані з трьома по
ділами Польщі (1772, 1793, 1795 р.р.) та російськотурецькими 
війнами (17681774, 17811791 р.р.). Відповідно відбулась пере
будова адміністративнотериторіальної системи українських 
земель, що призвело до перерозподілу парафій між новостворе
ними єпархіями 25. У 1796р. утворено Київську губернію, яка по
вністю тепер розмістилась на Правобережжі. Тому після наказу 
Св. Синоду від 7 вересня 1797р. 26 Київську єпархію утворюють 
тільки правобережні парафії і монастирі, які відійшли від Польщі 
до Російської імперії27.

До складу митрополії увійшли 12 повітів: залишено Київський, 
Богуславський, Васильківський і приєднано Махнівський, Липо
вецький, П’ятигорський, Сквирський із Подільської губернії; Ра
домишльський із Волинської губернії; Катеринопільський, Уман
ський, черкаський та чигиринський із Новоросійської губернії. 
Повіти Лівобережжя були передані до складу реформованої  Пе
реяславської єпархії28.

Відповідно до повітового поділу губерній було зроблено пере
діл митрополії29. У кожному повітовому місті утворювалось Ду
ховне Правління. Таким чином, церковні органи управління по
трапляли під контроль світської адміністрації. Відбудовувалась 
чітка церковноадміністративна структура, яка сприяла поси
ленню контрольнополіційних функцій Церкви над парафіями у 
духовній сфері, у боротьбі з вольнодумством, єретицтвом та сек
тантством30. Єдиною користю одержавлення Православної Церк
ви на Київщині стало закінчення панських знущань над церква
ми і священиками, які вони терпіли в часи Речі Посполитої.

Незручність ж нової ситуації полягала в тому, що царський 
уряд хотів бачити в Церкві лише слухняного виконавця своєї волі 
і поступово перетворював її на звичайну державну установу, і та
ким чином зводив стіну між духовенством і парафіями31.

Кількісний склад повітів Київської митрополії залишався 
майже незмінним впродовж ХІХ століття. Проте чотири повітові 
духовні правління були переведені з одних повітових міст до ін
ших. Так у 1800р. змінили назву два повіти: П’ятигірський став  
називатись Таращанським, а Катеринопільський – Звенигород
ським. У 3040х рр. відбулись ще дві зміни. У 1837р. Богуслав
ське правління було переведено до м. Канева, проте повіт ще до 
1844р. називався Богуславським32. У тому ж  1844р. до Київської 
губернії передане м. Бердичів, до якого перевели Махнівське 
Духовне Правління разом із штатом собору, оскільки Махнівка 
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втратила статус повітового центру33. З цього часу Київська ми
трополія більш не зазнавала зовнішніх адміністративнотери
торіальних змін до початку ХХ ст.34. Київський повіт  не мав ні 
духовного правління, ні протопопа, а керувався безпосередньо 
Київською Дикастерією35.

Протопопії, як церковні округи на рівні повітів, у свою чергу 
поділялися на менші відділи – благочиння 36. За давніми україн
ськими звичаями протопоп і благочинний обиралися вільними 
голосами духовенства та мирян, проте з часом було введений но
вий порядок призначення на ці управлінські посади. Хоч інсти
тут благочинних, як суто виконавчий орган  виник пізніше, ніж 
протопопії, він в ході подальшого розвитку церковного життя 
виявився більш ефективним для самодержавницькому курсу на 
централізацію і бюрократизацію церковного апарату. Тому діями 
Київських владик інститут протопопій поступово ослаблювався, 
а у 1841р. за митрополита Філарета (Амфітеатрова) взагалі ска
сований і тоді на перший план виступили благочинні37.

Кількість парафій впродовж ХІХ ст. була майже постійною, не 
зважаючи на зростання населення утричі, царський уряд дуже 
рідко давав дозвіл на утворення нових церковних одиниць у 
сільській місцевості, а з другої половини ХІХ ст. вживає заходів 
щодо скорочення дрібних парафій, що викликало великі протес
ти віруючого народу.

У 1797р. реформована Київська єпархія налічувала 1327 цер
ков. На священичих і протопопських місцях знаходилось 1344 
осіб, крім того 11 священиків знаходились на дияконських міс
цях і 126 кліриків були поза штатом38. Дияконів налічувалось 
646 осіб, проте лише  174 з них знаходились на дияконських міс
цях. число дячків становило 1197 осіб, а число пономарів 1008 
осіб. Загальна кількість священно і церковнослужителів стано
вила 3890 осіб39.

У 1859р.  в Київській єпархії було штатних священиків 1334 
осіб, позаштатних – 87. число церков сягало 1330, в тому чис
лі  1165 сільських храмів 40. У 1878р. в Київській єпархії налічу
валось 1421 церков, в тому числі парафіяльних 1314. Серед них 
1224 дерев´яних, 196 кам´яних, 1 залізна. В штаті налічувалось 
1259 парафій. Священиків разом з протоієреями налічувалось 
1355 осіб, дияконів – 165 осіб, псаломщиків і причетників – 1588 
осіб41. З поч. ХІХ ст. з запровадження нових штатів істотно збіль
шувались державні асигнування на утримання духовенства42. Се
рією указів поширювались права і привілегії церковно і священ
нослужителів43. Всі ці та інші заходи російського самодержавства 
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мали на меті не лише сильніше прикути Церкву до державної ко
лісниці, але й наблизити духовенство за юридичним і суспільним 
статусом до дворянства44, піднести його авторитет, можливості 
як важливого ідеологічного важеля у Російській імперії тощо45. 

На священиків в міські та великі сільські парафії почали при
значати росіян. Цар Микола І взагалі пропонував переселити 
українське духовенство з Правобережжя у Росію і замінити його 
російським46.  Вже з середини ХІХ ст., коли перевелись старі свя
щеники, які тримались давніх українських традицій, у сільські і 
міські парафії стали ринули вихованці нових шкіл: семінарій та 
академій. Вони, проходячи зросійщену духовну школу, відрива
лись від народної мови, дивились на неї і на українську стихію 
згорда, а, народний обряд і культуру легковажили47.

Перші монастирі почали з´являтись на території України не
вдовзі після прийняття християнства. Їхня кількість постійно 
змінювалась і ХІХ століття не є загалом тут винятком48. Після 
впровадження штатного розкладу для монастирів у 1786р., у 
штаті Київської Митрополії на державному утриманні було 7 
чоловічих монастирів. Відповідно до наказу Св. Синоду від 25 
квітня 1865р. для відкриття нового монастиря було потрібно: 
а) щоб у монастирському житті поєднувались цілі благодій
ницькі та виховні; б) щоб монастирське життя спиралося на за
сади спільного життя49.

Протягом ХІХ ст. кількість чоловічих монастирів поступово 
змінювала. У 1835р. нараховувалось п´ять штатних монасти
рів, не беручи до уваги КиєвоПечерської Лаври, у Києві: Ки
євоБратський Училищний, Богоявленський, Видубицький 
Михайлівський, Катеринівський Грецький, ЗолотоверхоМихай
лівський, ПустинноМиколаївський50. Поза межами Києва у по
вітах були розташовані позаштатні монастирі: Богуславський 
СвятоМиколаївський, Виноградський СвятоІорданський, Белі
лівський Георгіївський, Лебединський СвятоГеоргіївський, Жа
ботинський СвятоОнуфріївський, Мотронівський СвятоТро
їцький, Мошногірський СвятоВознесенський, Медведівський 
СвятоМиколаївський Пустиний, Ржищівський СпасоПреобра
женський; всього десять51. У 1840р. було закрито Белілівський 
СвятоГеоргіївський монастир, а у 1845р.  Лебединський Свя
тоГеоргіївський. Ржищівський СпасоПреображенський монас
тир у 1852р. став жіночим. У 1866р. був відкритий Київський 
СвятоТроїцький монастир52.

У 1884р. Київський митрополит Платон (Городецький) подав 
клопотання до Св. Синоду про відновлення Межигірського чо
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ловічого монастиря  і про відкриття в ньому ремісного училища 
для дітей духовенства.

16 червня 1884р. було  видано указ про передачу будівель та 
землі фаянсової фабрики (вона була розташована на території 
монастиря з часу його закриття у 1786р.) під опікунство єпар
хіального керівництва для обладнання монастиря. через два 
роки 11 січня 1886р. Синод видав наказ “Про відновлення Києво
Межигірського монастиря”: а) відновити з назвою КиєвоМеж
игірський СпасоПреображенський першокласний монастир; б) 
приписати до нього Київський СвятоТроїцький монастир з усіма 
землями та капіталами; в) призначити ігумена Іону з Троїцького 
монастиря, архимандритом відновленого53.

Проте у 1894р. Троїцький монастир знову було відокремлено 
як самостійний, а Межигірський, за наказом Св. Синоду переда
ний у завідування ігумені КиєвоПокровського жіночого монас
тиря Калісфелії54.

У більшості випадків монастирі очолювали архимандрити або 
ігумени. Проте для КиєвоПечерської Лаври священноархиман
дритом був митрополит Київський і Галицький, і тому він управ
ляв нею через своїх намісників. Протягом століть КиєвоПечер
ська Лавра була одним із найбільших центрів церковного життя 
в Україні і взірцем чернечого подвигу. Ближні печери (Антоніє
ві) утворювали особливий монастир, який перебував під управ
лінням керівникаблюстителя, котрий як і настоятель Дальних 
(Федосієвих) печер монастиря, був залежним від Лаврського свя
щенноархимандрита та її Духовного Собору 55.

Вікарні єпископи також могли очолювати монастирі. Так пер
ший вікарій Київської митрополії – єпископ чигиринський керу
вав ЗолотоверхоМихайлівським монастирем, мав намісників і 
отримував окрему платню для себе і свого штату56. Коли з’явився 
другий вікарний єпископ Уманський, то під його владу віддали 
Братський Богоявленський монастир. З 1884р. третій вікарій 
єпископ Канівський керував Київським ПустинноМиколаїв
ським монастирем57.

Згідно з штатами визначалися джерела поповнення монастир
ського  кошторису. Прибутки монастирів можна розділити на 5 ви
дів: 1) від уряду у вигляді доходів з земельних угідь; 2) у вигляді 
грошової допомоги, також від уряду; 3) пожертви від богомольців; 
4) гроші, які  утримувались від здачі в оренду будинків, які належа
ли монастирям; 5) відсотки з капіталів в банківських установах58.

Кількісно чоловічі монастирі теж відрізнялись один від одно
го. Першість серед них мала КиєвоПечерська СвятоУспенська 
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Лавра. Крім намісника, тут було ще 5 архимандритів, 15 ігуменів, 
62 ієромонахів, 3 ієросхимонахів, 42  ієродиякони, 4 схимники, 
100 монахів, тобто всіх ченців – 231 особа. Крім того було – 395 
дійсних послушників, 575 тимчасових послушників, 97 учнів, 164 
вільнонайманих робітників; всіх 1462 особи59.

В Лаврі мали постійне проживання: митрополит Філарет (Ам
фітеатров) /18371857/; митрополит Філофей (Успенський) 
/18761882/, митрополит Платон (Городецький) /18821891/60.

На території обителі знаходились: школи навчальнонарод
на –100 учнів, друкарська – 67 учнів, іконописнопозолотна – 30 
учнів. Дві лікарні, друкарня, з складами, заїжджий двір; поза меж
ами монастиря свічний, воскобійний та цегляний заводи61. Киї
воПечерській Лаврі належало два скити: Китаївска і Голосіївська 
пустині разом з прилеглими хуторами62. 

За кількістю насельників після КПЛ йшов ЗолотоверхоМихай
лівський монастир – 98 осіб, КиєвоБратський – 60 осіб; Києво
Видубицький – 47 осіб, КиєвоМиколаївський – 39 осіб, КиєвоСо
фіївський Митрополичий Дім – 12 осіб63.

Заштатні чоловічі монастирі не вражали кількістю насельників. 
Наприкінці ХІХ ст. Києвський СвятоТроїцький монастир налічував 
22 особи, Корсунський СвятоМиколаївський – 20 осіб, Мошногор
ський СвятоВознесенський – 17 осіб, Богуславський СвятоМико
лаївський – 13 осіб, Жаботинський СвятоОнуфрієвський – 29 осіб, 
Мотронівський СвятоТроїцький – 17 осіб, Виноградський Свято
Успенський – 12 осіб, Медведівський СвятоМиколаївський – 18 
осіб (сюди не взято до уваги учнів шкіл, що були при обителях)64.

Кількість жіночих монастирів у Київській митрополії протя
гом ХІХ ст. змінювала від трьох до п’яти. На початку ХІХ ст. діяли 
такі жіночі монастирі Київської єпархії: Київський Флорівський 
СвятоВознесенський, Лебединський СвятоМиколаївський та 
чигиринський СвятоТроїцький65. У 1852р. колишній Ржищев
ський СпасоПреображенський чоловічий монастир був пере
творений на жіночий, але залишився позаштатним66. У 1842 р. 
був виданий новий штатний розклад для жіночих монастирів. За 
ним Лебединський  СвятоМиколаївський монастир був записа
ний до штату і підвищений до рівня другого класу67. У 1878 р. за
сновано  Введенську жіночу громаду, а у 1889 р. – Київський Свя
тоПокровський жіночий монастир. У 1894р. до них приєднався 
перетворений з чоловічого на жіночий Межигірський СпасоПре
ображенський монастир. 

Таким чином наприкінці ХІХ ст. у Київській єпархії було три  
штатних і три позаштатних жіночих монастирі68. Жіночі монас
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тирі вражали більшою кількістю насельниць. Першість серед них 
мав КиєвоФлорівський монастир, де разом з учнями  кількість 
осіб сягала у 1882р. 452 особи (до1900р. сягне понад 600 осіб)69. 
Далі за ним йшов новоутворений у 1889р. Київський СвятоПо
кровський монастир. У 1894р. до нього приєднано Межигірський 
СвятоПреображенський монастир. Всіх осіб, що проживали в 
об’єднаному монастирі у 1900 налічувалось 574 особи70.

Лебединський СвятоМиколаївський жіночий монастир був 
відомий насамперед духовним  училищем, яке існувало ще з се
ред. ХІХ ст. Усіх осіб, що проживали на території монастиря було 
16071. Кількість насельниць інших жіночих монастирів подається 
разом: Введенська жіноча община – 74 особи, чигиринський Свя
тоТроїцький монастир – 169 осіб, Ржищівський СпасоПреобра
женський монастир – 135 осіб 72.

Таким чином незважаючи на унфікаційну політику Російсько
го уряду Київська єпархія впродовж 19 ст. залишалась найбіль
шою по кількості парафій і монастирів не тільки в Україні, але 
в усій імперії, і лише  місто Київ за кількістю храмів поступався  
Москві і Петербургу і це через нерівність населення на 1917р. в 
Києві бл.700 тис., бл. 2млн в СанктПетербурзі і 1.5 млн в Москві. 
Проте за значенням і кількістю древніх монастирів він справді 
заслуговував назву «Другий Єрусалим».

В даний час на території м. Києва та Київської області знахо
диться найбільша кількість  православних парафій як Київського 
Патріархату (дві єпархії і 650 громад та УПЦ МП (3 єпархії і 800 
парафій) і тому Київська митрополича єпархія і надалі посідає 
провідне місце в Українському Православ’ї.

Необхідно підкреслити, що Київську єпархію  вже майже пів
століття з 1966 р. і по даний час очолює Святійший Патріарх Ки
ївський і всієї РусиУкраїни Філарет (Денисенко) /1966 – 1995 
рр. митрополит Київський/ який не тільки зберіг її від повного 
знищення в 1970 – 80их роках, але особисто вклав зусилля у від
будову сотні храмів і монастирів в м. Києві та Київської області.
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Релігійнохристиянсько та політично, як відомо із візантій
ських джерел, безпосередніми сусідами Візантійської імперії в 
VIVIII століттях стають слов’янські князівства Подунав’я та одна 
із найбільших централізованих країни Східної Європи ІХ століт
тя – РусьУкраїна [5,с.311; с.7883; c.131141].

 Власне в цей час велика княгиня київська Ольга, регентша ма
лолітнього сина, великого київського князя Святослава, широко 
знайомилася з візантійським християнством. Вона, як засвідчу
ють візантійські джерела вступає в політичні та культурноре
лігійні взаємовідносини з Візантійською імперією, стає з своїми 
придворними, християнкою і пропагандистом християнства в 
Українській державі [5,с.311; с.7883; c.131141]. 

 Однак в епоху правління її сина великого київського князя 
Святослава, який сповідував українське язичництво, зближен
ня релігійних культур, на основі християнської релігії, в середи
ні ІХ століття із за релігійних різнобачень та відмінностей, полі
тичних та культурнорелігійних взаємовідносин  РусиУкраїни 
з Візантійською не відбулось [10,c.1245; c.5768; 11,с.220230, 
с.204208, с.6276].

Хоча, як напрошуються висновки після аналізу наявних джерел, ві
зантійська політична і релігійна еліта з самого початку, охрестивши 
велику княгиню київську Ольгу в центральному храмі християнства 
та міста Костянтинополя, Святій Софії, дала можливість великій кня
гині Ользі доторкнутися до найважливіших святинь християнсько

В. С. ІДЗьО
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го світу [10,c.1245; c.5768; 11,с.220
230, с.204208, с.6276].

За цей найвищий акт візантій
ців, уже християнкою Оленою, 
було зроблено свою пожертву, зо
лоте блюдо обсипане коштовними 
діамантами, костянтинопольській 
святині [5,с.311; с.7883; с.160
162; c.131141].  

Цю дорогу пожертву велика кня
гиня ОльгаОлена зробила на знак 
подяки, за те, що візантійці позна
йомили  через неї частину укра
їнського суспільства з християн
ською культурою та релігією, уже 
в епоху її правління Українською 
державою [1,c.1243; 5,с.311; с.78
83; с.160162; c.131141].

Як бачимо з візантійських джерел, з політичною централізаці
єю РусиУкраїни в ІХ столітті візантійський культурний та релі
гійний вплив в епоху великої княгині Ольги стає відчутнішим. З 
цього часу історія РусиУкраїни висвітлюється ширше на шпаль
тах візантійських джерел [16,c.2367]. 

В основному це торгові та політичні взаємовідносини, однак, 
в середині ІХ століття Візантійська імперія закладає основи релі
гійних зв’язків з могутнім східним сусідом РуссюУкраїною [5,с.3
11; с.7883; c.131141].

Ці події описуються у зв’язку з військовим нападом Руси
України на Візантію внаслідок торговополітичних суперечок 
Костянтинополя і Києва. Про це ми дізнаємося із свідчень кос
тянтинопольського патріарха Фотія. Він очевидець цих подій, 
звертається до своєї християнської пастви з релігійною пропо
віддю, яка повинна була заспокоїти наляканий Костянтинополь. 
Костянтинопольcький патріарх Фотій закликає імператора та ві
зантійське суспільство до мирних переговорів з грізними та во
йовничими українцямислов’янами [6,с.42124]. 

З його проповіді ми дізнаємося, що причиною нападу Руси
України є не дотримання договору, який уклав візантійський ім
ператор. Патріарх Фотій наголошував: ”що коли приплили вар
варські кораблі, наповнені воїнами з грізно піднятими мечами, 
ми зрозуміли, що ті, яких ми за невеликі провини пригнічували, 
і за мале повертали в рабство, прийшли, щоб відомстити нам за 

Мал.І. Блюдо яке подарувала після 
хрещення велика княгиня Ольга

храму Святої Софії в Костянтинополі. 
Сьогодні зберігається

в скарбниці Св. Марка у Венеції.
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наші борги. Вони найшли на нас, як морська хвиля, і знищили 
живих на цій землі, як польовий звір траву...” [10,c.1245;c.5768; 
11,с.220230, с.204208, с.6276].

Військовий напад РусиУкраїни на столицю візантійської імпе
рії місто Костянтинополь нам описує і Венеціанська хроніка Іоана 
Дьякона, згідно свідчень якої: “слов’яни не змогли взяти Костянти
нополя, “непереможне місто”, пише Іоан, залишилось цілим, однак 
слов’яни розгромили передмістя наскільки змогли і перебили на
роду теж наскільки змогли. Розгром околиць Костянтинополя був 
здійснений менше, ніж за тиждень. Імператору Михайлу, як розпо
відає патріарх Фотій, нічого не залишилося, як з могутнім народом 
“Рос” укласти договір “миру і любові”. 25 червня флот русів поки
нув царгородську гавань так швидко, як і з’явився. “Повість мину
лих літ” теж згадує про похід флотилії київського князя Аскольда в 
866 році” [10,c.1248; 2,c.1214, c.175177,c.743, c.4447].

Візантійський патріарх Фотій разом з імператором Михайлом 
не тільки “всю ніч молився” під час облоги Костянтинополя ру
сами, але й організував урочистий хрестовий хід з церковним 
співом псалмів попід стінами міста, щоб підбадьорити воїнів. 
Власне це, як підкреслював у своєму описі патріарх Фотій, і вря
тувало Костянтинополь від “скіфівязичників”. Як бачимо, мор
ські походи київського князя Аскольда на Костянтинополь від
булися в 860 і 866867 роках, хоча “Повість минулих літ” датує їх 
866 роком, а літопис Новгородський – 854 рокам. Хронологічні 
розбіжності очевидні, тому ми спробуємо з’ясувати це питання, 
оскільки воно безпосередньо пов’язується з першим хрещенням 
Руси України [2,c.1214, c.175177, c.743, c.4447].

В “Окружному посланні” 866867 років патріарх Фотій спові
щає про “хрещення народу Русь”. Тут же він характеризує щойно 
хрещений народ як самостійний і войовничий. В “Окружному 
посланні” розповідається не тільки про сам факт хрещення Ру
сиУкраїни, але й обумовлюються політичні взаємовідносини, 
які в подальших століттях відобразилися в договорах між Ві
зантійською імперією і РуссюУкраїною. Патріарх Фотій наголо
шує, “що, замінивши язичницьку релігію християнською, Русь
Україна прийняла єпископа і з ворога перетворилася в союзника, 
пообіцявши Візантії військову допомогу” [3,c.2145, c.5772]. 

Свідчення патріарха Фотія підтверджуються “Життєписом ім
ператора Михайла”, який “встановив дружбу і згоду, і переконав 
русів хреститися” [8,c.5156].

Візантійський історик XV століття нашої ери Георгій Ке
дрин писав, що: “народ скіфський, так він називає українців, 
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прислав в Царгород посольство, і просив святого хрещення, 
яке і отримав” [9,c.814]. 

Візантійський імператор Костянтин Багрянородний згадує 
“Руську єпископію” серед єпархій Константинопольського патрі
архату. З його свідчень можна зрозуміти, що “Руська єпископія” 
знаходилася десь на окраїні імперії. Характерно, що “Церковний 
Статут” великого київського князя Володимира теж коротко зга
дує про хрещення РусиУкраїни при патріархові Фотії [2,c.1214, 
c.175177, c.743, c.4447].

Про хрещення РусиУкраїни при князях Аскольді і Дірі згадує 
і Никонівський літопис. Цей текст тотожний із текстом “Повісті 
минулих літ”. Однак, тут говориться і про укладення миру гре
ків з русами і про те, що “Василій приложив багато зусилля, щоб 
хрестити Русь і просив архієреїв, щоб схвалили хрещення Руси і 
послали в Русь єпископа”. Характерно, що із свідчень грецького 
Паралипомена Зонари випливає, що “руси зволікали з хрещен
ням” [14,c.10,c.1319,c.2329].

 Також зауважимо, що очевидно спочатку хрестились князі і 
частина князівської дружини. Це дозволило в подальшому нор
мандським князямязичникам здійснити переворот і відновити 
язичницьку віру [2,c.1214, c.175177, c.743, c.4447].

Протидія християнству в РусиУкраїні, очевидно, була наслід
ком насильницького хрещення Візантією Болгарії та інших наро
дів. З 962 року після коронації папою римським в Римі на імпера
тора Оттона І кристалізується ще одна імперія – західна. Обидві 
імперії звертають свій погляд на слов’янський схід з метою хре
щення слов’ян відповідно зі своїм західним і східним обрядом. 
Тому язичництво епохи Святослава – це свідома політична по
зиція РусиУкраїни, яка власне і консолідує РусьУкраїну. Князь 
Святослав більше релігійний політик, ніж правитель держави. Це 
видно із взаємовідносин сина язичника і матері християнки. По
літичні устремління великого київського князя Святослава – це 
збереження стародавніх політичних, торговоекономічних і релі
гійних традицій РусиУкраїни на противагу зростаючому впливу 
християнства [5,с.311; с.7883; c.131141]. 

В цей же час політична та релігійна доктрина княгині Ольги 
полягає в залученні РусиУкраїни до християнського світу з його 
релігією, культурою, традиціями. Переговори між князем язич
ником і княгинею християнкою не дають ніякого результату, 
кожна сторона залишається на своїй позиції. В цей же час проти 
язичника Святослава з метою відновлення християнської єпис
копії в РусиУкраїні збираються всі військові сили Візантійської 
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імперії. Очолює візантійське війська сам імператор Іоан Ціміс
хій, полководець рішучий і досвідчений. Після кровопролитних 
битв в Болгарії в Доростолі 971 року відбулася особиста зустріч 
між князем Святославом та імператором Іоаном Цімісхієм, так 
детально описана Львом Дьяконом. Договір обумовлював допо
могу  РусиУкраїни Візантійській імперії і збереження умов попе
редніх договорів. Що стосується християнства, то нам нічого не 
відомо з цього приводу [18,c.1225, c.4572].

Таким чином, із проаналізованих нами джерел відомо, що  
РусьУкраїна була зацікавлена в добросусідстві з Візантійською 
імперією [7,c.131141; c.131141]. 

Візантійська імперія в ІХ столітті панувала на чорному та Се
редземному морях, тут в Костянтинополі сходились шляхи світо
вої торгівлі, культури та релігії. В цей час Візантійська імперія 
межувала з РуссюУкраїною по чорному морю. В Костянтинополь 
з Дністра, Дніпра, Дону прибували українські купці, які пізнавали 
візантійську культуру, також християнство. Столиця Костянти
нополь з численними храмами вражала русів. Легенди про Візан
тій – Костянтинополь та його багатство поширюються і в Русь
Україну разом з християнством [13,c.1236].

 Так, у Києві стає відомо, що Костянтин Великий отримав імпе
раторську корону безпосередньо із рук ангела. Всі ці реліквії збе
рігаються в Святій Софії і настільки священні, що імператор може 
одягнути їх тільки з благословення патріарха. Патріарх, однак, 
друга особа в державі. В цей же час політичні та релігійні відноси
ни Візантійської імперії з Римом напружені, оскільки імператор і 
патріарх вважають себе владиками всього християнського світу і 
християнської церкви. Римський папа для них всього лиш єпископ, 
перший єпископ всього християнського світу, але після візантій
ського імператора – друга особа в християнському світі, патріарх 
костянтинопольський – третя [15,c.5667]. При імператорі Кос
тянтині VII був створений Статут Візантійського двору, своєрід
ний статус усіх державних і релігійних чиновників Візантійської 
імперії. Перше місце в цьому переліку займав сам – візантійський 
імператор та співправителі. Друге місце займав – папа римський, 
який титулувався “Первозванний друг імператора”, третє місце за
ймав –  патріарх костянтинопольський, який був названий “Дру
гим після папи”. Далі ішли митрополити та єпископи відносно 
табеля рангів, яких було 92. Таким чином, в час єдності християн
ської церкви папа римський займав перше місце і в християнській 
ієрархії, а опісля нього друге місце належало патріарху костянти
нопольському [10,c.1245; c.5768;11, с.220230, с.204208, с.6276].
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Без сумніву, що в Києві в час великого князя Святослава все це 
знали, і розумний князь враховував позицію християнства у влас
ній країні. Як відомо, в його власній дружині були християни і в по
сольстві в Костянтинополь до імператора Костянтина VII на чолі 
з княгинею Ольгою були присутні його представники. Як наголо
шувалось вище, в плани матері щодо християнізації РусиУкраїни 
він був посвячений. Вчені припускають, що старший син Ярополк 
був висвячений бабкою на християнина, що підтверджує його одру
ження з гречанкоючерницею. Однак, політична діяльність змуси
ла його в якийсь політичний момент навіть проводити гоніння на 
християн. В його час християнська партія, яка концентрувалась на
вколо княгиніхристиянки Ольги, була сильна, відігравала велику 
роль в державних та торговоекономічних справах РусиУкраїни. В 
Києві відчувалося зміцнення позиції християн, і княгиня Ольга до
бре обдумувала хрещення РусиУкраїни і перетворення християн
ства в релігію всієї Української держави. Всі ці її плани, очевидно, 
були предметом переговорів з імператором Костянтином. Її визна
ченість в християнстві доведена самим хрещенням в Костянтино
полі в 946 році [2,c.1214, c.175177, c.743, c.4447].

Християнська княгиня Ольга та події, що розвивалися в Руси
Україні після її хрещення, привертають увагу дослідників і аналі
тиків. Як відомо із джерел, посольство княгині Ольги, “архонтиси 
русів” з релігійних питань прибуло в Костянтинополь на початку 
вересня 946 року. Оточення княгині було великим. Візантійські 
джерела наголошують, що воно складалося з 10 особливо на
ближених до княгині осіб, серед яких її племінник, імені якого 
не названо. Далі названо 22 посла від руських князівств, серед 
них декілька послів князя Святослава. Далі 42 купці, це свідчить, 
що торговоекономічним відносинам княгиня приділяла велике 
значення. Серед свити княгині Ольги було три перекладачі. В її 
найближчому оточенні було 16 візантійок. В складі посольства 
був і священик. За свідченнями княгині Ольги, на прийом імпе
ратора вона очікувала дуже довго. Перед “архонтисою русів” ви
бачились, що княгиня сприйняла за образу. Однак, чиновники ві
зантійського імператора намагалися за цей час як слід показати 
великій княгині Ользі  свою столицю, місто Костянтинополь з 
його палацами, оборонними мурами, церквами, торговореміс
ничими центрами [10,c.1248; 2,c.1214, c.175177, c.743, c.4447].

9 вересня 947 року в тронному залі палацу відбувся імпера
торський прийом, який закінчився парадним обідом в честь “ар
хонтиси русів” і її посольства. Прощальний прийом та обід 18 
серпня був теж дуже урочистий. Самого ходу переговорів нам 
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прослідкувати не вдалося, оскільки відсутні будьякі джерела, 
однак відомо, що княгиня Ольга була не дуже задоволена ними. 
Очевидно в цей час військова допомога РусиУкраїни Візантії не 
дуже була потрібна. Що ж до хрещення РусиУкраїни, то Візантій
ська імперія, знаючи що при владі в РусиУкраїні стоїть могутній 
язичницький князь Святослав, теж не бажала втягувати себе в 
переговори з княгинею Ольгою, знаючи, що це загрожувало ві
йною з Руссю. Всі ці міркування базуємо на прощальних словах 
княгині Ольги патріарху: ”Люди мої і син мій – язичники, хай 
збереже мене бог від всякого зла”. Це підтверджує, що основною 
метою переговорів було хрещення РусиУкраїни. Сам факт хре
щення “архонтисі русів” імператором цьому теж підтвердження. 
Що ж стосовно хрещення самої княгині та прийомів імператором 
з імператрицею, то це теж носило чисто політичний характер. 
Слід наголосити також, що княгиня Ольга зробила пожертву в 
соборі святої Софії, що було відображено в джерелах ХІІ століття. 
Пожертва, як наголошувалось вище, складалась з великого золо
того тареля, оздобленого дорогоцінним камінням та перлами, і 
була, як вважають вчені, хрестильною пожертвою княгині. При 
хрещенні княгиня Ольга отримала християнське ім’я Олена. Відо
мо, що ім’я Олени княгині дали не випадково, Оленою називалась 
мама Костянтина Великого. Вона 
була християнкою при сині язич
нику Костянтині. Власне та ста
родавня Олена докладала зусиль 
для утвердження християнства в 
Римській імперії. Ось таке завдан
ня отримала християнка Олена від 
Костянтинополя, повертаючись у 
свою державу, якою правив її син 
язичник. Вона привезла, як вважа
ють дослідники, подаровану візан
тійським імператором, освячену 
костянтинопольським патріархом, 
ікону святого пророка Іллі [5,с.3
11; с.7883; с.160162; c.131141]. 

Як вважають дослідники ікона 
святого Іллі в подальшому пере
бувала в побудованою княгинею 
Ольгою, першому християнському 
храмі міста Києва, Іллінській церк
ві  [4,c.131141; c.131141].

Мал.2. Ікона пророка Іллі  Х століт-
тя з церкви святого Іллі побудованої 

великою княгинею Ольгою у Києві. 
Зберігається в  римі.
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Як бачимо, союз встановлюється, що видно із подальших дій 
княгиніхристиянки ОльгиОлени. Опісля в 961 році імператор 
Роман просить допомоги проти арабів та нападів норманів, і кня
гиня Ольга посилає київське військо на допомогу імперії. Однак, 
мова про хрещення РусиУкраїни Візантією не іде, оскільки та веде 
кровопролитні війни. За таких політичних реалій 969 року поми
рає велика княгиня Ольга. Літописець в “Похвалі Ользі” порівнює 
княгинюхристиянку ОльгуОлену “зі світлим місяцем вночі, зір
кою перед християнським світанком РусиУкраїни...” [16,c.2346]. 
Політичні міжусобиці князів Ярополка і Володимира добре дослі
джені в українській та зарубіжній літературі. Перемога князя Во
лодимира, на нашу думку, була цілком логічною, якщо повірити, 
що Ярополк був християнином, одруженим на грекині, намагав
ся утвердити християнство і тим самим виконати заповіт бабки 
Ольги про християнізацію РусиУкраїни. А цьому опиралося тоді 
язичницьке суспільство та дружинна верства князя Володимира. 
Аналіз джерел дає підстави наголошувати, що перемога князя Во
лодимира над князем Ярополком – це чергова перемога язични
цтва над християнством, що потребує подальшого перегляду та 
аналізу джерел [10,c.1248; 2,c.1214, c.175177, c.743, c.4447].

Проте, утвердившись в Києві політично, великий князь Воло
димир побачив недосконалість язичницької релігії. Спочатку він 
почав реформувати язичництво, однак, добре вивчене історич
ною наукою, реформування закінчилось провалом. Другий етап 
Володимирового сходження до християнства – це винесення ре
лігійного питання на розсуд усього українського суспільства, ві
доме з джерел як “вибір віри” [5,с.311; с.7883; c.131141].

Довгий процес вибору віри та дискусій призвело до того, що 
панівною елітою за основу було вибране почесне візантійське 
християнство. Як бачимо, язичницький пантеон Володимира 
потерпів крах. Володимир зауважив, що вже довгі віки христи
янство функціонує в Києві цілком легально. частина його бояр, 
купців та дружини вже хрещена. Великокнязівська влада актив
но вступає в тісні торговоекономічні та політичні зв’язки з хрис
тиянськими країнами західної та південної Європи. В цей час під 
впливом християнства змінюється світобачення українського 
народу, стара віра не витримує конкуренції з християнством. Но
вий час християнства змушує великого київського князя Володи
мира розглянути всі державні віри і з’ясувати їх придатність для 
повсякденного функціонування в державній системі РусиУкраї
ни. Літописець відзначає, що Володимир “християнством просві
тив Русь, вивів її з темряви язичництва” [14,c.10,c.1319, c.2329]. 
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Однак, якщо ретельно проаналізувати “вибір віри князем Воло
димиром”, то видно, що він з самого початку схилявся до візан
тійського християнства. Загравання великого київського князя 
Володимира з Візантійською імперією розпочалось одночасно з 
утвердженням його в Києві. Як відомо із джерел, вже тоді вели
кий київський князь Володимир продумував плани зближення і 
політичного і релігійного з Візантією. Надання допомоги Візан
тійській імперії було постійно пов’язане з династійним шлюбом 
і, нарешті, будучи в безвихідному становищі, імператор Візантії 
дав згоду на шлюб своєї сестри Анни з язичником Володимиром 
за умови його хрещення, як політичного діяча, і держави, яку він 
очолював. Однак, дипломатія Візантії була гнучкою і, щоб оста
точно утвердити свої політичні амбіції, київський князь Воло
димир завойовує візантійський Херсонес і погрожує Костянти
нополю. Як бачимо із аналізу джерел, великий київський князь 
Володимир наполегливо домагається візантійського християн
ства і шлюбу з сестрою візантійських  імператорів, принцесою 
Анною [11,c.93158].  Династичні шлюби в той час мали велику 
вагу, вони сприяли як політичному, так і релігійному зближен
ню. Тому Володимир продовжував активну зовнішньополітичну 
діяльність з метою не тільки прийняття християнства, але й ди
настичного зближення з політичною верхівкою Візантійської ім
перії [1,c.2345; c.5678]. 

Політична діяльність великого князя Володимира пов’язується 
з ходом подій в Європі. Як відомо, саме тоді німецький король 
Оттон І приєднав до своїх володінь значну частину Італії і прого
лосив створення Священної Римської імперії. Оттон ІІ зумів орга
нізувати свою християнську державу і поширити її владу на всю 
Західну Європу [17,c.4548].

Володимир розумів, що на заході від володінь його держави 
набирає сили ЗахідноРимська християнська імперія, на Півден
номуСході процвітає Візантійська християнська імперія. Головні 
політичні відносини РусиУкраїни пов’язані як з Візантійською, 
так і з ЗахідноРимською імперіями. Встановлення династійних 
зв’язків було важливою і необхідною частиною зовнішньої полі
тики християнських держав та політичних діячів Європи [10,c.12
48; 2,c.1214, c.175177,c.743, c.4447].

Цілком очевидно, що в РусиУкраїні було відомо, що в 968 році 
письменник і дипломат, єпископ Лютпранд прибув у Константи
нополь як посол, щоб договоритися з імператором Візантії Ники
фором Фокою про шлюб візантійської принцеси з сином Оттона 
І, майбутнім імператором Оттоном ІІ. Імператор Никифор Фока 
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категорично відмовив, наголосивши, що про шлюб між принце
сою, народженою в пурпурі, і королем варваром “не може бути й 
мови”. Оттон, на думку імператора Візантії, король варварів, не 
може бути чоловіком благородної принцеси. Єпископ Лютпранд 
намагався доказати можливість такого шлюбу, наголосивши, 
що внучка імператора Романа старого була по шлюбі дружиною 
болгарського царя Петра. Відмовивши, візантійський імператор 
Никифор Фока давав зрозуміти католицькому єпископу, що хрис
тиянський король Оттон нічим не кращий від варвараязични
ка. Ми прекрасно розуміємо відмову візантійського імператора, 
вона політичнорелігійна. Йдучи на розрив з західним христи
янством, правляча еліта Візантійської імперії протиставляла їй 
свою власну політичну і релігійну систему, яку вважала за основу 
християнства. За таких політикорелігійних відносин з Західною 
Європою помирає через рік імператор Никифор Фока. Новий ім
ператор Іоан Цімісхій проводить гнучкішу політику з Західною 
Європою. На нове звернення Оттона І імператор Іоан Цімісхій 
пропонує йому в дружини свою племінницю Феофано і Оттон І 
згоджується. Шлюб Оттона ІІ був урочисто скріплений папою в 
Римі 14 квітня 972 року [18,c.2329]. Все це було відомо і в Ру
сиУкраїні, тому політична і дипломатична діяльність великого 
київського князя Володимира Святославовича в контексті на
шого аналізу джерел, цілком стає зрозумілою. Великий князь 
київський Володимир теж проводить політичне та релігійне 
зближення з Візантійською імперією з метою встановлення ди
настичної спорідненості. Всі деталі цього політичного та релігій
ного єднання проаналізовані вченими, тому тільки наголосимо, 
що великий київський князь Володимир зумів внаслідок вій
ськової дипломатії та натиску на ослаблену імперію поріднитися 
з візантійськими імператорами. Царівна Анна, яку так без успіху 
сватав імператор ЗахідноРимської імперії, стала дружиною ве
ликого київського князя РусиУкраїни, Володимира Святосла
вовича [5,с.311; с.7883; с.160162; c.131141]. Безсумнівно, що 
діяльність Анни в РусиУкраїні потребує ретельного досліджен
ня. Згідно зі свідчень хроністів, Анна побудувала в РусиУкраїні 
багато церков. Усі свідчення нашого літопису про царівну Анну 
зводяться до прохання братів Василя і Костянтина їхати в Русь
Україну: “Може що оберне тобою Бог Руську землю до покаяння, 
а від Грецької землі відверне жахливу війну” [12,c.3449]. 

Джерела сповіщають, що з принцесою Анною прибули вишу
кані візантійці та візантійки, а також священики з Херсонеса. 
Для царівни Анни було відведено окремий палац, виділена при
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слуга для її релігійної та політичної діяльності. Отже, хрещення 
РусиУкраїни, шлюб великого київського князя Володимира Свя
тославовича з візантійською принцесою Анною – політичні та 
релігійні акти, продумані всесторонньо і в деталях, безсумнівно, 
європейського чи світового масштабу. Кожна деталь збережена 
для нас літописцем з метою засвідчити факт світового значення 
– прийняття християнства РуссюУкраїною. Цей факт яскраво на
голошує, що в Східній Європі зміцніла велика держава, скріплена 
владою християнського володаря і вірних громадянхристиян 
[5,с.311; с.7883; с.160162; c.131141]. 

Саме хрещення і шлюб з візантійською принцесою Анною мож
на назвати кульмінаційними в процесі становлення християнської 
РусиУкраїни епохи великого князя Володимира Святославовича. 
Джерела детальніше не розповідають про діяльність великої кня
гині Анни, однак відомо, що цариця Володимирова Анна померла 
1011 року. Сам володар РусиУкраїни, великий князь Володимир 
Святославович пережив її на чотири роки і помер в 1015 році. У 
цьому шлюбі народилися два християнські князі Борис і Гліб, доля 
яких була трагічною [13,c.131141; c.131141].

Важливим джерелом, в якому розповідається про діяльність 
християнського володаря Володимира, є “Пам’ять і похвала Во

Мал.3. реконструкція портрету, вигляду, трону та християнських атрибутів влади 
володаря руси-україни Х століття, великого київського князя  Володимира

з його золотих та срібних монет-гривень.
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лодимиру”. Тут основними заслугами Володимира Святославови
ча автор бачить “прийняття християнства, побудову Десятинної 
церкви та дружбу з Візантійською імперією” [14,c.131141; c.131
141]. Політичний момент для “дружби з імперією” був вибраний 
якнайкращий. В 986 році Візантійська імперія опинилася в дуже 
скрутному міжнародному політичному становищі. Болгарське 
військо отримало велику перемогу над візантійцями, якими ко
мандував сам імператор Василій ІІ, який урятувався втечею гір
ськими стежками, а над імперією нависла смертельна загроза. В 
цей же час на півдні імперії спалахує повстання полководця Вар
да Скліра, який зумів підняти проти імператора Василія ІІ значні 
сили і укласти договір з арабами. Варда Склір проголосив себе 
імператором, вінчав себе імператорською короною і одягнув чер
воні імператорські чоботи, що було державним злочином, оскіль
ки право одягати червоні чоботи мав тільки імператор. чинний 
імператор Василь ІІ послав до бунтівного полководця Варда 
Фоки посольство, намагаючись з ним договоритися, наголошую
чи, що не час до розладу в державі, оскільки зовнішній ворог сто
їть біля воріт Костянтинополя. Однак, Варда Склір показав по
слам червоні імператорські чоботи, доводячи, що одягнувши їх, 
уже не знімають. Отже, переговори закінчилися, не почавшись, а 
Варда Склір готувався до походу на Костянтинополь. В цей же час 
Василій ІІ, рятуючи імператорський трон, відкликає із заслання 
з монастиря, що на острові Хіоса, відомого полководця, родича 
імператора Никифора Фоки, Варда Фоку. Варда Фока швидко зі
брав і очолив військо і виступив проти самозванцяімператора 
Варди Скліра. Суперники вступили в переговори, і Варда Склір 
запропонував Варді Фоці розділити імперію, він стане володарем 
Східної частини, а Варда Фока – Західної. Скоро про переговори 
стало відомо сину Василія ІІ Роману що був у поході, і швидко по
віз неприємну новину про зраду в Костянтинополь. Ситуація для 
Василія ІІ складалася тяжкою, трон під ним захитався серйозно, 
особливо, якщо врахувати ті обставини, що попередні десять ро
ків відбулося декілька двірцевих переворотів: Костянтин VII був 
отруєний, Роман – отруєний, Никифор Фока – обезглавлений, 
Іоан Цімісхій – отруєний. За останні три десятиліття ні один ім
ператор не вмирав своєю смертю, тому згода імператора Василія 
ІІ на союз з РуссюУкраїною і династійним шлюбом є цілком ло
гічним і закономірним явищем в політичній ситуації правління 
Василія ІІ. Власне за таких майже безвихідних умов він починає 
політичні переговори з великим київським князем Володими
ром Святославовичем. В якийсь момент він призупиняє політич
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ні відносини з РуссюУкраїною, оскільки в 987 році військо Варда 
Фоки розбиває військо Варда Скліра, а самого новоявленого ім
ператора осліплюють і відправляють у Костянтинополь. У свят
ковому піднесенні Василій ІІ вже не потребує військової допомо
ги РусиУкраїни, чекаючи на повернення Варда Фоки з військом в 
Костянтинополь, однак, переможець Варда Скліра сам оголошує 
себе імператором і одягає імператорські чоботи. У Вірменії в бу
динку магістра Євстафія Маленіна його прибічники вінчають на 
імператора. Після цього він вирушає зі своїми військами прямо 
на Костянтинополь. Восени 987 року його військо розташовуєть
ся табором на азійському березі Босфору біля Хризополя (сучас
не місто Скутари), якраз навпроти столиці. Військ для відбиття 
нападу у Василія ІІ було явно недостатньо, оскільки все військо 
з Костянтинополя було відправлено з полководцем Никифором 
Фокою проти Варда Скліра. Звичайно, що в Костянтинополі зали
шався ще великий гарнізон, до нього були підтягнуті з провінцій 
вірні імператору Василію ІІ війська. За таких обставин, звичайно, 
за могутніми стінами, під охороною могутньої залоги, імператор 
Костянтин міг певний час витримати облогу військ Варда Фоки. 
Одна, імператор Василій ІІ був далекоглядний політик і заздале
гідь подбав, щоб становище його не стало безнадійним, він уклав 
хоча і не зовсім вигідний, зате добрий договір з РуссюУкраїною, 
який міг забезпечити йому повну владу не тільки в Костянтино
полі, але й в усій Візантійській імперії. Як засвідчують візантій
ські джерела, переговори з РуссюУкраїною були успішні і допо
мога відбірного війська великого київського князя Володимира 
Святославовича прибула в Костянтинополь власне тоді, коли в 
ній була найбільша потреба. Ось як зображає нам ці події всезна
ючий про справи Візантійської імперії християнин Яхья ібн Санд, 
Яхья Антиохійський, який писав арабською: “І сталося тяжким 
становище його і цим був схвильований цар Василій по причині 
слабкості його військ і можливій перемозі над собою. І зменши
лись його багатства і примусило його тяжке становище послати 
до царя русів, а вони його вороги, щоби просити у нього допомо
ги, оскільки він знаходиться в тяжкому становищі. І відгукнувся 
цар русів на прохання Василія. І утвердили вони між собою до
говір про прийняття християнства РуссюУкраїною і одруженню 
на царю Руси сестри Василія, царівни Анни, і про умови хрещення 
всього народу РусиУкраїни, а народ РусиУкраїни, великий. Руси 
ж в той час не сповідували ніякої віри і не належали до ніякого 
закону. І послав до них цар Василій в подальшому митрополитів 
і єпископів, а ті охрестили царя і всіх, кого обіймали його землі. І 
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коли було вирішено між ними справу про шлюб, прибули війська 
русів і з’єднались з військами греків, які були в царя Василія і від
правилися всі разом на боротьбу з Варда Фокою морем і суходо
лом до Хризополя і перемогли вони Варда Фоку” [4,c.2325]

Зрозуміло, що імператор Василій ІІ уміло використав відбірне 
військо, послане йому на допомогу великим київським князем 
Володимиром Святославовичем. Раптовим комбінованим напа
дом з моря і на суші він розгромив повстанське військо Варда 
Фоки [10,c.1248; 2,c.1214, c.175177, c.743, c.4447]. 

Таким чином, РусьУкраїна виконує всі умови договору і го
тується за участю християнських ієрархів Візантійської імперії 
і імператорів до хрещення РусиУкраїни. В цей же час критич
на ситуація, в яку потрапив імператор Василій ІІ, пройшла, і він 
не починав виконувати своїх зобов’язань щодо хрещення Руси
України і видачі заміж своєї сестри за великого князя Володими
ра Святославовича [9,c.824]. 

За таких обставин у великого київського князя Володимира 
Святославовича не залишається іншого способу, як військового 
тиску на Візантійську імперію. З цією метою він бере Херсонес 
і загрожує походом на Костянтинополь: ”Зроблю столиці вашій 
те ж, що й цьому місту”, наголошує літописець. Таким чином, 
для візантійського імператора Василія ситуація ставала знову 
загрозливою, він залишався без військ князя Володимира Свя
тославовича один на один з численними ворогами як зовніш
німи, так і внутрішніми. Не розбиті військові сили Варда Фоки 
в провінціях та болгари готові були підписати договір з Воло
димиром проти Візантії. За таких загрозливих обставин візан
тійський імператор ризикувати троном не міг, тому хрещення 
РусиУкраїни та одруження великого київського князя Воло
димира Святославовича з принцесою Анною пройшли за “київ
ським сценарієм” [6,c.1429]. 

Візантія стала для РусиУкраїни не тільки стратегічним вій
ськовополітичним союзником, але й релігійним та династич
ним. Як згадувалося вище, “цариця Володимирова Анна” померла 
в 1011 році, великий князь київський Володимир Святославович 
в 1015 році, родич і союзник РусиУкраїни, візантійський імпе
ратор Василій ІІ, проводячи обережну політику і керуючись по
стійно союзом з РуссюУкраїною, як наголошує візантійський іс
торіограф Кедрин, помер в 1025 році, залишивши Візантійську 
імперію на свого брата, і брата принцеси Анни, Костянтина VIII. 
Як відомо, відносини і в цей час між Візантією та РуссюУкраїною 
були дружніми, слід відзначити, що вплив Візантії, як політичний 
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так і релігійний, був домінуючим. Візантія вважала себе “гегемо
ном” РусиУкраїни [15,c.139144; c.138146].

Однак, хрещення РусиУкраїни не викликало урочистих відгу
ків у візантійському суспільстві, також і серед вищої аристократії 
при імператорському дворі [7,c.2748]. 

В військовополітичному розумінні після взяття Херсонеса, 
якому, як висловився Лев Дьякон, було завдано великої шкоди, 
РусьУкраїна залишилася країною, яка завжди загрожувала Ві
зантійській імперії. Візантійські історики намагалися применши
ти роль допомоги київського князя у війнах імператора Василія 
ІІ з узурпаторами, про одруження візантійської принцеси Анни з  
великим київським князем Володимиром теж згадується побіч
но. Із висновків історикополітичних творів візантійських пись
менників, союз з РуссюУкраїною був нещирим і за можливості 
недовготривалим, тільки військова загроза змушувала  Візантій
ську імперію у крайніх випадках звертатися за допомогою до Ру
сиУкраїни. Візантійський дієписець Псел у своїй Історії в середи
ні ХІ століття відноситься до тавроскіфів, як до варварів. Із його 
твору складається враження, що РусьУкраїна ще залишається 
язичницькою державою. В ХІ столітті, згідно з візантійською 
політичною думкою, РусьУкраїна залишалася поза межами іде
альної християнської держави, яку уявляло собі візантійське сус
пільство [10,c.1248; 2,c.1214, c.175177,c.743, c.4447].

Таким чином, ініціатива впровадження християнства зароди
лася в середовищі панівного класу РусиУкраїни, який, починаю
чи з часу централізації держави, а тобто з ІХ століття, бере курс 
на торговоекономічну та політикорелігійну інтеграцію в роз
винуте візантійське торговоекономічне та політикорелігійне 
суспільство [2,c.137143; c.138146].

Нова християнська релігія, її ідеологія, дійсно була потрібна но
вому феодальнохристиянському класу РусиУкраїни, тому хрещен
ня було не активною діяльністю передових сил візантійської циві
лізації, а результатом готовності староукраїнського суспільства та її 
панівних політичних кіл до перейняття християнського віровчення. 
Християнство приймалось з метою міцного утвердження християн
ського світогляду над українським народом, оскільки  нова релігія 
активно розвивала писемність, культуру, науку, закони, формувало 
державну політику та нову прогресивну християнську ідеологію в 
Українській державі [5,с.311; с.7883; с.160162; c.131141].

1.Брунов Н.И. Архитектура Константинополя ІХХІІ вв. – ВВ. – М.,1949. – Т.ІІ.
2.Брайчевський М. Літопис Аскольда. – К.,1999. Брайчевський М. Аскольдцар київ

ський. Русь у ІХ ст. – К., 19751977. Брайчевський М. Літопис Аскольда. – К.,2001. 



337

Церковна історія

3.Введение христианства на Руси. – М.,1987.
4.Гаркаві А.Я. Сказание мусульманских писателей о русах и славянах. – Спб.,1870.
5.Ідзьо Віктор. Політичні та релігійні взаємовідносини УкраїниРуси з Візантій

ською імперією у ІХХ століттях та в час прийняття великим київським князем Во
лодимиром Святославовочем християнства. – Мандрівець.Травеньчервень. – Тер
нопіль,2003. –  №3. Ідзьо В.С. Політичні та релігійні взаємовідносини України  Русі з 
Візантійською імперією в ІХХ століттях  та в час прийняття великим київським кня
зем Володимиром Святославовичем християнства. (ретроспективний аналіз джерел). 
Науковий Вісник  Українського  Історичного Клубу. – М.,2003. – Т.VIІ. Ідзьо Віктор. По
літичні та релігійні взаємовідносини України  Русі з Візантійською імперією в ІХХ 
століттях. В кн.: Релігійна культура Європи і зародження, становлення  та розвиток 
християнства в Україні”.  – Львів: “ЛігаПрес”,2007. Ідзьо Віктор. Українська держава в 
ІХХІІІ століттях. – Львів ”Сполом”,2010. 

6.Как была крещена Русь. – М.,1998.
7.Как была крещена Русь. – М.,1990.
8.КиєвоПечерський Патерик. – Київ,1991.
9.Коструба Т. Нариси з церковної історії України. ХХІІІ століття. – Львів,1939.
10.Лев Дьякон. История. – Москва,1988.
11.Лихачёв Д.С. Русские летописи и их культурноисторическое значение. – М.,  

Л.,1947. 
12.Литаврин Г.Г. Византия и Русь в ІХХ вв. История  Византии. – М.,1967. – Т.ІІ. 

Литаврин Г.Г. Войны Руси против Византии. В кн.: Исследования по истории славян
ских и балканских народов: Эпоха средневековья. Киевская Русь и её славянские 
соседи. – М.,1972.  Литаврин Г.Г. Древняя Русь, Болгария, и Византия в ІХХ вв. В кн.: 
ІХ Международный съезд славистов. История, культура, этнография и фольклор сла
вянских народов. – М.,1983. 

13.Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства. – Л.,1945. 14.Новгород
ская первая летопись старшего и младшего изводов. – М.,  Л.,1950. Повесть Временных 
Лет. – М.,1950. – ч.1. 

15.Полное Собрание Русских Летописей. – Спб.,1843. – Т.ІІ. Руський Літопис (у пере
кладі Л.Махновця). – К.,1989. 

16.Пселл М. Хронография. – Москва “Наука”,1978.
17.Томашівський С. Вступ до історії церкви на Україні. Записи чСВВ. – Жовква,1931. – 

Т.IV. – ч.12.
18.чубатий М. Історія християнства на РусиУкраїни. – РимНьюЙорк,1965. – Т.І. 



338

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

Особливістю України як геополітичної реальності (як 
окремого цілісного природноісторичного тіла) є віковічна 
успадковуваність її людністю автохтонних ду хов них та ма
теріальнокультурних традицій з одночасним їх зба гачен ням і 
примноженням у процесі розвитку. 

Усі, хто го ворить про цей регіон, зазначають тут високу зем ле
роб ську культуру й водночас наявність розвинутого ско тар ства. 
І спосіб життя, і манера розселення та госпо да рюван ня й навіть 
характер міжплемінних відносин весь час відображають ся іно
земцями приблизно однаковими. 

За чужоземними описа ми при роди й людності цього ре гі ону кри
ється усві дом лен ня при належності нашої країни до надбань всьо го 
людства і ви знання вагомого внеску на шо го етносу до цих надбань. 
Цивілізований світ не був чу жим на шим пращурам, а вони — йому.

Епохи змінювалися, покоління людей теж, але ха рак тер ні риси 
даного регіону постійно відтворювалися. Люд ність краю розви
валась синхронно розвиткові всієї Ойкумени, то му, коли наста
ла епоха християнізації світу, вона не об минула й нашого краю. 
Більше того, народ активно вклю чився в цей процес. Християн
ство проникало в Укра ї ну звідусіль: із грецьких полісів у Криму, 
з придунайських та карпатських ре гіонів від Великоморавської 
держави і Захід ної Європи й особ ливо з Константинополя, Солуні 
та всієї Візантії вза га лі. Обшири України були знані в християн
ському світі й від об ражені у Святому Письмі. Саме це і по ба чимо 
далі на свід ченнях самих очевидців.

В. С. КриСаЧенКО

Початки і утвердження християнства
в Україні

у статті йдеться про процес появи і утвердження християн-
ського віровчення в україні та її приналежності до християнської 
первинності. Мова йде про суть нових духовних ор га ні заторів 
життя наших пращурів: питомі етнічні цінності (зем ля і зви-
чаї), збагатилися із європейськими, насамперед християнськими 
цінностями. наголошується на поширен ні християнства серед 
склавінів, антів та русів, а також готів,  гуннів та хозар, тобто 
тодішніх визначальних етносів україни.

Ключові слова: старожитня україна, християнство, пропо-
відництво, святе хрещення, перші християни, церковні громади, 
етнічні цінності,  духовна самобутність,  християнська україна.



339

Церковна історія

Особливо виразно домагання і право старожитніх ук ра їн ських 
спільнот на всесвітній спадок виявилися на ниві ду хов ності. 
Вони пов’язані насамперед з колізіями прилучен ня ав тохтонних 
етносів краю до християнських цінностей. Остан ні, нагадаємо, 
тривалий час уособлювали (та й уо соб лю ють досі) головні люд
ські цінності загалом. Цей процес по чинається зовсім не у Х ст., в 
часи князя Володимира Свя тославича, а нуртує на наших землях 
практично від са мих початків християнства у світі.

У сaмому Святому Письмі не раз згадуються реалії та людність 
ста рожитньої України1. Зокрема, у Посланні апостола Пав ла до 
колосян міс тить ся одна із засадничих формул хрис ти ян ства, в 
якій зга да но і скіфів: “Тимто немає грека, ні юдея, ні обрізання, 
ні вар вара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й у всьо
му — Христос” (Кол. 3:11). Можна згадати й інші місця Біб лії, де 
йдеться про Скитополь (ІІ Мак. 4:47; 12:29. ІІІ Мак. 7:5), Понт, тоб
то чорне море та його око ли ці: адже серед на родів, на яких по 
П’ятидесятниці після воск ресіння Ісуса Хрис та зійшов Дух Свя
тий, згадано й мешканців Понту (Дії. 2:9).

Для великої європейської держави обабіч Дніпра у пізніші 
часи, часи Княжої РусиУкраїни приналежність до християнської 
первинності стала смисложиттєвим орієнтиром зовнішньої та 
внутрішньої політики, смислом самого суспільного життя. І тому 
і в думці, і в діяннях давні русичі однозначно пов’язують своє ми
нуле, сучасне і майбутнє зі Словом Божим. Зокрема, Несторліто
писець, чіль ний тогочасний ідеолог, по суті, своєрідно “подовжує” 
саму Біб лію, наводячи аргу мен ти на користь апостольського по
хо дження київсько го християнства, а саме: від першого з апос
толів — Андрія Пер возванного: “Як ото говорили, коли Анд рій 
учив у Си нопі і прийшов у [город] Корсунь, він до ві дався, що од 
Кор суня близько устя Дніпрове. І захотів він пі ти в Рим, і прибув 
в устя Дніпрове, і звідти рушив по Дніп ру вгору, і за прире ченням 
Божим прийшов і став під го ра ми на березі.

А на другий день, уставши, сказав він ученикам своїм, які були 
з ним: “Бачите ви гори сі? Так от, на сих горах воз сі яє благодать 
Божа, і буде город великий, і церков багато воз двигне Бог”. І зій
шов він на гори сі, і благословив їх, і по ста вив хреста. І, покло
нившись богові, він спустився з гори сеї, де опісля постав Київ, і 
рушив по Дніпру вгору”2.

Так київський мислитель обгрунтовує право власної дер жа ви 
не лише на причетність до християнського світу, а й на най вищі 
здобутки цього світу. І якщо багато хто ставить під сум нів факт 
подорожі св. aп. Андрія у наші краї, то свід чен ня сучасників на
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дійно переконують у справедливості до ма гань і висновків мис
лителів антськоруської доби типу Нес то ра на загальнохристи
янську спадщину.

Про місіонерську апостольську діяльність св. ап. Андрія на те
ренах Ук раїни писав не лише чорноризець Нестор; такі звістки 
лу на ють ледь не з перших кроків християнства взагалі. Спра вед
л и вості ради зазначимо, що йдеться не лише про св. ап. Анд рія.

Іпполит, визначний діяч раннього християнства (єпис коп 
Риму на початку ІІІ ст.), у трактаті “Про дванадцятьох апос толів, 
де кожен з них проповідував і де упокоївся” пи ше: “Андрій, який 
проповідував скіфам і фракійцям, був розі п’ятий в Патрах Ахей
ських на оливковому дереві і там же похований”. Ця звістка по
важніша од Несторових пи сань принаймні на тисячу літ і похо
дить з апостольського при становища учення Христа — Риму.

Твердження Іпполита підтвердив Євсевій Кесарійський (260—
340 рр.) — загальновизнаний “батько церковного лі тописання”. 
У “Церковній історії” записано: “Із святих же апос толів та учнів 
Спасителя нашого, що розсіялися по всьо му всесвіту, Фомі, як 
свідчить переказ, на долю випала Пар фія, Андрію — Скіфія...” Це 
саме, по суті, підтверджує й чільний теолог та догматик Дідим 
Александрійський (при близно 310—395 рр.), котрий у творі “Про 
Святого Ду ха” зауважує: “Але ж не всі апостоли відправились од
на ко во до всіх народів, а деякі рушили в Азію, деякі — в Скіфію, 
ін ші розійшлися по інших племенах...” Крім усього іншого, тут 
важливе й відмежування Скіфії від Азії.

Варто зважати й на час, коли стверджувалися подібні ви
сновки, а саме: усталення християнської догматики, об ряд ності, 
зрештою — самого тексту Святого Письма. А то му увага до по
дібних засадничих подій з історії постання хрис тиянства була 
особливо пильною. І прийняття тези про про повідництво св. ап. 
Андрія на теренах давньої України озна чало цілковиту довіру до 
цієї думки, її істинність. Не ви падково на діяння св. ап. Андрія у 
Скіфії посилалися такі цер ковні зверхники, як папа Інокентій І 
(402—417 рр.), па па Лев І Великий (440—461 рр.), навіть Авгус
тин Блаженний у своїх антиманихейських посланнях.

Однак на землях давньої України проповідував, мож ли во, не 
лише св. ап. Андрій, а й інші апостоли. Принаймні один з отців 
церкви Йоанн Златоуст (бл. 347—407 рр.) у “Роз мові супроти 
Євтропія” риторично запитує: “І до кого при йшов [апостол Пав
ло]?” (LІІ, 409). І сам же відповідає: “До скіфів... До диких звірів, 
і все змінив у них”. Існують та кож при пу щення, викладені ще в 
сирійському анонімному тек сті IV ст. “Навчання апостолів”, що на 
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Україні — при найм ні у Ниж ньому Подунав’ї — побував і апостол 
Лука, кот рий тради цій но вважається хрестителем Фракії. На реш
ті, щоправда, вже у києворуські часи, анонімний скан ди нав ський 
“Опис світу ІІІ” зберіг такі слова: “У Європі най схід ніша — Скіфія, 
яку ми звемо Велика Свитьод. Там про по відував апостол Пилип...” 
Отже, названо ще одне святе ім’я.

Очевидно, згадані випадки посилання на діяльність апос толів 
Павла, Луки, Пилипа на теренах України — на віть якщо вони там 
фізично й не були — відображають по туж ну історіософську тра
дицію європейських мислителів вклю чати нашу землю у коло пи
томих обширів первісного хрис тиянства. Таке ставлення до неї у 
європейській куль турі І тис.н. е. було архетиповим. Інакше кажу
чи, Європу хрис тиянську не треба було переконувати в давності 
хрис тиянського життя в Україні: це ми вперто робили (дехто ще 
й зараз намагається це продовжувати) зворотнє — самі себе пе
реконували у власному поганстві та одвічній дикості...

Наразі існують переконливі свідчення поширення хрис ти
янства серед автохтонної людності України вже з самих по
чатків його існування. Зрозуміло, що вчення Господа на шо го 
Ісуса Христа приходило насамперед з людьми, на ді леними бо
жою благодаттю — апостолами, священиками, му чениками та 
подвижниками церкви.

Так, можна вважати незаперечною ту обставину, що вже на
прикінці I — на початку II століття н. е. у Південній Ук раї ні (на
самперед у грецьких містахполісах) іс нували чималі громади 
християн. Причиною цьому були як власне природ ний процес 
поширення та утвердження но во го вчен ня в Ойкумені, так і сво
єрідна політика урядів Гре ції та Риму — довго ще не християн
ських, — котрі вбачали в Тав ри ді своє рідний «Сибір» і часто ви
силали туди ди си ден тів християн.

Це стосується насамперед життя, діянь і мученицької смер ті 
в Херсонесі єпископа (папи) Риму св. Клемента (Кли мен та), ви
свяченого на цю посаду ще св. апостолом Пет ром, десь на межі 
І — ІІ ст. н. е. Тодішні легенди та агіо графічні тво ри оповідають, 
що св. Климент вів вельми активну свя ще нницьку діяльність у 
самому Римі, за що й був висланий ім ператором Траяном (разом 
з його сподвиж ни ка ми числом десь коло двох тисяч) на терени 
античного Херсо несу. При к мет но, що по прибутті в Крим єпис
коп Кли мент вже застає там поважну громаду християн. По даль
шими стараннями, роз’ясненнями й активним поши рен ням він 
навертає до хрис тиянства ще чи ма ло місцевого люду, свід чен ня 
чому — за сну ван ня нових 75 цер ковних громад.
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Святого Климента було замордовано херсонеськими пра
вителями. Aле кинуті ним зерна знайшли вдячний ґгрунт і про
росли словом по всій Україні. Зрештою, постать св. Кли мен та 
надихала християнізацію наших предків і в княжі ча си, рівноа
постольські просвітителі слов’ян від най шли його мощі і в 867 р. 
перевезли до Рима. Доречно тут нагадати, що, за свідченням 
хроніста Х — ХІ ст. Тіт ма ра, однією з перших церков у княжому 
Києві була церква св. Климента і саме в ній заповів поховати 
себе князь Воло ди мир Святославич. Як пише Тітмар у “Хроніці”, 
“він по хо ваний у великому місті Києві в церкві христового му
че ни ка і папи Климента поряд зі своєю вищеназваною дру жи
ною [Анною. — В. К.]; їхні саркофаги відкрито стоять по се ред 
храму”. Згадаємо, що саме ВолодимирХреститель пе ре віз мощі 
св. Климента з Корсуня до Києва.

Та вернімось знову до свідчень про початки й перші кроки 
хрис тиянства в Україні. Грецький християнинаполо гет Юс тин, 
котрий зазнав мученицької смерті у Римі в 166 р., у тво рі “Діа
лог з юдеєм Тихоном” виразно вказує на те, що скі фи, як ско
тарі, так і номади, творять моління і подяку “в ім’я розіп’ятого 
Ісуса, Отця і Творця усього світу”. Ще ви раз ніше це підкреслює 
Тертулліан (160—230 рр.) — за снов ник патристики та один із 
чільних ідеологів раннього хрис ти янства. У трактаті “Супроти 
юдеїв” є така промовиста фра за: “В кого ж іншого тоді увіровали 
всі племена, окрім Хрис та, котрий вже прийшов? ...Парф’яни, мі
дяни, людність Пон ту... і різні галльські племена й неприступні 
для римлян міс ця Британії підкорились Христу, а також і країни 
сар ма тів, даків, германців та скіфів...” Отже, видатний християн
ський ідеолог Тертулліан спе ці ально наголошує на поширен ні 
християнства серед сар ма тів та скіфів, тобто тодішніх визна
чальних етносів України. На гадаємо (див., наприклад, твори 
Клавдія Птолемея), що яд ро згаданого сарматського люду скла
дали в ті часи роксолани, пра ук ра їн ську природу яких обгрун
товувати нині вже немає по тре би...

Докладно зупинявся на цій проблемі вже згадуваний Єв се вій 
Кесарійський. У “Євангельському зготовленні” (І. 4,6) він заува
жує, що “скіфи не їдять людей завдяки слову Хрис та, яке дійшло 
і до них”; далі він уточнює, що вчення Христа уста лювалось у скі
фів за часів імператора Адріана (ІV. 17, 4), тобто між 117 та 138 рр.

Про те саме свідчить й архієпископ Єрусалимський Ки ри ло 
(бл. 315—386 рр.), котрий у своїх “Повчаннях” емо цій но зазна
чав, що хрест Ісуса “приборкав” і скіфів, і персів і що чимало 
християн є серед готів та савроматів. Пильно про сте жує про
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никнення християнства в Скіфію й услав ле ний Йоанн Злато
уст: у вже згаданій “Розмові супроти Єв тро пія” він го во рить про 
подорож до скіфів одного з апос то лів, най пев ніше — Павла; в 
“Роздумі супроти юдеїв та язич ників” він зазначає, що вівтарі 
істинному Богові, тобто Ісу су, спо ру ди ли в багатьох країнах, і 
називає серед них не тіль ки Скіфію, а й тодішній “край світу” — 
Британські ост ро ви. Та чи не най прик метнішу новину надибує
мо у його “Роз мові, мовленій у церкві на честь Павла”: “...І скіфи, 
і сав ромати... і людність біля самих околиць всесвіту, пере кла
даючи Святе Письмо ко жен своєю мовою, фі ло соф ству ють про 
ці словеса (підкр. моє. — В. К.)” (Кн. ХІІІ, 501). Отже, переклади 
Біблії, а значить — і письмо, і мо ва, і культура філософствуван
ня вже були на теренах то діш ньої України.

На останньому зупинимося докладніше, оскільки стало 
своє рідною звичкою ігнорувати свідчення давніх ав то рів про 
численні переклади Біблії на мови автохтонних пів нічно при
чорноморських народів задовго до Кирила та Ме фо дія.

Існує традиція вважати мову священних текстів також свя
щенною. З цієї причини євреї не вважають канонічними де я
кі з книг Старого Заповіту (наприклад, Три книги Мак ка веїв), 
оскільки вони не збереглися на івриті, а лише на дав ньо грецькій 
мові. Перші християни були менш упе ре дже ні в цьому питанні, 
хоча тривалий час канонічними бо го службовими мовами були 
дві основні — давньогрецька і си рійська. Водночас дух само
го християнства вимагає, щоб пас тир промовляв до громади і 
проповідував вчення Ісуса Хрис та зрозумілою їй мовою. Саме 
через суперечність між ци ми обставинами і з’являються чис
ленні переклади Біб лії (чи її частин) та спротив щодо їх при
йняття з боку церкви.

Першим за часом (приблизно від 130 р. до н. е.) з’яв ля єть ся  
грецький  переклад  Старого Заповіту  —  т.зв. Сеп ту а гін та, або 
переклад 70 тлумачів, чи Александрійський пе ре клад.  У 386—
405 рр. Блаженний Гієронім виконав ла тин ський переклад Біблії, 
відомий під назвою Vulgata. З пер ших же віків по Христу відомі 
більші чи менші корпуси пе ре кладів Біблії на сирійську, копт
ську, ефіопську, вір мен ську та деякі інші мови.

Саме в ці часи появляються перші переклади Святого Пись ма 
і на теренах нашої країни. Першим з них, очевидно, був готський 
переклад вестготського єпископа Ульфіли (по мер у 388 р.), з яко
го до наших днів дійшли Євангелія (з де яки ми лакунами), а також 
фрагменти з Послань до римлян і книг Ездри та Неємії. Але, крім 
готського, були й інші пе ре кла ди. І про це свідчать сучасники.
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Так, невідомий автор сирійської хроніки VI ст. (близько 555 р.), 
званої “Хроніка Захарії Ритора”, зазначає: “20 років на зад чи тро
хи раніше у гуннів з’явилося Писання їхньою мо вою”. Зробили це 
три полонені священики на чолі з єпис ко пом Кардостом, котрі 
“як бранці були забрані від ромеїв і при ведені до гуннів”. Владики 
цих земель, зазначає Захарія Ри тор, познайомившись з новими 
ідеями, “були здивовані і зра діли цим людям. Вони пошанували 
їх, і кожен кликав у свою місцевість і до свого племені. І вони про
хали їх бути їхн іми учителями”3. Якщо вірити хроністові, гунн
ський пе ре клад Біблії з’я вив ся десь у 535 р. н.е.

Ці дані підтверджуються іншими джерелами. У “Хро но ло
гії” Феофана Сповідника, візантійського церковного ді яча кін
ця VIII — початку ІХ ст., за роком 527/528 за пи са но, що до імпе
ратора Константина прибув цар гуннів на ймен ня Гор да, і “став 
християнином і був просвітлений”. А в ро ці 732/733 “василевс 
Лев одружив сина Константина з донь кою ка гана, володаря скі
фів, навернувши її в хрис тиян ство і назвавши Іриною. Вона ж, 
вивчивши Святе Письмо, ви діля ла ся благочестям...”4 В останньо
му випадку йдеться, найімо вір ніше, про мат ри моніальні зв’язки 
греків з анта мирусами.

Так само й константинопольський патріарх Никифор (бл. 
758—829 рр.) у історичному творі “Бревіарій” зазначає, що десь у 
619 р. “володар племені гуннів прибув разом зі сво їми архонтами 
й дорифорами у Візантію, прохаючи по свя тити його у таїнства 
християн...” І сталося так: “По свя че них у божественні таїнства 
пошанували імператорськими да рами та почестями; вождю ж їх
ньому імператор надав сан пат рикія і ласкаво відпустив до гунн
ської країни”5. Інший кон стантинопольський патріарх — Нико
лай Містик у “По слан ні”, написаним приблизно після березня 
919 р. до херсо неського стратига, як звичну річ обговорює потре
бу по слати до Хазарії єпископа для відправлення там не об хід них 
церковних справ. “Ми відправили, — пише він, — ар хі єпис копа, 
при зна ченого в Херсон, щоб з Божою поміччю він вирушив до Ха
зарії, аби здійснити там всі необхідні треби і вернутися на кафе
дру у Херсон”6. Цілком ймовірно, до речі, що тут під “хазарами” 
при хо ву ються й слов’янські племена Серед ньо го Подніпров’я.

Так ми наближаємося до ключової події ант сько ру ської доби, 
відомої в літературі як “вибір віри” Великим кня зем ки їв ським Во
лодимиром Святославичем у 80х роках Х ст. Про зна чення цього 
акту можна судити з роздумів М.Бер дяєва про дії іншого руського 
князя — Александра Нев ського, який, обираючи собі союзників, 
віддав перевагу мон го ло та та рам перед тевтонським орденом. 
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“Замість того, — часто під креслював М. Бердяєв, — щоб подовжи
ти Єв ро пу в бік Азії, він подовжив Азію у бік Європи”. І це не єди ний 
ви па док, коли Александр Невський віддавав перевагу го резвісній 
“честі татарській” 7. Князь Володимир вчинив навпаки.   

Князь Володимир цілком раціонально розмірковує над пе
ре вагами, котрі здобуде його держава від ідеологічної пе ре
орієнтації. На перший погляд, ні про які глибинні рухи ду ші, 
власне релігійну віру не йдеться: на поверхні тільки роз рахунок. 
Володар Русі зважує різні можливості й зу пи ня ється на візантій
ському християнстві. Це відомо з ба га тьох незалежних джерел. 
Але насправді йдеться про пошук справж нього благочестя і при
йняття його.

Так, ще в середині ХІХ ст. Абрам Фіркович, відомий вче
ний, караїм з Криму, виявив і опублікував один напис з по лів 
П’ятикнижжя, що розміщувався на стіні синагоги біля Дер бенту 
(колишня Хазарія): “Я один з вірнопідданих Із ра їля — Авраам, 
син Марсімхи з міста Сафард, в царстві бра тів наших, благочес
тивих прозелітів хазар, був 1683 р. після ви гнання нашого, тобто 
4746 р. по сотворенню, по тій ері, по якій рахують брати наші, єв
реї міста Матархи, в той час, ко ли посли князя Рош Мешах з міста 
Ціоба прийшли до во ло да ря нашого, хазарського князя Давида, 
розвідати в справі ре лігії!..”8. Тут Сафард — це Керч, Матарха — 
Тмутарокань (Та мань), Ціоба — Київ, а князь Рош Мешах — вели
кий князь київ ський Володимир Святославич. Отже, на кам’яниці 
у да лекому Прикаспії зафіксовано подію, котра так докладно 
опи сана Нестором у “Повісті временних літ”.

Ось як оповідає про це літописець:
“Літо 986. Прийшли з Волги болгари магометанської ві ри, ка

жучи: ти, князю, мудрий і розумом тямущий. А за кону не знаєш: 
повіруй унаш закон і поклонись Ма го ме то ві! І вислухав їх князь 
Володимир. Потім прийшли до ньо го посли з Риму, від апостоль
ського престолу, і звернулись до нього: “Ми прийшли від папи 
Римського. Говорить тобі па па так: наша віра — світло; ми по
клоняємося Богові, який со творив небо і землю, зорі й місяць і 
всяке дихання живе. А ваші боги — то просто дерева”. Затим при
були, як пише Нес торлітописець, “хазарські євреї”, тобто ха за
ри про зе лі ти, котрі прийняли іудаїзм, і почали схиляти князя на 
свій бік: “німці”, тобто європейці, мовляв, “вірують у того, кого 
ми розіп’яли. А ми віруємо в триєдиного бога нашого Ав ра а ма, Іс
аака і Іакова”. Насамкінець до князя Володимира при сла ли філо
софа греки і розповіли про свою віру в Ісуса Хрис та, про царство 
небесне, розп’яття та воскресіння Сина Бо жого, про останній 
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Суд: спасіння праведних і геєнну ог нен ну язичникам. Але і на це 
князь відповів ухильно: “По че ка є мо ще трохи”, — бо хотів розві
дати більше про всі віри”9.

Далі літопис оповідає, як у 987 літо Володимир скликав бояр, 
розповів про посольства, і ухвалила рада самим по сла ти послів у 
ті країни й скласти власну думку про віри. І ли ше по тому, вислу
хавши звіт посланців, старійшини і князь вирішили прихилитися 
до грецької віри. Подальші по дії добре знані: князь Володимир і 
дружина (військо) його при йняли святе хрещення у Криму, в пе
реможеному(!) Кор су ні (Херсонесі), а вже в Києві князь охрестив 
столичну люд ність у Дніпрі (Почайні). І сталося це влітку 988 р. 
н. е. Сам же Корсунь, як зазначає літопис, “Володимир віддав гре
кам як віно (викуп. — В. К.) за царицю Анну”10.

“Віддав” — чи не найприкметніша деталь, як і та, що князь хрес
титься у переможеному місті і сприймає ідео ло гію переможеної 
людності. Так само показовим є й вибір ві р и у зображенні літо
писця — перед нами розважливий по літик, а не лише богошукач 
та подвижник віри. Інакше ка жучи, всі колізії прийняття Києвом 
християнства схід но го обряду (яке тоді, до речі, було найвпливо
вішим у світі і час тиною єдиної вселенської апостольської церкви) 
за свід чу ють ту обставину, що йдеться також про участь Русі у пе
ре ділі цивілізаційного спадку, про намагання пере йня ти со бі най
величніші здобутки минулого. І це на довгі віки стало по тужним 
організатором всього суспільно по літичного жит тя РусіУкраїни.

Цікаво, що за одним східним джерелом (ал Марвазі, прибл. 
1120 р.) — цілком достовірним, на думку акад. О. Прі цака — 
князь Володимир Святославич, перебуваючи на Нов городському 
столі (до 980 р.), приймає іслам (в його тюрк ському варіанті). 
“Якби він залишився в Новгороді, — за уважує О.Пріцак, — то, на
певне, запровадив би там тюрк ську версію ісламу і таким чином 
північна частина східних сло в’ян стюркізувалася б, як це сталося 
з волзькими бул га ра ми”1. Однак Володимир перейшов до Києва, 
змінивши “пів мі сяць” на “сонце” Константинополя, де згодом 
“змуше ний був за мі нити іслам на грецьке християнство”11. Таким 
чином, князь Володимир переорієнтувався на Конс тан ти но поль, 
а Ярослав Мудрий слов’янізував гре цький обряд, заклавши тим 
самим початок “слов’янізації всі єї Східної Європи”12. Це однознач
но свідчить про те, що не рідко вибір віри був справою політич
ною, навіть істо ріо соф ською, а не лише світоглядною. Так само 
вже у ХІІІ ст. князь Данило Романович (1202—64 рр.), вишукуючи 
со юз ників проти ханської орди, погодився на унію з Римом і при
йняв від папи Інокентія ІV королівську корону.
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Ця тенденція надовго стала переважати в розвитку кня жої дер
жави — і в київські часи, і в литовську добу. Прак тич но всі тогочас
ні хроніки починаються викладом нової істо ріософії, згідно з якою 
історія РусіУкраїни є частиною все світньої історії, а її етнополітич
ні цінності — суть пи то мі європейськохристиянські цінності. Для 
цього достатньо звер нутися як до анонімних, так і ідентифікова
них текстів: “Сло ва про Закон і Благодать” та “Молитви до Бога від 
усієї зем лі нашої” київського митрополита Іларіона, “Повчання” 
й “Листів” князя Володимира Мономаха, “Слова про князів” ано
німного автора, “Послан ня до князя Володимира” мит ро полита 
київського Никифо ра, “Слова про полк Ігорів” ано німного авто
ра, “Слова про побудову стіни у Видуби чах” ви дубецького ігумена 
Мой сея, “Слова” Данила За то че ника, “Сло ва про заги бель Руської 
землі” анонім ного автора, “Сло ва” архіман д рита Києво Пе чер
ської лав ри Серапіона та багатьох інших авторів. чи не кожен з них 
міг би слідом за анонім ним автором “Слова про загибель Руської 
землі” з пат ріотичним натхненням ви го лосити: “Усім єси сповнена 
зем л я Руська, о правовірна віра християнська!”13.

У цьому ототожненні — суть нових духовних ор га ні заторів 
життя наших пращурів: питомі етнічні цінності (зем ля і звичаї) 
ототожнюються із європейськими пріо ри те та ми, насамперед 
християнством. І якщо в часи Анахарсиса у Скіфії “чужі” духовні 
пріоритети для автохтонного су спіль ства бу ли ворожими, неба
жаними, то у власне руську добу від бу вається переорієнтація в 
суто протилежному напрямі. Все світнє постає етнополітичним, 
а останнє отри мує смисл ли ше як прояв вселюдського поступу.

Вияв дії зовнішніх, тобто екзогенних сис тем них орга ні за то рів 
буває різним. Їхня дія може бути досить ефек тив ною за стабіль
ного розвитку суспільства і вельми негатив ною за умов збурень 
та біфуркацій. Коли Київська Русь під чис лен ни ми хвилями кочо
виків зі сходу (монголотатар) і тиску най ближчих сусідів із За
ходу (германців, поляків, литовців та угорців) втратила центра
лізоване управління, в країні з при скоренням почали наростати 
відцентрові й дез орга ні заційні процеси. Переважання зовнішніх 
чинників орга ні зації суспільства над внутрішніми механізмами 
са мо орга ні зації і послаблення й занепад останніх неминуче при
звели до руйнації цілісного організму РусіУкраїни.

Так, справа дійсно полягає в особливостях впливу на су спіль
ство зов ніш ніх системних організаторів і особливостях відповіді 
на цей вплив з боку суспільства. Ще раз нагадаємо, що ці впли
ви охоп лювали найважливіші сфери життя су спільства: його по
літичний устрій, офіційну ідеологію, державну мову.
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Політичний устрій Київської Русі визначився переходом від 
громадянськовічевої (тобто наближеної до рес пуб лі канської) 
форми правління до олігархічнокнязівської (мо нар хічної). 
Він зумовлювався двома обставинами: з од но го боку, посилен
ням впливу військовоторговельної ім пе рії (рахдержави, за 
О.Пріцаком), у якій вождь міг бути вод ночас і першим серед рів
них (у часи миру), і необ меж ним диктатором (під час війни), — 
цього питомого “дарун ку” ру сам від скіфів та вікінгів; з іншого — 
візантизмом (особ ли во після при йняття християнства) з його 
тяжінням до не об меженої вла ди в руках однієї особи, пишнотою 
та шару ва тістю двір це вого життя, орієнтацією лише на людей, 
від да них імперії, а не на її корінних мешканців та інтереси краї
ни, тобто ви тво ренням феномену політичної нації.

Отже, політична реальність Київської РусіУкраїни ви зна
чалася такими основними компонентами: устроєм зви ча є вого 
(традиційного) суспільства, політичною організацією тор
говельнокочової імперії вікінгів та візантійськими, пе ре важно 
монархічногедоністичними, нашаруваннями. Як за свідчить по
дальша історія, цих складових виявилося за ма ло, щоб протисто
яти як внутрішнім, так і зовнішнім дез інтег ративним чинникам, 
через що вже принаймні із се ре ди ни ХІІІ ст. Київська РусьУкраїна 
дефакто перестає іс ну ва ти як єдина держава. Водночас, київське 
християнство, тобто православ’я, і в княжі, і в подальші часи було 
и залишається духовним стрижнем та організатором українсько
го суспільного життя, гарантом збереження його духовної само
бутності та національної ідентичності, безперечним свідченням 
приналежності України до європейської цивілізації.

1Докладніше див.: Крисаченко В. Україна на сторінках Святого Письма // Генеза. – 
1994.  № 1. – С.154 – 157.

2літопис Руський / Пер. Л.Є. Махновець – К.: Дніпро, 1989. – С. 3.
3Ритор Захарія. Хроніка // Людина і довкілля. ч.1 – К.: Заповіт, 1995. – С.155.
4Феофан Сповідник. Хронографія // Там само. – С.167.
5никифор. Бревіарій // Там само. – С. 169.
6Містик николай. Послання // Там само. – С. 171.
7Бердяев н. а. Русская идея: Основные проблемы русской мысли XIX века и начала 

XX века // О России и русской философской культуре: Философы русского послеок
тябрьского зарубежья. – М.: Наука, 1990. – С. 43 – 271.

8 Гаркави а. Я.  Сказания еврейских писателей о Хазарии и Хазарском царстве. Вып. 
1. – СПб.: Тип. Имп. АН, 1874 – 162 с.

9Повість минулих літ / Пер. В. Близнеця – К.: Веселка, 1982. – С. 69 – 71.
10Там само. – С. 76.
11Пріцак Омелян. Походження Русі: Стародавні скандинавські джерела (крім ісланд

ських саг). – Т. 1. – К.: АТ «Обереги», 1997. – С. 30 – 31.
12 анонім. Слово про загибель Руської землі // Людина і довкілля. ч. 2. – К.: Заповіт, 
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13Там само. – С. 31.
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Релігійний ренесанс кінця ХХ століття, зміна державної релі
гійної  політики, реабілітація релігії в громадській свідомості, 
пробудили в наукових колах цікавість до історії церкви в Україні. 
Провідним напрямом церковної історіографії стали унієзнавчі до
слідження. Починаючи з 1991 р. був нагромаджений якісно новий 
фактографічний та джерельний матеріал з проблеми поширення 
унії у Львівській та Перемишльській єпархіях Київської митрополії, 
сформульовані інноваційні концепції та інтерпретації даних проце
сів. Однак детальний аналіз праць з окресленої теми не проводився. 
Тому актуальним є переосмислення та вивчення унієзнавчих дослі
джень, які проводились наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

Короткий аналіз актуальних проблем сучасного унієзнавства 
та церковної історіографії подали С. Морозова1 та І. Скочиляс2. В 
історіографічних оглядах праць вказаних науковців наголошу
ється, що для сучасних досліджень характерно опрацювання но
вих архівних матеріалів, переосмислення концепцій про методи 
поширення унії в регіоні, у працях акцентується на національно
му характері історії уніатської церкви. З іншого боку, І. Скочиляс 
наголошує на певній вузькості контексту унієзнавчих дослі
джень і вказує, що в них приділено мало уваги питанням конфе
сійної приналежності пересічних мирян єпархії3. 

Метою нашої статті є проаналізувати внесок української істо
ріографії  кінця ХХ  початку ХХІ ст. у стан вивчення проблеми 
поширення унії у Львівській та Перемишльській єпархіях Київ
ської митрополії, охарактеризувати процес нагромадження істо
ричних знань, основні концепції та ідеї унієзнавчих досліджень. 

Національнодуховне відродження, вихід з підпілля україн
ської грекокатолицької церкви та загострення міжконфесій

С. Я. БІла

Унійні процеси у Львівській та 
Перемишльській єпархіях у сучасній 

українській історіографії
у статті проаналізовано науковий доробок сучасної українсь-

кої історіографії з проблеми унійних процесів у львівській та Пе-
ремишльській єпархіях Київської митрополії. Показано основні 
здобутки і тенденції в аналізі теми, з’ясовано ступінь вивченості 
окремих аспектів проблеми і виявлено інноваційні концепції. 

Ключові слова: історіографія, унієзнавство, унійні процеси, 
львівська єпархія, Перемишльська єпархія.
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них конфліктів, дестабілізуюче протистояння між українським 
православ’ям, уніатством та автокефальністю, претензії на ви
ключну національну  роль церков наприкінці 80х на початку 
90х років   зробили занедбану  історію  конфесій однією з пріо
ритетних тем вітчизняної історіографії. З цією метою здійсню
ються екскурси в минуле, відшуковуються витоки  сучасних не
згод  і непорозумінь, лунають голоси про необхідність злиття 
цих конфесій воєдино. Притім відразу з’ясувалося, що історія 
уніатської церкви є найменше дослідженою. Відтак історія Бе
рестейської унії за останнє десятиліття ХХ століття стала од
ним з найбільш опрацьовуваних як в історіографії України так  
і в європейському релігієзнавстві сюжетів. З початку 90х років 
уніатська проблематика зайняла вагоме місце у періодиці, на 
конференціях  і наукових збірниках. Потужний імпульс для до
слідження унії дало відзначення святкування 400річного юві
лею Берестейської унії. Потреба написання наукових праць на 
окреслену тему була викликана не тільки релігійнодуховним 
відродженням, а й необхідністю перегляду усталених історіо
графічних стереотипів минулого, переоцінки ролі і значення 
уніатської церкви і грекокатолицького духовенства в україн
ському національнокультурному житті. Дослідники спробу
вали поновому оцінити роль церковнорелігійного фактору у 
житті громадськості і формуванні суспільнополітичної свідо
мості, у міжетнічних відносинах. З подоланням ідеологічних 
нашарувань переосмислені праці попередніх авторитетів в уні
єзнавстві. Перед науковцями повстали завдання засвоєння до
робку західної історіографії з проблем поширення унії у Львів
ській та Перемишльській єпархіях Київської митрополії, едиції 
та впровадження у науковий обіг величезного корпусу писем
них  пам’яток, які з різних причин були обійдені увагою попе
редніх унієзнавців, формування досліджень на нових методоло
гічних засадах. Дослідники спробували також відмовитися від 
крайнощів «православної» і «католицької» концепцій, піддали 
сумнівам раніші аксіоми. 

У 19941996 роках Інститут історії Церкви Львівської Бого
словської Академії проводив програму «Берестейських читань», 
які були присвячені різнобічному аналізові унієзнавчої пробле
матики і мали сприяти виробленню та утвердженню у суспільстві 
об’єктивного наукового підходу до оцінки  цієї важливої складної 
події4. Цікавими були дослідження науковців про вплив унійних 
процесів на розвиток українського культурнорелігійного життя. 
Так, о. Петро Галадза зробив спробу простежити закономірність 
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латинізаційних впливів на літургічну практику у православних 
церквах у другій половині ХVІІ ст.5

Гостра дискусія розгорнулася після виступу Т. ХинчевськоїГен
нель  на тему «Берестейська унія в ХVІІ столітті з польської точ
ки зору»6. Так, Н. Яковенко наголосила, що очевидною є різниця у 
політичних задумах Риму стосовно унії і польського уряду. Поль
ський король Ян Собеський не був проти створення уніатського 
патріархату у Києві, а Римська курія не підтримувала цієї ідеї7.

На непослідовності політики Риму в унійному питанні акцен
тував  також Я. Дашкевич8. На переконання науковця Рим не був 
зацікавлений у рівноправності уніатської ієрархії з католиць
кою. У XVIXVIII століттях уніатських єпископів не було у сенаті, 
численній уніатській церкві не створили окремий патріархат. 
Уніатська церква у цей період не виправдала  українських наці
ональних сподівань, а навпаки, сприяла денаціоналізації громад
ськості. Така помилкова політика Риму (який займався україн
ською унією нерадо і несистематично та віддав справу у польські 
руки) перекреслила можливість для українського уніатства ста
ти українською національною релігією. Уніатська церква роз
глядалася як меншовартісна та перехідна в релігійному та наці
ональному відношеннях. Саме тому українські шляхетські роди 
переходили у віросповіданні на католицизм, а не на уніатство. 
Значну роль у такому ставленні до уніатської церкви, на думку 
науковця, відіграв специфічний характер польського католициз
му, підпорядкованого у XVII – XVIII ст. ідеалам фундаменталіст
ської контрреформації, а також тодішнім переконанням про ре
лігійну та національну вищість9. 

Одними з перших намагалися переосмислити становище пра
вославної церкви та унійні процеси О. Крижанівський та С. Пло
хій10. Історики вважають, що банальна корисливість спонукала 
ієрархів зректися православ’я11. Разом з тим вчені не заперечують 
того факту, що новітня українська історіографія робить спроби 
пояснити відступництво єпископів наміром за допомогою унії 
зупинити наступ католицизму. Слушною є думка науковців, що 
саме Андрусівський мир 1667 року поклав початок новим відно
синам у церковній сфері12. Саме після Андрусова уніатська церк
ва отримала нові привілеї. Особливо активно польський уряд та 
католицьке духовенство розпочали на Правобережжі поширюва
ти унію після 1686 року, коли переконалися, що уряд Росії прагне 
використати православну церкву для політичного тиску на Поль
щу. Проте через складні зовнішньополітичні обставини, зокрема  
війни, до кінця XVII ст. польський  уряд так і не зміг зреалізувати 
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свої плани.  Не сприяло поширенню унії і значне знелюднення 
Правобережжя. Автори підкреслюють, що лише на початку но
вого століття у регіоні склалися сприятливі обставини для по
ширення унії. Зокрема, інтенсивне заселення регіону, припинен
ня війн з Туреччиною сприяло зосередженню уваги шляхти на 
церковному питанні13. На думку вчених, шляхті здавалося, що у 
складних обставинах саме католицька церква, використовуючи 
свій вплив на парафіян здатна забезпечити соціальну стабіль
ність в країні і тим самим гарантувати збереження її привілеїв14.

Становище православної церкви у другій половині ХVІІ сто
ліття висвітлено у працях М. Мордвінцева та М. Харишина15. До
слідники висловили цікаву думку, що однією з причин підпоряд
кування Київської митрополії Московському патріархату було 
занепокоєння церковної ієрархії  діяльністю правобережного 
адміністратора Йосифа Шумлянського16. Історики акцентували, 
що послаблення позицій Київської митрополії спричинило пере
хід західноукраїнських єпархій до унії. Справедливою є заувага 
авторів, що найдовше у православ’ї  залишалась Луцька єпархія17. 

Неординарним дослідженням про роль православної церкви 
Правобережної України у процесі формування політичного курсу 
Росії щодо Речі Посполитої наприкінці ХVІІ – ХVІІ століття є кан
дидатська дисертація В. Шеретюк18. Історик акцентує, що роль і 
значення українського питання у московськопольських відно
синах визначалися не стільки ускладненням становища право
славної церкви в Речі Посполитій та необхідністю для царського 
уряду вживати заходи щодо її захисту, як доцільністю збережен
ня  з Річчю Посполитою дружніх, а з 1704 року союзних відносин. 
Московський уряд намагався активністю у конфесійному питан
ні не загострювати відносин з католицькою державою. Така пози
ція приводила, на думку дослідниці, до руйнування православної 
церковної організації19. Принагідно зауважимо, що Ю. Шустова 
підтвердила дану концепцію і на основі аналізу документів Мос
ковського посольського  приказу акцентувала на тому, що полі
тика Росії стосовно православних у Речі Посполитій була одним 
із факторів переходу регіону до унії20. 

Ряд цікавих думок з приводу  унійних процесів у Львівській 
та Перемишльській єпархіях висловила С. Сеник21. Автор акцен
тувала на важливій ролі політичних обставин, зокрема поділу 
України, проунійної політики польського короля Яна Собеського, 
втручання Московської держави у справи церкви, відірваності 
західних єпархій від  Київської митрополії22. Історик наголосила 
також на тому, що люди сприйняли зміну конфесії без спротиву. 
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Цьому сприяла підготовча політика перемишльського та львів
ського єпископів. Обидва ієрархи мали значний  авторитет серед 
священників, бо значно покращили їх становище23. Деякі факти 
наведені істориком у статті не знайшли своє підтвердження у 
документах. Наприклад, про проведення Луцьким єпископом 
Д. Жабокрицьким унійних нарад з перемишльським єпископом 
Інокентієм Винницьким24. Об’єктивними є зауваження науков
ця, що недослідженими залишаються питання про ставлення до 
унії людності. На думку історика, більшість населення не вба
чала жодної різниці між двома конфесіями і підтримувала без 
заперечень місцевих священників25. С. Сеник відзначила, що од
нією з невдач унії було те, що освічені верстви і надалі перехо
дили у католицизм26.

Розширення джерельної бази дослідження за рахунок залу
чення візитаційних матеріалів, розроблення нових методоло
гічних принципів, виокремлення нових напрямів вивчення про
блеми характерні для численних розвідок І. Скочиляса. В одному 
із перших своїх досліджень історик стверджує, що унія з Римом 
дала можливість зберегти в умовах латинізації та полонізації 
східну обрядовість, українську культуру, мову, звичаї27. Підкрес
люючи об’єктивну зумовленість унійних процесів в регіоні, автор 
стверджує, що у другій половині ХVІІ ст. у Подільській частині 
Львівської єпархії вони гальмувалися політичними обставинами, 
зокрема постійними війнами Речі Посполитої з Туреччиною28. 
Лише після 1700 року уніатські церкви виникли на Борщівщи
ні у Бабинцях, Білівцях, Заваллі,  Кудринцях, Мельниці, Трубчині, 
Шимківцях та інш. У 1701 році уніатськими стали церкви  у Зве
нигороді,  Кривчому, Олексинцях,  Шукарці, Вільхівці. Водночас 
дослідник не заперечує того факту, що після переходу до унії Бор
щівського краю Поділля буденним явищем стали утиски уніат
ських церковних інституцій з боку польської шляхти та влади29.

В іншій праці І. Скочиляс розвинув цікаву концепцію, що саме 
канонічні візитації мали сприяти поширенню унії у західних 
єпархіях Київської митрополії. Зокрема, візитації мали сприяти 
поширенню унії й у Перемишльській єпархії. Саме тому єпископ 
Іннокентій Винницький, розуміючи важливість візитацій, прово
див  візитаційні  реформи30. Характерно, що І. Скочиляс акцентує 
на важливості візитаційних матеріалів для аналізу становища 
церковних інституцій і після переходу регіону до унії31.

На підставі вивчення актів виїзних засідань єпископськокон
систорського суду Львівської єпархії історику вдалося з’ясувати  
ряд нових фактів про процес поширення унії у краї. У 1700 році 
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проведення візитацій, соборчиків духовенства і виїзних засідань 
духовного суду сприяло поширення унії у єпархії. Львівський 
єпископ Йосиф Шумлянський запровадив навіть регулярне ве
дення єпископських консисторських книг. Науковець зауважив, 
що акти духовного суду відображають релігійну свідомість того
часного українського суспільства, дають змогу простежити ха
рактер міжконфесійних та міжетнічних стосунків. Зміст книг ду
ховного суду відображає також, на думку історика, і проблеми  з 
якими зіткнулася уніатська церква в Галичині та Поділлі в перші 
десятиліття після офіційного проголошення унії в регіоні32.  

Принагідно зауважимо, що зміни в адміністративнотериторі
альних межах Львівської єпархії, пов’язані так чи інакше з уній
ними  процесами,  І. Скочиляс проаналізував в іншій своїй роз
відці33. Слушними є твердження історика, що саме протистояння 
між православними і уніатами призводило  до кореляції меж 
Львівської єпархії на її користь. Межі єпархії значно розширили
ся передусім за рахунок тих районів сусідніх православних єпар
хій, де проходила міжконфесійна боротьба. Іншою була ситуація 
у південній частині Львівської єпархії. Тут територія Камянець
кого офіціалату зростала по мірі того, як поширювалася народна 
колонізація Правобережної України. Історик зауважив і той факт, 
що запровадження унії супроводжувалося і частковою  латиніза
цією організаційної структури уніатської церкви на Поділлі. 

Поважною заслугою науковця є аналіз і публікація реєстру 
духовенства церков і монастирів Львівської єпархії за влади
цтва Йосифа Шумлянського. І. Скочиляс  з’ясував,  що саме Йо
сиф Шумлянський запровадив реєстри духовенства з метою 
збору податків з єпархіального кліру34. У зв’язку з поширенням 
унії у єпархії виникла нова потреба у створенні реєстру духо
венства. Цей реєстр надіслали до Римської курії як декларацію 
визнання зверхності Риму. Таким чином, у 1708 році реєстр ду
ховенства мав  сприяти контролю за виконанням єпархіальним 
кліром свого канонічного обов’язку – сплати грошового подат
ку – катедрика та вияву послугу і вірності єпископу у справах 
унії35. Автентичність документа, на думку історика, підтвер
джується фіксованістю у джерелі тих змін, які сталися у  адмі
ністративному устрої єпархії  на межі  ХVII–ХVIII століть. До до
кументу був включений перелік подільських намісництв, яких 
з об’єктивних причин у попередньому реєстрі (1680 р.) не було. 
Автор зауважив, що офіційно унія на Поділлі була запроваджена 
у 1703 році під час так званого єпархіального собору у Кам’янці. 
Однак документального підтвердження того, що Шумлянський 
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активно впроваджував унію у подільському краї немає. Присут
ність єпископських комісарів на Поділлі фіксується джерелами 
лише з 1709 року (Зіньків, Кам’янець, Меджибіж, Сатанів). Дане 
джерело  має важливе значення для дослідження релігійної 
ментальності під час переходу регіону до унії36.

У монографії «Галицька (Львівська) єпархія ХІІХVІІ ст.» дослід
ник акцентує, що останню третину ХVІІ – першу чверть ХVІІІ ст. 
слід вважати другим руським культурнорелігійним оновленням. 
В етнічному й культурному сенсі  та  юрисдикційному контексті 
наслідком  «другого руського оновлення» стала «нова унія», зо
крема перехід до унії  Перемишльської (1691), Львівської (1700), 
Луцької (1702) єпархій37. Політичним наслідком цих процесів 
було з одного боку виразніше ототожнення Київської митрополії 
з культурою й соціальною структурою сарматської Речі Посполи
тої. З іншого боку, відбулося законодавче та фактичне обмеження 
для православних та уніатів їхніх релігійних, культурних і госпо
дарських контактів з Московською державою, Києвом і Лівобе
режною Україною  та землями на Півдні, що перебували у сфері 
впливів мусульманської Порти. Визначальною релігійною пара
дигмою цього періоду була організована вищою церковною іє
рархією масштабна модернізація Руської церкви, яка «технічно» 
взорувалася на реформаційний досвід постридентського латин
ського християнства, а ментально була закорінена  в тогочасний 
дискурс  києвохристиянської традиції. (Одним із виразних зна
ків  цього є  впровадження культу чудотворної ікони Теребовель
ської  Богоматері  у Львівській єпархії)38. Універсальний христи
янський і водночас елітарний характер цього культу виступав 
тим інклюзивним символом, що уособлював закоріненість вла
дицтва у слов’янськовізантійську традицію, наявність власної 
еклезіальноісторичної  пам’яті. У контексті культурнорелігій
ного оновлення як процес цивілізування регіону дослідник висо
ко оцінює і масштабні церковні реформи, проведені львівським 
єпископом Йосифом Шумлянським (1668–1708), спрямовані на  
модернізацію організаційної структури Східної церкви на те
ренах ГалицькоЛьвівської Русі, Поділля та Брацлавщини39. На 
погляд вченого, їх слід розглядати, з одного боку, як рецепцію і 
продовження могилянських реформ  у Київській православній 
митрополії 3040 рр., а з іншого – спробою започаткувати влас
ну релігійну програму. Пастирськоадміністративна діяльність 
владики  була зорієнтована на боротьбу за зрівняння у правах  
українського духовенства з польським, надання  політичних і 
релігійних прав Руській церкві в Польсько–Литовській державі, 
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звільнення клиру  від юрисдикції світських урядів та окремих 
осіб.  На основі детального аналізу  постанов духовного суду та 
соборів Львівської єпархії та іншої  різноманітної писемної  спад
щини владики, передовсім  «Діянь» єпархіального собору 1699 р. 
«Зерцала» та «Метрики» Ігор Скочиляс доходить висновку, що 
церковні реформи Шумлянського були спрямовані на зміцнення 
організаційних структур єпархії, підвищення  соціального стату
су й культурного рівня руської етноконфесійної спільноти, бо
гословське навчання клиру та чернецтва, модернізацію єпархі
ального управління, впровадження сучасних методів контролю 
за діяльністю намісників, парохів й особливо мирян. На думку 
історика, у період пастирства владики виразно простежується 
всеохопне застосування еклезіальних методів дисциплінування 
та «цивілізування» парафіяльного клиру. У дискурсі православ
ної конфесіоналізації єпископ прагнув уніфікувати богослужбові 
й сакраментальні обряди та кодифікувати публічний релігійний 
культ і побожні практики вірних, що і надалі зберігали ознаки 
дохристиянських язичницьких вірувань і потребували викорис
тання нових способів євангелізації. Відтак, найбільший успіх 
у цей період мали такі інновації, як запровадження метричних 
книг, «раціоналізація» єпархіального управління (починаючи з 
1685 р.) та реформування інституту крилосів  капітул у 1700 р.40 

І. Скочиляс доволі  детально проаналізував причини успішної 
реалізації «Нової унії» у західних єпархіях Київської митропо
лії. На думку історика, унійним процесам сприяли ослаблення 
козаччини, стабілізація відносин Речі Посполитої з Московією 
та конфесіоналізація внутрішньої політики Варшавського ко
ролівського двору, яка ґрунтувалася на фафоризації уніатів ко
штом православних. Зміни у внутрішній політиці королівського 
двору щодо Східної  церкви були детерміновані ментальними 
змінами у тогочасному шляхетському соціумі після Хмель
ниччини та «швецького потопу» середини XVII ст., тривалими 
війнами з Оттоманською Портою. Ця політика передбачала 
обмеження прав православних та заборону їхніх особистих й ін
ституційних контактів із православними за кордоном, насампе
ред Царгородським патріархатом. Іншим аспектом конфесіона
лізації була програма релігійної уніфікації ПольськоЛитовської 
держави шляхом упровадження «нової унії», для чого підтриму
валася давня ідея створення Руського патріархату в єдності з 
Римським Апостольським престолом. Водночас польський ко
роль Ян ІІІ Собеський застосовував дуже обережну тактику, не 
наполягаючи на негайному проголошенні унії у православних 
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єпархіях. Саме тому король толерував таємний характер като
лицьких декларацій руських владик. Обмежував конфесійну по
літику королівського двору й укладений у 1686 р. Вічний мир, 
який гарантував вільне сповідування православної віри у Поль
ськоЛитовській державі41. 

Обґрунтованими є висновки вченого про те, що місцевій духо
вній еліті йшлося не тільки про реалізацію самої ідеї поєднання 
з Римом, але й про соціальну, політичну і культурну легітиміза
цію еклезіальної моделі Галицької (Львівської) церкви. Не менш 
важливе значення мало створення умов для збереження й осо
бливого статусу як у рамках Київської унійної митрополії, так і в 
державній системі Речі Посполитої42. 

Як відзначає І. Скочиляс, протягом 1680х рр. однією з голо
вних передумов публічного проголошення унії, які Шумлян
ський висував Римській курії, було, окрім місця в сенаті, підне
сення його до гідності галицького митрополита. Для просування 
ідеї ГалицькоЛьвівської митрополії Й. Шумлянський викорис
товував форум Люблінського колоквіуму 1680 р., особисті кон
такти з Московським патріархом і царськими сановниками та за
цікавленість Римського Апостольського престолу в остаточному 
наверненні Львівської єпархії. Канонічний статус Руської церкви 
в Речі Посполитій у формі Галицької митрополії Й. Шумлянський 
разом з кількома іншими ієрархами задекларував у Березневих 
артикулах 1681 р. Союзником єпископа у його спробах відновити 
Галицьку митрополію став перемишльський єпископ Інокентій 
Винницький.  Саме він на першому унійному соборі в Самборі у 
1691 р. домігся внесення окремим параграфом у «Супліку до ко
роля» питання про заснування Галицької митрополії43. 

Історик відзначає, що одним із головних інституційних важе
лів для реалізації унійних планів стали єпархіальні собори 1694 
та 1700 рр., на яких відбувалося публічне обговорення конфесій
ної належності львівського владицтва. Тому «нова унія» в уяв
леннях загалу духовенства була до певної міри корпоративним 
актом усієї етнорелігійної спільноти ГалицькоЛьвівської Русі та 
Поділля. Унія у Перемишльській, Львівській та Луцькій єпархі
ях запроваджувалась поступово, ієрархи не вимагали від клиру 
прилюдної присяги вірності, а лише «оголошення» унії у пара
фіях. Науковець стверджує, що джерела Львівської єпархії не за
свідчують масових виступів проти унії представників парафіяль
ного клиру, монашества, церковних братств і мирян.  Прикладів 
відкритої опозиції щодо унійних процесів у Перемишльській та 
Луцькій єпархіях значно більше44. Про поширення й утвердження 
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унії на теренах Брацлавського, Подільського і Руського воєводств 
упродовж першої половини XVIII ст.  свідчить, на погляд вченого, 
практично повсюдна відсутність конфесійних формул у презен
тах та ерекційних привілеях коляторів для руських церков і ду
ховенства у післязамойський період. Лише інколи ктитори уній
них храмів, з огляду на місцеві обставини, вважали за необхідне 
пов’язувати поставлення священика на парафію з його вірністю 
Римській Апостольській столиці та місцевому пастиреві45. 

І. Скочиляс стверджує, що серед небагатьох «проблемних» цер
ковних інституцій, які відразу не визнали зверхність Римського 
папи виявились Успенське Ставропігійське братство у Львові та 
декілька монастирів. Ці чернечі осередки спершу відкидали під
леглість Риму та унійному митрополиту, проте визнавали духо
вну владу львівського владики, водночас поминаючи на богослу
жіння східних патріархів та інших православних пастирів. Вірним 
православ’ю аж до свого закриття на початку 1700х рр. залишався 
Скит Манявський, тісно пов’язаний з православною Молдавією. Зі 
свого боку святоюрські унійні владики в першій третині XVIII ст. 
продовжували епізодично здійснювати юрисдикцію над скитськи
ми іноками. Науковець акцентує, що амбівалентний еклезіальний 
статус цих монарших спільнот спростовує традиційне біполярне 
історіографічне трактування періоду XVIII ст. як православно
унійного «протистояння» і «насильного насаджування» унії46.

Інноваційним є трактування істориком наслідків поширення 
«нової унії». На думку І. Скочиляса, після «нової унії» у 1700 р. у 
регіоні сформувалася нова культурна й релігійна модель – Slavia 
Unita, як визначальний елемент унійної ідентичності й у ширшо
му розумінні еклезіальної програми з’єднаної з Римом Руської 
церкви. Вона передбачала одночасне збереження «руської ста
ровини», ототожнення з католицизмом через обережне впро
вадження латинської конфесійної емблематики та уніфікацію 
соціальних практик. Slavia Unita була покликана знайти хитку 
рівновагу між слов’янськовізантійською спадщиною (Slavia 
Orthodoxa) краю та його католицьким «обличчям». Це давало 
змогу, з одного боку, залишатись частиною українськобілорусь
кої Русі, а з іншого – усвідомлювати свою належність до римсько
го християнства47. Від 30х рр. XVIII ст., на думку науковця,  бере 
свій початок «унійний тріумфалізм»48.

Однією з особливостей сучасного унієзнавства є дослідження 
як загальних тенденцій у складному і тривалому процесі зміни 
конфесії у регіоні, так і вивчення переходу до унії окремих цер
ковних інституцій, братств та монастирів. 
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Поновому, на основі аналізу архівних матеріалів намагалася 
розглянути історію переходу до унії Львівського братства до унії 
О. Киричук49. Дослідниця справедливо відзначила, що саме ця по
дія знаменувала тріумф унії у регіоні. Заслуговують на увагу візії 
автора, що довготривале обстоювання Львівською Ставропігією 
православної віри відповідало тогочасним консервативнопатрі
отичним інтересам українських міщан Львова. Антиунійна по
зиція Львівського братства знаходила підтримку і поза межами 
Львова, зокрема серед монахів КиєвоПечерської Лаври50. Разом 
з тим дослідниця акцентує, що братчики не хотіли змінювати 
конфесію і через острах попасти в  залежність від львівського 
єпископа Йосифа Шумлянського та втратити право Ставропігії, 
звівши нанівець результати багаторічної боротьби з владикою. 
О. Киричук віддає належне єпископу, що він готовий був зрек
тися своєї юрисдикції на братство на користь справи унії. Про
тягом річного листування з папським нунцієм Ніколо Спінолі 
Йосиф Шумлянський переконував Св. Конгрегацію гарантувати 
братству право Ставропігії. Відтак з переходом до унії Львівське 
братство не втратило своїх привілеїв  і продовжувало відіграва
ти  вагому роль у суспільному житті регіону51. Слушною є думка 
автора, що приймаючи протекторат Риму братчики сподівалися, 
що в їхньому житті нічого не зміниться і зміна юрисдикції не за
чепить їх традицій. Тому і після офіційного переходу братства до 
унії частина братчиків дотримувалася православних обрядів52. 
Загалом, як відзначає О. Киричук, над організацією тяжіла інер
ція попередньої сторічної  антиунійної боротьби і потрібен був 
тривалий період, щоб братчики осмислили свою організацію як 
структуру уніатської церкви.   Історик навела цікавий факт, що у 
1712 році папський нунцій надіслав до братства листа з вимогою 
усунути від виконання пастирських обов’язків священика Віта
лія Яндзинського, оскільки той проводив богослужіння за право
славним обрядом. Окрім того Ставропігія продовжувала друку
вати книги православні  за змістом53.

На позитивній ролі Львівського Успенського братства у захис
ті православної віри протягом ХVІІ ст. акцентували І. Пилипів та 
Л. Стояновська54. Однак слід підкреслити, що автори помилково 
вважали, що після 1676 року братство втратило право Ставропі
гії і потрапило у повну залежність від львівського єпископа Йо
сифа Шумлянського, а відтак діяльність інституції занепадає.

Дослідники внесли і деякі цікаві факти до історії переходу 
до унії монастирів західних єпархій Київської митрополії. Так 
І. Мицько на основі опрацьованих актових документів акцентує, 
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що ігумен Унівського монастиря один із перших таємно склав 
уніатське віросповідання у 1677 та 1681 роках, а в 1700 р. від
крито перейшов до унії55. Цікавим є зауваження  автора, що на 
початку ХVIII ст. унівські монахи прагнули зберегти давні пра
вославні звичаї і не хотіли підпорядковуватися чину Святого 
Василя Великого56.

Процес переходу до унії Дрогобицьких церков до унії доволі 
детально дослідив Леонід Тимошенко57. Заслугою історика є ре
конструкція  становища руських парафій на зламі ХVІІ–ХVІІІ ст. 
за актами Перемишльського духовного суду, які цікаві передов
сім, тим, що стосуються проблем внутрішнього життя міських 
парафій  у перші роки після прийняття унії. На основі детально
го аналізу джерел науковець стверджує, що на початку ХVІІІ ст. 
у місті відбулося чітке розмежування парафій, як символ нової 
уніатської віри з великими труднощами запроваджувався культ 
святого Йосафата58. На думку історика, невдачу запровадження 
культу слід розглядати  і як  певну опозицію світської громад
ськості міста насаджуваним традиціям. Вочевидь, новостворені 
культи уніатської церкви були ще малозрозумілими навіть чу
жими для віруючих, які надавали перевагу давнішим національ
норелігійним звичаям і зберігали непорушність східної обря
довості59. Л. Тимошенко описує ще один цікавий випадок, який 
засвідчує певну опозиційність місцевих священиків до унійних 
процесів, зокрема парох церкви Воздвиження чесного Хреста о. 
Хілічковський під час Літургії  не додавав до символа віри «і сина». 
Більше випадків опозиції до унійних процесів в середовищі духо
венства та світської громадськості міста Дрогобича вченому від
найти не вдалося. Відтак історик стверджує, що наприкінці ХVІ–
ХVІІІ ст. унія остаточно утвердилася у дрогобицьких церквах60. 
Позитивними наслідками переходу дрогобицьких церков до унії 
стало запровадження метричних книг, краща підготовка кліру, 
підвищення морально  освітнього рівня священиків, зміцнен
ня дисципліни, введення інституту канонічних візитацій. Унійні 
процеси спричинилися і до реорганізації церковних братств, зу
мовивши їх більшу підпорядкованість місцевим парохам.  Слуш
ними є зауваги науковця, що перехід дрогобицьких церковних 
інституцій до унії потрібно розглядати на широкому геополітич
ному та культурному тлі в контексті поширення унійних проце
сів у Перемишльській єпархії на зламі XVII–XVIII ст. Перехід Пере
мишльської єпархії до унії наприкінці XVII ст. проходив у декілька 
етапів. Важливим моментом було скликання перемишльським 
єпископом Інокентієм Винницьким з’їзду духівництва і світської 
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громадськості до Самбора на 3 квітня 1691 р. Собор мав за мету 
підкреслити, що унія у Перемишльській єпархії запроваджуєть
ся добровільно, легітимно, за участю громадськості61. Заслугою 
вченого є з’ясування прізвищ учасників Самбірського 1691 р. та 
Перемишльського 1693 р. унійних синодів62. 

Принагідно зауважимо, що схожих концептуальних думок  про 
унійні процеси у Перемишльській єпархії  та у Дрогобичі зокрема  
дотримується автор даної статті63. На наш погляд, перехід до унії 
дрогобицьких церков наприкінці XVII – початку XVIII ст. зумов
лювався об’єктивними історичними реаліями і відбувався посту
пово. Поширення нової конфесії у середовищі світської та духо
вної громадськості м.Дрогобича підтверджується участю міських 
священиків, ігуменів передміських монастирів та представників 
церковних братств  в унійних синодах Перемишльської єпархії 
кінця XVII ст. Разом з тим, джерела фіксують певну опозиційність 
дрогобицької громади та парохів до нововведень центральної 
єпархіальної управи, пов’язаних з утвердженням унії, спричине
ну значною прив’язаністю населення міста до усталених націо
нальнорелігійних традицій та східної обрядовості64. Водночас, 
на зламі XVII–XVIII ст. яскраво простежується прагнення україн
ців і поляків до вировизнавчого порозуміння у Руському воє
водстві через перехід регіону до унії. Цей процес був складним 
і довготривалим та зумовлювався низкою об’єктивних причин. 
Його основними ініціаторами з української сторони були церков
на ієрархія, з польської – король Ян Собеський,  згодом його на
ступник Август II. Галицька ієрархія висунула перед польським 
урядом доволі широку унійну програму, в якій чітко простежу
ється національнозахисна спрямованість, прагнення піднести 
статус руської церкви, зміцнити моральну дисципліну та куль
турноосвітній рівень духівництва, обмежити право патронату 
і симонії, припинити віровизнавчі непорозуміння і конфлікти, а 
найголовніше  зрівняти у правах з полякамикатоликами не тіль
ки українське духівництво, але й міщанство та шляхту65. Владики 
домагались реалізації даної унійної програми, перебуваючи між 
двома різними таборами: католицьким (польським), котрий 
погоджувався на залишення руській церкві її національного об
ряду та деяких церковноадміністративних відмінностей, однак 
не бажав урівняти її в правах з латинською церквою і намагався 
безумовно її інкорпорувати в структуру римського католицизму, 
та православним, котрий бачив в унії лише зраду історичних тра
дицій, а Московський патріархат, підпорядкувавши православну 
Київську митрополію, поступово зліквідовував націо нальну са
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мобутність української церкви. Можна стверджувати також, що 
унійні вимоги Галицької ієрархії залишились невиконаними. 
Зокрема, не відбулося повного зрівняння української громад
ськості з польською, уніатського духівництва з католицьким, не 
була відновлена і окрема Галицька митрополія, що негативним 
чином позначилося на становищі й розвиткові церкви в Речі По
сполитій аж до її поділів66.

Ряд спеціальних розвідок про особливості переходу право
славних монастирів Перемишльської єпархії до унії написав 
Ю. Стецик67. На підставі постанов Перемишльського єпархіаль
ного собору 1693 року історик зробив спробу проаналізувати 
еволюцію унійних ідей у середовищі чернецтва  та прослідку
вати особливості залучення василіануніатів до запровадження 
унії у єпархії.  В одній із своїх розвідок науковець аргументо
вано доводить, що період міжконфесійного протистояння дру
гої половини ХVIІ ст. негативно позначився на матеріальному 
становищі монастирів, які часто ставали об’єктом боротьби за 
оволодіння ними між  місцевими православними та унійними 
єпископами. чернечі осередки, які були  фундовані шляхтою, 
стали центрами оборони православної віри та прадавніх тра
дицій. І лише перехід єпископа Винницького до унії ліквідував 
колотнечу та запровадив мир у Перемишльській єпархії68. На
уковець навів кілька фактів співпраці Інокентія Винницького 
з ченцями у підготовці та проведенні церковної унії. Так, дея
кі ігумени монастирів погоджувалися на церковну унію у 1678 
році, ігумени лішнянського  та лаврівського монастирів  о. Силь
вестер Тваровський і о. Віталій Баранецький  були делеговані 
на Люблінський унійний колоквіум 1680 року. У тексті унійних 
умов 1681 р. Сильвестеру Тваровському за перехід до унії було 
обіцяно Овруцьку архимандію69. 

 Дослідник поділяє думку Бориса Балика, що активну діяль
ність з навернення поодиноких осіб до унії у Перемишльській 
єпархії провадили латинські ченці: домініканці, францисканці, 
єзуїти. Єзуїти найбільше вдавалися до такої діяльності серед 
православних руських студентів, які студіювали в їхніх колегіях 
у Перемишлі, Ярославі, Кросні, Хирові та Самборі. Окрім того єзу
їти відвідували перемишльського єпископа Інокентія Винниць
кого з метою намови його відкрито перейти до унії. Монахива
силіани також сприяли поширенню унії у регіоні. Так, василіанин  
Петро Камінський часто відвідував єпископа і формував у ньо
го унійні переконання70. Як відзначає Ю. Стецик, невипадково 
предметом постійних обговорень та домагань від владики стало 
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питання про залучення василіануніатів до запровадження унії 
у єпархії. Після складання єпископом уніатського віросповіда
ння розпочалася нарада з обговорення шляхів поширення унії 
у Перемишльській та Львівській єпархіях. Одним із способів  по
ширення унії на теренах єпархії була пропозиція заснувати ва
силіанський монастир. Цей проект підтримував воєвода Яблон
ський та перемишльський уніатський єпископ Малаховський. 
Останній звернувся з цією пропозицією до Конгрегації Пропа
ганди Віри. Згідно листа Малаховського до префекта Альтієрі та 
вимог Конгрегації Пропаганди Віри від 1681 р. у новому монас
тирі василіаниуніати були б залежні безпосередньо від нунція 
та Апостольського Престолу. Василіани мали наглядати за ново
наверненими з православ’я ченцями, оскільки останні, на їхню 
думку, не знають основ чернечого життя і дотримуються тільки 
зовнішніх практик. Заради ефективнішого запровадження унії 
у краї  Винницький мав залучити  кількох реформованих васи
ліан до управління єпархією71. На думку історика, єпископ Ви
нницький протягом десяти років (1681–1691) не виявляв при
хильності до здійснення  запропонованого проекту проведення 
церковної унії. Науковець стверджує, що  у документах немає 
відомостей, щоб єпископ і пізніше покликав до управління єпар
хією реформованих василіан. На погляд дослідника, у цьому не 
було потреби, оскільки всі василіани в Перемишльській єпархії 
приступили до церковної єдності та деяких з них єпископ за
лучав до управління своєю єпархією. Аж у 1694 році Винниць
кий  звернувся з проханням до проводу Конгрегації Св. Трійці та 
отримав від неї декілька священників до співпраці в керуванні 
єпархією. У 1698 році єпископ Винницький послав на василіан
ську капітулу від свого імені василіанина о. Доментіана Ходзь
кевича. Переговори про об’єднання монастирів Перемишльської  
єпархії із уніатською Конгрегацією Св. Трійці  розпочато щойно 
за наступника Інокентія Винницького  Ю. Винницького72.

Ряд спеціальних розвідок про перехід до унії церковних 
братств Львівської єпархії написав Богдан Лазорак73. На думку іс
торика, перехід братств до унії у ЛьвівськоКам’янецькій єпархії 
розвивався в умовах латинізації церковного життя та водночас 
синхронно із єпархіальними реформами Йосифа Шумлянсько
го74. Головною особливістю процесу переходу церковних братств 
до унії була його різночасовість та різні шляхи з’єднання з Ри
мом. Перехід крилошанських братств ЛьвівськоКам’янецької 
єпархії відбувався виключно у мирній співпраці та за посеред
ництва владичого двору і був пов’язаний із ствердженням Йоси



364

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

фом Шумлянським у 1700 році спеціальних «братських пунктів», 
якими вперше запроваджувалася залежність братств від парафі
яльного священика. Перехід Львівського Ставропігійного брат
ства до унії  відбувався набагато довше і культивувався, хоч і у 
Львові, проте не в співпраці з владичим двором, а безпосередньо 
з Римською ієрархією75. Науковець слушно зауважує, що першим 
проявом переходу львівських передміських братств до унії стала 
спільна урочиста Служба Божа, організована Йосифом Шумлян
ським в соборі Св. Юра 9 липня 1700 року.  На думку Б. Лазорака, 
після символічної молитви представники усіх львівських братств 
окрім Старопігійного  у присутності коронного гетьмана С. Ябло
новського склали католицьке Ісповідання віри76.  Поважною за
слугою дослідника є публікація  витягів з реєстру львівських 
церковних братств, який уклав Йосиф Шумлянський  у 1702 році 
з метою підтвердження переходу їх до унії. Згідно цього реєстру 
першим  до унії перейшло братство Св. Спаса77. 

Б. Лазорак має також рацію стверджуючи, що політична ситу
ація, яка виникла між Польщею та Росією у період Північної ві
йни, відіграла ключову роль в збереженні православного статусу 
Львівського Ставропігійного  братства до 1708 року78. Науковець 
аналізує також обєктивні та суб’єктивні чинники, що спонукали 
братство змінити конфесію. Серед них історик виділяє і відмо
ву Йосифа Шумлянського від юрисдикції над братством, і готов
ність Риму підтвердити ставропігіальний статус організації, важ
ке фінансове становище та смерть єпископа у 1708 році79. 

В іншій  розвідці Богдан Лазорак досліджує особливості пе
реходу до унії кам’янецьких  церковних інституцій та наслідки 
цих процесів для функціонування братств. Історик поділяє твер
дження попередньої історіографії про те, що перехід парафій По
ділля до унії відбувався нерівномірно, супроводжуючись певним 
протистоянням з боку священиків, які часто агітували мирян до 
непокори80. Натомість церковні братства  Кам’янцяПодільського 
не багато могли вдіяти в обороні православних. Католицька іє
рархія  і після переходу церков і братств до уніатської конфесії  
продовжувала їх вважати меншовартісними та другого ґатунку. 
На становищі парафій позначилося також довготривале турець
ке панування81. На підставі аналізу статуту Кам’янецького Пе
тропавлівського братства автор висловлює цікаву гіпотезу про 
можливість збереження у братств і після переходу до унії деяких 
попередніх прав82. 

Підсумовуючи аналіз доробку української історіографії  на
прикінці ХХ на початку ХХІ століття слід підкреслити, що сучасні 
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дослідження ґрунтуються на доволі розлогому спектрі масових 
джерел з історії церкви, нових методологічних засадах, вивчен
ні досвіду сучасної зарубіжної науки,  що дозволило науковцям 
спростувати помилки попередньої історіографії (наприклад, про 
насильницький  характер поширення унії у регіоні, негативні на
слідки унійних процесів, меркантильність інтересів церковної іє
рархії),  сформувати інноваційні концепції, зібрати значний фак
тографічний матеріал. 

Так, історики зробили спробу розглянути унійні процеси в 
контексті тогочасних міжнародних відносин, обґрунтували  
об’єктивну зумовленість проунійної  діяльності руської ієрархії 
наприкінці ХУІІ століття, детально проаналізували й особли
вості переходу до унії окремих церковних інституцій, монасти
рів та братств й з’ясували зміни, які настали у них після зміни 
конфесії. Особливої уваги заслуговує концепція, що важливим 
фактором у поширенні унії в регіоні були єпископські візитації 
та єпархіальні соборчики. 

Сучасні дослідники вперше сформували концепцію «Slavia 
Unita» як наслідок «нової унії», як визначальний елемент уній
ної ідентичності, нової культурної й релігійної моделі, еклезі
альної програми з’єднаної з Римом Руської церкви. Історики 
розглянули унійні процеси на широкому геополітичному тлі у 
контексті нового постмогилянського релігійного оновлення 
у західних єпархіях Київської митрополії останньої третини 
ХVІІ – початку ХVІІІ століття.  
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гады) /  С. В. Марозава. – Гродна: ГрДУ, 2001. – 352 с.
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Данная статья является результатом обобщения наблюде
ний, сделанных при написании истории храмов одного из рай
онов Владимирской области в советские годы. Сейчас исследо
вания на тему истории храмов очень популярны: регулярно на 
страницах местных газет появляются статьи, кроме того, около 
многих храмов устанавливаются информационные стенды. Эти 
статьи строятся обычно по примерно схожему плану: дорево
люционный период, советский период и постсоветский пери
од. Постсоветская история храмов легко восстанавливается по 
устным воспоминаниям местных жителей. Дореволюционную 
историю храмов Владимирской области исследователи подчер
пывают из книги В.Г. Добронравова «Историкостатистическое 
описание церквей и приходов Владимирской епархии» 1896 года 
(аналогичные книги о храмах издавались до революции и в дру
гих епархиях). Наибольшую же сложность для неподготовленно
го исследователя (именно так чаще всего можно охарактеризо
вать прихожан и журналистов, пишущих статьи на данную тему) 
представляет период первых десятилетий советской власти. 
Этот период никак нельзя обойти хотя бы потому, что именно в 
это время обычно закрывали храм. Сравнение опубликованных 
статей и архивных данных позволяет выявить список недочетов 
и ошибок, регулярно встречающихся в статьях. 

1. Время закрытия храма. Наиболее распространенный вари
ант времени закрытия храма в статьях – «после 1917 года», «по
сле революции», «с приходом советской власти». К сожалению, 
в основном данная формулировка применяется к храмам, за
крытым отнюдь не в первые несколько лет после революции, а в 
конце 1920х – конце 1930х гг. (что нельзя назвать корректным). 
Видимо, здесь авторы статей пытаются спрятаться за штамп. В 
действительности же сразу после революции были закрыты 
только храмы в учреждениях народного образования, здраво
охранения и исполнения наказания (все это было следствием 
отделения Церкви от государства), а также наблюдались очень 
редкие случаи передачи музеям храмов, особо ценных с точки 

а. л. ершОВ

Наиболее распространенные ошибки
в статьях начинающих исследователей 
о судьбах храмов в первые десятилетия 

советской власти
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зрения архитектуры. На 1922 год пришлась волна закрытия мо
настырей и монастырских храмов, а также бесприходных храмов 
(по законодательству того времени храмы без общины не могли 
действовать). И только с конца 1920х гг. (время коллективиза
ции) началось массовое закрытие храмов; к началу 1940х гг. ос
новная масса храмов была закрыта. 

2. Использование храмов после закрытия. Обычно этот пункт 
не вызывает сложности у исследователей. Ошибки появляются в 
тех случаях, когда использование храма менялось. часто в этом 
случае использование храма в последние десятилетия советской 
власти распространяется на весь период нефункционирования 
храма. Например, согласно архивным документам, храм в с. Му
ромцево Владимирской губернии закрыт в 1924 г. под клуб; по 
данным на 1930 г., там был клуб; по данным на 1937 г., там «на
клали бочек с керосином» [1]. Все же статьи (Муромцево очень 
популярно, т.к. там расположена усадьба В. Храповицкого 2й пол. 
19 в.) гласят, что красивейший храм был закрыт под склад горю
чего (сразу!). В газетах 1930х гг. встречаются заметкижалобы 
об отсутствии культурных мероприятий в том или ином селе, т.к. 
клуб «временно вынужденно» занят под урожай – возможно, это 
же произошло и здесь. Также передки случаи, когда под склад 
использовался храм, который, согласно постановлению о закры
тии, должен был использоваться под «культурное учреждение» 
(обычно это происходило изза финансовых сложностей). Это 
можно установить только обратившись в архивы; знание данных 
обстоятельств показывает, что областные и республиканские 
власти прекрасно осознавали нежелательность использования 
храмов под склады (обычно при этом сохранялся и внешний вид 
храма), добиваясь более идеологически правильного использо
вания под учреждение культуры (в этом случае клуб становился 
равноценным аналогом храму по значению в организации куль
турной жизни села). 

3. Судьба духовенства. Наиболее распространенный вари
ант – «священник был репрессирован». Но под репрессиями 
можно понимать высылку, тюремное заключение, расстрел. 
Нельзя исключать, что это попытка авторов попасть пальцем 
в небо. И хотя вероятность правильного угадывания очень вы
сока, возможны и ошибки, т.к. священник мог умереть своей 
смертью, были случаи, когда священник оставлял приход. Кро
ме того, в храме могли быть дьякон, псаломщик, церковный 
актив – какова их судьба? Наконец, отсутствуют имена этих 
репрессированных. Попытки же их восстановить приводят ино
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гда к не менее комичным ситуациям. Например, в книге «Боль 
и память» [2], где размещены списки репрессированных жите
лей Владимирской области, упоминается арестованный в 1937 
г. в д. Рогово священник А.Н. Григорьев. Ближайший к д. Рого
во храм находится в Борисоглебском погосте, поэтому данный 
священник был включен в число репрессированного духовен
ства этого погоста [3]. В действительности же этот священник 
служил в старообрядческом молельном доме в д. Рогово, т.е. 
не имел никакого отношения к Борисоглебскому погосту [4]. 
Другая история: в 1937 г. в Дмитриевском погосте Владимир
ского района арестовали священника А.И. Сергиевского, в на
стоящее время Владимирский район не существует (поделен 
между соседними районами) и Дмитриевский погост находится 
на территории Судогодского района, зато священник числится 
не только в Дмитриевском погосте Судогодского района, но и в 
Дмитриевском погосте Кольчугинского района [5]. 

4. Судьба колоколов. Очень популярна идея о том, что коло
кола снимали во время Великой Отечественной войны на нуж
ды фронта (например, в с. Ликине [6]). В действительности в 
основном к началу войны они уже были сняты – одновременно 
с закрытием храма (в частности, в Ликине в 1938 г. [7]), неред
ко снимали их и с действующих храмов; обычно «на нужды ин
дустриализации». Снятия же в годы войны носили единичный 
характер, т.к. фактически к этому времени снимать было нече
го. Можно допустить, что в годы войны действительно необ
ходимость снятия объяснялась нуждами фронта, но и в 1930е 
гг. в некоторых постановлениях обл и райисполкомов необхо
димость снятия колоколов объяснялась задачами укрепления 
обороноспособности страны. 

5. Отношение верующих к закрытию храмов. Обычно в статьях 
закрытие храмов преподносится как акция лиц со стороны (кто
то приехал и храм закрыл). В действительности же все закрытия 
организовывались властями как инициативы снизу. Для закры
тия храма проводились собрания жителей входящих в приход 
населенных пунктов. Начиналось все с собраний коммунистов, 
комсомольцев, пионеров, педагогических и медицинских работ
ников – все они обычно были более атеистически настроенными 
и поддерживали закрытие храма. Верующих могли запугивать, 
психологически обрабатывать, проводить собрания без них, тем 
не менее, власти создавали у верующих ощущение, что закрытие 
храма – инициатива самих граждан, что абсолютное большин
ство местных жителей – за закрытие. Более того, заметки в га
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зетах 1930х гг. свидетельствуют, что люди тогда (естественно, 
не все) гордились своей причастностью к закрытию храмов, рас
сматривали это как еще один шаг в светлое будущее, как осво
бождение от религиозного дурмана. К сожалению, современные 
статьи не рисуют закрытие храмов как процесс, в котором сами 
селяне могли выступать за закрытие. Нельзя исключать, что та
ким образом интервьюируемые пытаются скрыть либо сами не 
знают факты причастности своих предков и предков своих дру
зей и знакомых к закрытию храмов, явлению, воспринимаемому 
в настоящее время как кощунство. 

6. О «никогда не закрывавшихся» храмах. Нередко храмы, 
действовавшие в последние десятилетия советской власти, в 
статьях представлены как «никогда не закрывавшиеся». В дей
ствительности настоящих никогда не закрывавшихся храмов 
почти нет, практически все они открыты в 1943–1947 гг. В Су
догодском районе Владимирской области как «никогда не за
крывавшийся» позиционируют храм в с. Заястребье [8], в дей
ствительности открытый в 1946 г. [9]. В личной беседе автор 
статьи так пояснил, что он имел в виду под словами «никогда 
не закрывался»: храм не разорили, не переоборудовали, верую
щие охраняли имущество и имели беспрепятственный доступ в 
храм, хотя служб, может быть, и не было. 

7. «Досрочно закрытые» храмы. Все вышеуказанные пункты в 
основном являются следствием восстановления истории храмов 
по устным воспоминаниям прихожан. Следует отметить, что по
пытки восстановить историю того или иного храма по архивным 
документам тоже не лишены подводных камней. Как известно, 
на рубеже 1929–1930 г. в СССР происходило массовое закрытие 
храмов, после статьи И. Сталина «Головокружение от успехов» 
многие из них были снова открыты и окончательно закрыты уже 
в последующие годы (в основном, в 1937–1938 гг., но могло быть 
и раньше, и позднее). Но начинающий исследователь, найдя по
становление о закрытии храма на рубеже 1929–1930 г., считает 
содержащуюся в нем дату датой окончательного закрытия храма 
(в действительности же храм вскоре мог быть открыт). Для избе
жания подобной ошибки необходимо, даже найдя дату о закры
тии храма на рубеже 1929–1930 г., продолжать изучение перепи
ски по религиозным вопросам обл и райисполкомов с ниже и 
вышестоящими инстанциями.  Даже если по этим документам 
не будет установлено открытие храма после статьи И. Сталина 
«Головокружение от успехов», исследование этих документов 
нередко позволяет проследить борьбу верующих (иногда успеш
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ную, иногда нет) за возвращение им храма и хронологию исполь
зования его под культурные либо хозяйственные нужды. 

Таким образом, анализ статей показывает, что начинающие ис
следователи судеб храмов в первые десятилетия советской вла
сти не всегда обращаются в архивы либо не находят там нужную 
информацию и нередко опираются на информацию, полученную 
из устных воспоминаний. Несмотря на несомненную ценность 
устных воспоминаний, они содержат значительное количество 
неточностей. Эти ошибки имеют регулярный характер воспро
изводимости. Есть вероятность, что они свойственны не только 
начинающим исследователям Владимирской области. 
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Проблема культурного і духовного служіння українських цер
ковних діячів  на теренах Російської імперії давно відома в літе
ратурі як церковноісторичного, так і культурологічного спряму
вання. Дослідники  як дорадянського періоду, так і сучасної доби1, 
доволі одностайні  у визнанні  переваги українського освіченого 
духовенства у всіх її проявах, що створило, за уже класичним ви
словом К. Харламповича, яскраве явище «малороссийского цер
ковного влияния на великорусскую церковную жизнь».2 Дослі
джуючи місце і роль українців в житті Російської імперії, вчені 
приходили до аналогії з подібними в історії явищами, коли один 
народ, залежний у військовому і політичному плані від іншого 
народу, впливав на нього своїм значно вищим рівнем культури.

Проте окремі аспекти діяльності української церковної елі
ти в Російській імперії потребують перегляду, зважаючи на по
яву сучасних досліджень та виявлення нових джерельних даних 
із цього предмету.  Дослідження у цьому контексті є особливо 
актуальним у зв’язку з активним насадженням в український 
інформаційний простір агресивної теорії «русского мира», у 
світлі якої українські ієрархи, які вели провід у всіх  церковних 
і освітніх процесах Російської імперії,  сприймаються як його 
невід’ємна частина.

Період  від правління Петра І до вступу на престол Катери
ни II (1762)  дослідники українськоросійських взаємовідносин 
визначають як час найвищого рівня культурнорелігійних впли
вів України на Росію. Починаючи з 1700 р., імператор Петро I по
стійно викликає з Києва вихованців КиєвоМогилянської акаде
мії, вбачаючи в них потенційних ієрархів з європейським рівнем 
освіченості і опору для своїх державноцерковних реформувань. 

С. р. КаГаМлиК

Українське духовенство
в церковній ієрархії Російської імперії 

(на матеріалах XVIII ст.)
у статті аналізуються українські впливи, які несло вище укра-

їнське духовенство, перебуваючи у складі Синоду та обсаджуючи 
більшість архієрейських кафедр російської імперії. Простежено 
ширення архієреями українського світу через сформовані ними за 
допомогою своїх земляків культурно-просвітницькі осередки.

Ключові слова: духовенство, церковна ієрархія, Синод, російсь-
ка імперія, українські впливи, архієрейські резиденції.
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При цьому використовувалися різні методи, починаючи від обі
цянок і надання високих становищ до примусового переселен
ня, зокрема учасників і прихильників мазепинського руху після 
Полтавської катастрофи. За влучним виразом М. Драгоманова, 
реформа Петра Великого «в культурному відношенні була не що 
інше, як тільки запровадження адміністративним порядком у Ве
ликоросії того, що було вже раніш в Україні».3 

Викликаючи високоосвічене українське духовенство в Росію, 
Петро І  мав намір реалізувати декілька завдань: 1) запровадити 
вищу школу і довести загальний рівень освіти в країні до рівня, 
відповідного європейському; 2) підняти вкрай низький релі
гійний і моральний рівень народу, передусім духовенства, про 
яке сам Петро І висловлювався : «многому злу корень старцы и 
попы»; 3) здійснити за рахунок українських духовних осіб місіо
нерську справу – наставити в християнську віру і зробити вірно
підданими численні народи колонізованих земель.  

  «И политические виды, и церковные планы, и личные симпа
тии целого ряда государей, начиная с Петра I и кончая Елисаве
той Петровной,  зазначав у цьому зв’язку К. Харлампович,   дали 
преобладание в русской церкви малороссам, которые заняли 
большинство архиерейских кафедр, настоятельские места в ви
днейших монастырях и, в связи с этим, получили первенствую
щее положение в учрежденном в 1721 г. Синоде».4 Відомо, що на 
127 архієреїв, які в 1700  1762 рр. обіймали кафедри в Російській 
церкві, було 70 українців (крім них  47 росіян, 3 греки, 3 румуни, 
2 серби і 2 грузини).  За цей період налічується також близько 
200 українців, які очолювали російські обителі.  Слід також від
значити, що не менше третини всіх вищих церковних становищ, 
зайнятих українцями в Російській імперії, обіймали вихідці Киє
воПечерської лаври.5

Посідаючи вищі щаблі в церковній ієрархії, українські церков
ні діячі могли активно впливати на хід суспільно  політичних по
дій у Російській імперії. 

Найвизначнішим представником українського духовенства 
в лавах церковної ієрархії за часів Петра I був вихованець і про
фесор Києво Могилянської академії Стефан Яворський. Призна
чений після смерті патріарха Адріана місцеблюстителем патрі
аршого престолу, а з 1721 р.  першим президентом Синоду, він 
активно сприяв своїм землякам в обсадженні вищих ієрархічних 
посад. Завдяки його рекомендаціям у 1702 р. Тобольську ми
трополичу кафедру посів Філофей Лещинський з братії Києво 
Печерської лаври, що засвідчував пізніше відомий тогочасний 
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письменник і церковний діяч Арсеній Мацієвич: «Не без тщанія 
преосв. Стефана в Сибирь избран и по указу его величества по
священ м[итрополит] Филофей Лещинский». 6 На початку 1703 р. 
з Києва викликали блюстителя Ближньої печери Іустина Бази
левича, котрий, з відома і допомоги Стефана Яворського, був хі
ротонований у сан митрополита Бєлгородського та Обоянсько
го. На 1705 рік з 6 архієреївукраїнців половина була вихідцями 
з КиєвоПечерської лаври: Стефан Яворський  митрополит Ря
занський і Муромський, Філофей Лещинський  митрополит То
больський і всього Сибіру, Іустин Базилевич  митрополит Бєлго
родський та Обоянський. Згодом ще низка київських вихованців 
з лаврської братії посіла високі становища завдяки протекції їх 
сановитого співвітчизника. Так, у 1712 р. митрополитом Тоболь
ським і всього Сибіру став Іоанн Максимович.

Особливо багато архієреївукраїнців було за часів  імператриці  
Єлизавети, яка активно демонструвала своє благочестя, турбую
чись про Церкву та її служителів. За часів її царювання (1741  
1762)  з 49 архієреїв 34 були українцями.

Українські церковні діячі не лише посідали в Росії високі архі
єрейські становища, але й складали переважну більшість складу 
керівного церковного органу Синоду, створеного Петром І в ду
ховній сфері на зразок західноєвропейських колегіальних уста
нов. Водночас Синод, як і його світський аналог вищої державної 
установи Російської імперії Сенат,  цілком контролювався монар
хом і перебував від нього у повній залежності. 

Вже перший склад Синоду, сформований переважно з україн
ців, викликав у 20х рр. XVIII ст. негативну реакцію російського 
духовенства: «что де за синод, и какой синод! В синоде все ду
раки, поляки»7. І в подальшому українська присутність у верхо
вній церковній структурі складала понад половину його складу, 
а у роки правління імператриці Єлизавети (1741  1762) Синод 
майже повністю складався з українців. Зокрема, у 1721 р. з 11 
його членів 5 були українцями, у 1737 р. – 3 з 5, у 1740 р. – 4 з 7, у 
1746 р. – 6 з 8, у 1751 р. – 9 з 10. 

У різні часи найвпливовішими українцями, членами Синоду, 
були: Стефан Яворський  президент Синоду у 17211722 рр.; 
Феофан Прокопович – віцепрезидент Синоду у 17211736 рр.; 
Феофілакт Лопатинський  другий після Прокоповича віцепре
зидент Синоду у 1723 – 1730 рр.; Платон Малиновський  член 
Синоду у 17301734 рр; Амвросій Юшкевич – у 17341745 рр., 
Сильвестр Кулябка – у 17501761 рр.; Тимофій Щербацький – у 
17581767 рр. 
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Дослідники ще ХІХ ст. відзначали неоднорідність позицій 
українців у Синоді, зокрема добре відоме протистояння Стефана 
Яворського і Феофана Прокоповича, яке  почалося ще до висвяти 
останнього в архієрейський сан. У 1716  1718 рр. Стефан Явор
ський,  дізнавшись про наміри Петра І використати Феофана Про
коповича для поборення  консервативного російського духовен
ства, звернувся з посланнями до російських ієрархів  Сарського 
і Подонського Олексія та Тверського і Кашинського Варлаама. З 
метою перешкодити призначенню Феофана Прокоповича на ви
соке становище в Російській Церкві, Яворський написав для ньо
го текст зречення своїх поглядів. 

 До ідейного об’єднання на чолі з Стефаном Яворським, яке 
протистояло «вченій дружині» Феофана Прокоповича, належа
ли українські ієрархи Гедеон Вишневський, Феофілакт Лопатин
ський і Варлаам Косовський. Їх підтримала і російська світська 
еліта: щодо шляхів розвитку Росії висловлював солідарність з 
Яворським російський публіцист і підприємець Іван Посошков, 
про що свідчить їхнє листування, автор «Арифметики» Леонтій 
Магницький і директор московської друкарні Федір Полікарпов
Орлов. Разом з Яворським чистоту православ’я і давньоруське 
благочестя відстоював і відомий вчений, член Берлінської Ака
демії наук Дмитро Кантемір, виступаючи проти книги Прокопо
вича «Первое учение отроком».8 

Феофан Прокопович, який у  питаннях церковного устрою за
перечував патріаршество як аналогію папства і не дотримувався, 
як більшість православних архієреїв  на чолі з Стефаном Явор
ським,  церковних уставів і традицій, ідеально підходив на роль 
ідеолога і помічника Петра І у проведенні реформ. За словами 
П. Морозова, він виконував роль свого роду статссекретаря в ду
ховних справах – всі законодавчі акти та інші найважливіші доку
менти, що регламентували церковний устрій, а також передмови 
і коментарі до перекладів з іноземних мов, навчальні книги, бо
гословські трактати і т.і., проходили через його руки. 9  

Українці утримували фактичний провід  у Синоді навіть тоді, 
коли росіяни мали там кількісну перевагу. Зокрема, в часи прав
ління Анни Іоанівни вплив українських церковних діячів був пе
реважаючим передусім завдяки позиціям Феофана Прокоповича, 
який  зміг усунути своїх конкурентів – як росіян, так і українців, 
та максимально зміцнити свій авторитет. На домінуючій ролі 
Прокоповича в Синоді наголошував  Тітлінов: «В первую поло
вину правления императрицы Синод находился в фактическом 
подчинении Феофану Прокоповичу. Новгородский архиепископ 
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имел доминирующее влияние на своих сотоварищей по при
сутствию. Из знакомства с течением синодальных дел того вре
мени выносится твердое убеждение, что по существу дела весь 
Синод сосре доточивался  в личности Прокоповича. Пользуясь 
милостыо государыни и своей близостью к ней, Феофан стал 
постоянным объявителем ея воли в Синоде... Став же посредни
ком между императрицей и церковной властью в лице Синода, 
Феофан получил, естественно, первенствующее значе ние среди 
своих сотоварищей. Никто не осмеливался поднять голос про тив 
всемогущаго временщикаиерарха». 10

Після смерті Феофана (1736) в Синоді чисельно переважали 
росіяни, але «юридична і моральна першість» належала україн
цям. Під кінець правління імператриці Анни «первенствующим» 
в Синоді був Новгородський архієпископ Амвросій Юшкевич, в 
руках якого зосереджувалися всі синодальні, зокрема кадрові, 
справи. Як повідомляє М. Попов, за його поданням на Тобольську 
митрополію у 1740 р. отримав призначення єпископ чернігів
ський і НовгородСіверський Никодим Срібницький, а наступно
го року – Арсеній Мацієвич, якого невдовзі перевели в Ростов.11 

Кульмінацією українського впливу в церковній ієрархії Ро
сійської імперії стала епоха імператриці Єлизавети.  За часи її 
20річного правління російські архієрейські кафедри очолювало 
34 українця – стільки, як за попередні 40 років.  К Харлампович, 
наводячи цю цифру,  в числі причин такого авторитету україн
ських церковних діячів, крім освіченості, називає ще властиву їм 
«обходительность и политическую ловкость». Як приклад – вда
лий і провіщий вислів митрополита Тобольського і всього Сибі
ру Арсенія Мацієвича під час нанесеного ним Єлизаветі Петрівні 
візиту перед від’їздом на митрополію  за півроку до її зведення 
на престол: «помяни мя, владычица, егда пріедеши во царствіи 
твоем!»12. Після воцаріння імператриця згадала про Мацієвича і 
запросила його на свою коронацію, а згодом, при сприянні Нов
городського архієпископа Амвросія Юшкевича, перевела його на 
Ростовську кафедру і призначила членом Синоду.

У подальшому Амвросій Юшкевич разом з Арсенієм Мацієви
чем використали свій вплив на імператрицю для вирішення ка
дрових (як правило, імператриця затверджувала всі кандидатури, 
представлені українцями – членами Синоду) та інших важливих 
церковнополітичних справ.   Так, обидва архієреї підготували і 
у квітні 1742 р. представили імператриці «доклад» про реформу 
церковного управління, головною ідеєю якого було відновлення 
патріаршества і ліквідація Синоду або його реорганізація згідно 
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з канонічними вимогами. І хоча окремі пункти реформи були ре
алізовані, загалом він зазнав невдачі.

У представленому українськими ієрархами проекті реформи 
церковного управління йшлося також про доцільність утворен
ня окремої Петербурзької єпархії. При цьому українські архіє
реї представили на розгляд імператриці кандидатів на керів
ництво єпархією, які майже всі були українцями, за винятком 
росіянина Димитрія Сєченова.  Мотивуючи вибір останнього,  
Юшкевич з Мацієвичем вказували на  його великий проповід
ницький досвід у сфері місіонерської діяльності – як такого, що 
потрудився «довольно и безпорочно у новокрещенских дел», а 
також «ради образца прочим великороссийским, чтобы имели 
охоту к учению»13. Отже, одна з провідних російських єпархій – 
Петербурзька, була утворена саме з подачі українських архієре
їв. Даним рішенням українські діячі продемонстрували високий 
рівень церковнополітичної дипломатії і розуміння нагальних 
потреб російського суспільства. 

 Така виразна  перевага українців у церковноадміністративній  
сфері зберігалася до середини XVIII ст., коли відбулася зміна полі
тики правлячих кіл Російської імперії щодо українців – в напрямі 
обмеження їх при заміщенні архієрейських кафедр і призначенні 
монастирських настоятелів. Особливу роль у цьому зіграв указ 
імператриці від 1754 р., за яким урівнювалися права українців 
і росіян в номінації їх настоятелями і єпископами, а також указ 
1765 р. про виклики українських ченців тільки з дозволу Синоду 
і на випадок крайньої необхідності.14 

Існує, проте, думка, що відповідний імператорський указ про 
урівняння росіян з українцями при заміщенні вакансій архіє
реїв та настоятелів тривалий час був номінальним і не повів за 
собою суттєвих наслідків. З часом імператриця звернула увагу 
на ігнорування її волі (на думку К. Харламповича, «возможно, 
что сннодальные членымалороссы намеренно не сообщили о 
высочайшем повелении в синод») і наказала оберпрокурору 
Львову з’ясувати, чи її повеління було зафіксовано в синодальній 
канцелярії. Позаяк невиконання підтвердилося, було наказано: 
«1) Оный указ записать «и по нем чинить исполнение неотмен
но»; 2) дать знать всем преосвященным архиереям, чтобы они «на 
праздныя архимандритския начальства достойно усмотренных 
про изводили в силу означеннаго ея императорскаго величества, 
высочайшаго именнаго, и из великороссиян непременно»15. Про
те, попри обмежувальний указ 1754 р.  номінування українців 
на архієрейські становища з подачі Синоду продовжувалося. Так, 
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1758 р. з 10 пропонованих архієреїв росіянином був лише один. 
Ситуація змінилася лише під кінець правління імператриці Єли
завети: на 1761 р.  архієреями стало вже 6 росіян проти 2 призна
чених українців.16 

Отже, свідоме затягування чи й невиконання невигідних укра
їнцям указів є показовим свідченням стійких позицій українсько
го впливу в Синоді за часів імператриці Єлизавети.

У 50х рр. ХУІІІ ст. особливий вплив у Синоді мав єпископ Ко
стромський і Галицький Сильвестр Кулябка, призначений 1750 
р. після звільнення архієпископа Великоновгородського і Вели
колуцького Стефана Калиновського, який в силу свого стано
вища займав першість у Синоді, і фактично зайняв його місце. 
Білоруський ієромонах Феофіл Леонтович, якому не вдалося ви
рішити своїх справ у Синоді, звинувачуючи у цьому Кулябку,  на
зивав його «всесильнейшимъ», «грозным, страшным и всемогу
щим в св. синоде членом», а рішення Синоду вважав цілковито 
результатом його дій, вважаючи, що той «по мечтательному сво
ему между протчими св. синода членами преимуществу, одних 
мнимым своим вежеством уловляя, других же непреодоленным 
упрямством преодолевая, всегда то делает, что ему угодно».17 

Щодо Калиновського, то К. Харлампович вважає, що він взагалі 
не мав значного впливу в Синоді. Підтверджуючим цю думку ар
гументом дослідник вважає, що йому навіть робили зауваження 
(«внушеніе»), щоб він «не от свого разсужденія приводя резоны 
утверждал, но точно б священным писаніем из книг, православ
ною церковію принятых и вероятія достойных, доказывал».18

З приходом до влади Катерини ІІ відбулася різка зміна щодо 
української присутності в Синоді і в російській церковній ієрархії 
загалом. Протягом 36річного управління імператриці з 46 архі
єреїв, які очолювали російські кафедри, українців було тільки 9, 
тобто  всього 5 частина, а в члени Синоду до 1775 р. не попав жо
ден українець. 

У просвітницьких питаннях Катерина ІІ вирішила цілковито 
покластися на російське духовенство, як уже достатньо просві
чене українцями. Показовий у цьому плані імператорський указ 
1765 р., диктуючий «из малороссійских епар хій из монашествую
щих в Великороссію без указа св. синода и без крайней надобнос
ти отнюдь никого не выпускать и в великороссійскія епархіи не 
принимать», а в рекомендаціях на посади настоятелів вказувати 
національність, освітній ценз і місце постригу.19

Усвідомлення вищим українським духовенством трагічних 
наслідків подібних дій імператриці засвідчує лист єпископа Бєл
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городського ы Обоянського Іоасафа Миткевича до невідомої 
особи, написаний 16 червня 1763 р. – через рік після сходження 
на престол Катерини ІІ: «Беда да горе! Вси теперь малороссія
не везде в крайнем презреніи. Самые честные люде остаются с 
нашых, а в Тверь, и во Владимер промованы, которіи еще и не
давно мона хами, с русских, однак добріи люде и достойные». Роз
думуючи «про бедное отечества состояніе», автор листа «плакал 
и вздыхал: «Господи, помилуй!».20

Мотивуючи причини такої різкої зміни російського уряду до 
українського духовенства, К. Харлампович зауважував: «Отче
го все это произошло  известно. Екатерина вел[икая] вступи
ла на престол с уже готовым планом секуляризаціи церковных 
имуществ и вообще полнаго подчиненія церкви государству. 
Высшее малороссійское духовенство, воспитанное на латин
ских канонических сочиненіях и представленіях, было тому по
мехой, так как в нем императрица не надеялась встретить со
чувствія своему плану».21 Про це, зокрема, свідчить дана нею 
інструкція графу Рум’янцеву, яка доручала йому взяти під осо
бливий нагляд козацьку старшину и духовенство, як «сословия 
особенно опасные по их властолюбию и «ненависти» к велико
российскому народу»22.

Українські впливи  на духовне середовище Російської імперії 
виявилися і в тому, що резиденції українських архієреїв уособлю
вали своєрідні колонії українців, які ставали визначними куль
турнопросвітницькими осередками. 

Згуртування інтелектуальних сил в Росії часто відбувалося 
через посередництво впливових співвітчизників. Вище згаду
валося, що активно сприяв своїм землякам в обсадженні вищих 
ієрархічних становищ місцеблюститель патріаршого престолу, 
згодом перший президент Синоду Стефан Яворський, пізніше 
члени Синоду Амвросій Юшкевич і Сильвестр Кулябка. Заступни
цтво співвітчизників було в ті часи настільки розвинене, що 28 
серпня 1749 р. Синод ухвалив внести зміни в існуючий порядок 
вибору кандидатів на архієрейські становища, де одним із пунк
тів значилося: вибирати «по чистой совести, а не ради дружбы и 
пристрастия».23 

Досягнувши високого становища, архієреїукраїнці  намагали
ся зібрати в своїх резиденціях земляків із Києва – для виконання 
різного роду чернечих послушань, у тому числі проповідництва й 
педагогічної діяльності.  При можливості вони забирали з собою 
потрібних осіб вже при від’їзді. Коли у 1757 р. Київського митро
полита Тимофія Щербацького перевели в Москву, він забрав із 
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собою щонайменше п’ять со фійських ченців. Причому він, корис
туючись своєю обізнаністю про софійську бра тію як їх колишній 
настоятель, викликав до себе монахів на послушання і пізніше 24. 

Аналогічно поступали й  інші  єпископиукраїнці, прак тикуючи 
виклики до себе на послушання ченців, яких вони знали поімен
но. Для цього вони зверталися або до Київського митрополита, 
або до настоятеля КиєвоПечерської лаври, де було найбільше 
«учительного чернецтва». Іноді архієреї «виписували» потрібних 
їм ченців через довірених осіб. Таким прикладом служить листу
вання з Лаврою митрополита Тобольського і всього Сибіру Павла 
Конюскевича через посередництво архімандрита Московського 
Високопетровського монастиря Сильвестра Юницького.25 У тих 
випадках, коли єпархіальне начальство не мало безпосередніх 
контактів з КиєвоПечерською лаврою, питання з поповненням 
викладацького складу шкілсемінарій вирішував Синод. Він у 
свою чергу звертався до Київського митрополита, часто назива
ючи конкретних кандидатів, або їх кількість, і той забезпечував 
відправлення потрібних осіб за домовленістю з Печерським ар
хімандритом, або з керівництвом Київської академії  якщо такі 
особи значилися її викладачами.

Постійно викликали земляків у кафедральний Московський 
чудівський монастир  резиденцію московських архієреїв, якими 
до 1775 р. були українці. З часів, як обитель стала кафедральною, 
у ній постійно перебували українські архієреї, які перетворили 
монастир на справжню українську колонію. Особливо багато 
українського чернецтва осіло в монастирі за керівництва ним 
Московського архієпископа Платона Малиновського. 26

Резиденції українських архієреїв ставали також осередками 
спілкування українців    духовних і світських,  котрі повідомля
ли своїм співвітчизникам останні новини з України, давали цінні 
поради, підшуковували впливові знайомства, служили посеред
никами у кадрових та господарчих питаннях тощо. Найкраще 
ілюструють це матеріали щоденників представників української 
світської еліти  М. Ханенка, П. Апостола і Я. Марковича.27 Схожі 
центри, де гуртувалася українська світська і церковна еліта, були 
не тільки в столичних містах Російської імперії.  Як записав у  сво
єму щоденнику Яків Маркович, перебуваючи 1725 р. в Астрахані, 
він неодноразово бував на службі в єпископа з вихованців Києво
Могилянської академії Лаврентія Горки, яка завершувалася тра
диційною трапезою з місцевими українцями.

Вищенаведене засвідчує потужність впливів, які несло україн
ське духовенство, перебуваючи у складі церковної ієрархії Росій
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ської імперії. Це простежується у кількісному та якісному складі 
вищої церковної установи Синоду, провідні позиції у якому від 
заснування до часів правління Катерини ІІ  посідали українці, а 
також в обсадженні більшості архієрейських кафедр. Посідаючи 
вищі щаблі в церковній ієрархії, українські церковні діячі могли 
активно впливати на хід суспільнополітичних подій у Російській 
державі та ширити український світ через сформовані ними за 
допомогою своїх земляків культурнопросвітницькі осередки.
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В. І. МуДереВиЧ

Причини падіння Константинополя 1204 р.
в рецепції давньоруських джерел

В історії хрестоносного руху на Близький Схід кінця ХІ – першої 
половини ХІІІ ст. виняткове місце належить четвертому хресто
вому походу, наслідки якого, безумовно, набули гучного резонан
су (на рівні релігійноментального сприйняття) у християнсько
му суспільстві. Зміна напрямку походу, результатом якого стало 
захоплення західноєвропейськими рицарями Константинополя, 
дефакто нівелювало проголошену Римським папою Урбаном ІІ 
на Клермонському соборі (1095 р.) хрестоносну парадигму: ви
зволення Гробу Господнього від невірних (мусульман) та призве
ло до падіння Візантійської імперії. Руський соціум, який деюре 
входив до Byzantium Commonwealth, не міг не знати про події, 
пов’язані із цією виправою, а тим паче не реагувати на них. 

Варто також констатувати, що тематика, пов’язана з вивчен
ням питань, які стосуються зміни напрямку четвертого хресто
вого походу та їх рецепції у руському літописанні, в історіогра
фічному плані розроблена недостатньо глибоко та ґрунтовно, 
особливо на рівні концептуальноаналітичних узагальнень. На
самперед це пов’язано із суперечливим характером джерел, ав
тори яких намагалися не тільки описати події 1202 – 1204 рр., 
але й робили спроби дати їм власну оцінку. Тенденційність дже
рельної бази є закономірною, зважаючи на ряд об’єктивних та 
суб’єктивних суджень. Західноєвропейські автори1 (Жоффруа де 
Віллардуен, Робер де Кларі, Ернуль, Гунтер Періский та ін.), бу
дучи вихідцями з числа хрестоносців, намагалися виправдати дії 

у статті висвітленні головні передумови захоплення хресто-
носцями Константинополя 1204 р. та рецепція цих подій у серед-
овищі православного соціуму. Вивчаючи текст “Повісті про взят-
тя царгорода фрягами”, важко з’ясувати обставини, що призвели 
до зміни напрямку Четвертого хрестового походу, проте інфор-
мація давньоруського джерела має важливе значення для аналі-
зу подій цієї виправи. на відміну від авторів  латинських хронік 
і грецьких історій, руський очевидець був об’єктивнішим у своїх 
оцінках. 

Ключові слова: Клермонський собор, урбан ІІ, Інокентій ІІІ, 
Свята Земля, Четвертий хрестовий похід, Філіп швабський, енрі-
ко Дондоло, Ісаак ангел, алексій iV.
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учасників походу, свідомо замовчуючи ті події, які компромету
вали організаторів і безпосередніх учасників цієї військової ак
ції. Візантійські автори2 (Нікіта Хоніат, Никифор Григора, Георгій 
Акрополіт та ін.), у свою чергу, схильні до гіперболізації ряду на
ведених фактів у своїх опусах, присвячених цим подіям. 

Отже, починаючи з ХІХ ст., між європейськими істориками роз
горілася тривала дискусія навколо проблеми зміни напрямку 
четвертого хрестового походу. частково тематична полеміка роз
глянута Ф.Успенським, Д.Квеллером, Ф.Меденом, С.Лучицькою, 
А.Барміном та іншими відомими дослідниками, тому в даному 
дослідженні зосередимося лише на головних її аспектах.3 

Як вже зазначалося, за початковою метою цей похід спрямо
вувався проти Єгипту, звідки мусульмани черпали основні сили 
у боротьбі проти латинян. Шампанський сеньйор Жоффруа де 
Віллардуен і його “літературний” послідовник Робер де Кларі, 
виправдовуючи дії хрестоносців, розглядали агресію проти Ві
зантії як випадковий збіг обставин. Сформульована латинськими 
очевидцями “теорія випадковості” була піддана гострій критиці 
з боку німецького історика В.Гейда4 та французького науковця 
Л.МасЛатрі5, які звинувачували у зміні напрямку хрестоносної 
виправи Венеціанського дожа Енріке Дондоло. Ґрунтуючись на 
свідченнях французького хроніста Ернуля і на договорах Венеції 
з Єгипетським правителем алМалек алАделем Сайф аддіном 
(1200 – 1218 рр.) (братом Салахаддіна ібн Юсуфа Аюба (1169/71 – 
1193 рр.), вчені вважали, що він через “дарування” венеціанцям 
хабарів та надання їм торгових привілеїв у Александрії намагався 
повернути похід в інше русло. Таким чином, основною причиною 
падіння Константинополя була так звана венеціанська зрада. 

Опонуючи своїм попередникам, Г.Аното спростував тракту
вання хроніки Ернуля та уточнив хронологію згадуваного дво
стороннього договору, датуючи його не раніше ніж 1208 р.6 За
галом, теорія “венеціанської зради” не отримала достатньої 
підтримки, оскільки хиткі аргументи на її користь не витриму
ють серйозної критики таких відомих дослідників хрестоносно
го руху, як П.Ріана, Д.Келлера і Ф.Медден.7 Вони прийшли до ви
сновку, що Венеція не намагалася переорієнтувати хрестоносців 
від початкового задуму їхнього походу і не переслідувала мети 
взяття Константинополя. 

На противагу теорії “венеціанської зради” була висунута вер
сія “швабської зради”, у своїй основі розроблена та обґрунтована 
французьким істориком П.Ріаном, котрий пояснював зміну на
прямку цього хрестового походу активною політикою на Сході 
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німецького короля Філіпа Швабського (1197 – 1208 рр.). Добре 
відомо, що Філіп перебував у родинних зв’язках із претендентом 
на візантійський престол Алексієм ІV (1203 – 1204 рр.); крім того, 
Штауфени традиційно зберігали за собою права на Південну Іта
лію і Сицилію, через що були постійними суперниками Констан
тинополя. Побоюючись зближення Візантії з папою Інокентієм ІІІ 
(Lotario de Conti 1198 – 1216 рр.), Філіп скористався посередни
цтвом маркграфа Боніфація Монферратського, за допомогою яко
го й була розіграна складна військовополітична комбінація; до 
того ж, саме у 1201 р. склалися сприятливі умови для її реалізації. 

Наведені історіографічні концепції не дають змоги дійти ба
жаного наукового консенсусу стосовно визначення причинно
мотиваційних особливостей четвертого хрестового походу, одно
часно засвідчуючи, як уже зазначалося, суперечливість наявної 
джерельної бази та досить низький якісний рівень її фактичної 
інформативності. Після численних суперечок частина дослідни
ків зрештою повернулася до “теорії випадковості”, запропонова
ної Жоффруа де Віллардуеном, лише дещо розширивши її загаль
ноісторичний та релігійнодипломатичний контекст. 

Свої алюзії з цього приводу висловлювало багато вчених, фор
мулюючи окреслену проблему як квінтесенцію давно назрілих, 
глибинних і глобальних міжнародних політичних, етноцивіліза
ційних конфліктів та зіткнення соціальноекономічних, націо
нальних інтересів провідних країн Сходу й Заходу. У підсумку, саме 
в такому вигляді осмислив цей феномен П.Ріан. На його думку, 
цей конфлікт був результатом багатьох сил, котрі репрезентува
ли різні інтереси тих, хто був причетний до подій 1202 – 1204 рр.: 
Венеція – в силу своїх торговельних інтересів, Філіп Швабський – 
у фарватері власної традиційної політики, Боніфацій відстоював 
свої претензії на Близькому Сході й католицьке духовенство, яке 
“марило” об’єднанням Церкви під своїм началом.8 Розбіжності 
в думках та позиціях науковців зайвий раз підтверджують тен
денційність джерел й ідейну залежність їх авторів від тодішньої 
політичної кон’юнктури, яка складалася на міжнародній арені в 
ту чи іншу епоху; відповідно до свого походження,  хроніст на
магався створити власну версифікацію подій, котра досить часто 
відходила від справжніх історичних реалій. 

З огляду на ці особливості, виникає необхідність залучення 
нових джерел, що дало би можливість об’єктивно та неупередже
но відповісти на ключове питання про зміну напрямку четверто
го хрестового походу. З цією метою спробуємо розглянути свід
чення руського автора, який достатньо детально описав події, 
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пов’язані із завоюванням хрестоносцями Константинополя на 
початку ХІІІ ст. Позиція літописця, незважаючи на його релігійну 
приналежність до східної (православної) гілки християнства, за 
своїм змістом є достатньо стриманою, а отже, в чомусь і більш 
об’єктивною, соціально неупередженою. 

Мова йде про “Повість про взяття Царгорода фрягами” (далі – 
“Повість”), автор якої – очевидець подій 1202 – 1204 рр. – нама
гається показати перебіг подій в Константинополі під час його 
захоплення латинянами. 

Протограф твору до нас не дійшов, але сам текст відомий за його 
численними редакціями. Радянський дослідник Н.Мещерський 
запропонував їх класифікацію, внаслідок чого він визначив дві 
основні групи списків. До першої належать: Синодальний список 
Новгородського першого літопису старшого ізводу ХІІІ ст., Ко
місійний список того самого літопису молодшого ізводу XV ст. і 
Академічний список теж того літопису молодшого ізводу XV ст. 
До другої групи вчений відніс списки так званого Елінського 
літописця другої редакції, чудовський список середини XV ст., 
КирилоБілозерський список початку XVІ ст., а також списки Со
фіївського першого літопису.9 Отже, згідно із запропонованою 
хронологією, найстаршим виступає Синодальний список, який 
належить до ХІІІ ст.; таким чином, з погляду послідовності на
писання, він є найближчим до протографа. Проте цей список не 
можна вважати протооригіналом і навіть його безпосередньою 
копією, оскільки в тексті є ряд пропусків, котрі реставруються на 
основі інших редакцій, зокрема Елінського літописця.10 

Разом з тим, необхідно підкреслити, що це дослідження не пе
реслідує мети визначити протограф, тим більше, що в усіх спис
ках відсутні суттєві текстуальні розбіжності, – лише окремі від
ступи; з огляду на це за основу беремо текст за Синодальною і 
Комісійною редакціями Новгородського першого літопису стар
шого і молодшого ізводів. 

Довкола авторства цієї літописної пам’ятки в науковій літера
турі й досі точаться дискусії. Більшість авторитетних дослідни
ків вважають автором “Повісті” вихідця з Русі, який перебував у 
Константинополі у цей період. Той же П.Ріан вважає, що цей твір 
є достовірним джерелом “з перших рук”; кількість руського на
селення, яке відвідувало у ті часи Константинополь, дозволяє 
стверджувати, що автор черпав свою інформацію від очевидців.11 
Відомий російський історик ХІХ ст. М.Карамзін вважав, що в ролі 
інформатора міг виступати земляк автора, якийсь очевидець 
подій, а П.Савваїтов, зі свого боку, припускав, що ним міг бути 
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Добриня Ядрейкович, котрий відвідав Константинополь напе
редодні його захоплення.12 Вагоміші висновки сформулювали у 
подальшому П.Біцилі, Ф.Успенський, Н.Мещерський, С.Лучицька 
та ін.13 Зокрема, перший брав за основу тексту “Повісті” усну 
традицію – розмови автора з німцями. Це добре помітно з фраг
менту “Повісті”, де давньоруський автор перераховує учасників 
четвертого хрестового походу: “…первыи Маркос от Рима из 
града Берны идеже бе жил поганыи и злыи Дедрик, вторый 
же Кондоф Фладр, трети же именем Доуж от Маркова ост-
рова Венедикт”.14

П.Біцилі здивувала така обізнаність русича: звідки, напри
клад, той знав, що Дитріх – це Теодоріх, а Берн – це Верона. Бер
ном у давнину справді називали Верону; отже, це запозичення 
могло бути лише із німецьких переказів. У тому, що Маркос із 
Берни – Боніфацій, сумніватися не доводиться, похибка вживан
ня титула marchio з іменем Марк належить автору зазначеного 
твору. Третім вождем у “Повісті” виступає “Доуж от Маркова 
острова Венедикт”. Проте, слово Венедикт – Венеція не вжи
валося у давньоруському книжному лексиконі, й тому  новгоро
дець почув розповідь про цей хрестовий похід із вуст німецьких 
хрестоносців і передав нам їхню інтерпретацію зміни напрямку 
четвертого хрестового походу.15 Послідовник П.Біцилі, німець
кий фахівець Л.Фрейнданк, звернув дослідницьку увагу на те, 
що в “Повісті” Філіп Швабський виступає на боці Римського папи 
Інокентія ІІІ, хоча той відмовився його визнавати. Продовжуючи 
свою думку, автор стверджує, що повідомлення давньоруського 
літописця є тенденційними. Однак, з цією версією важко погоди
тися, адже в тексті “Повісті” зустрічається багато грецької лек
сики, переважно церковної термінології, запозиченої з релігійної 
старослов’янської книжної традиції16, більше того, літописець 
використовує легендарні перекази, які він міг почути лише від 
мешканців Константинополя.

Наприклад, у “Повісті” йдеться про втечу царевича Алек
сія ІІІ Ангела*1 (1195 – 1203 рр.) із столиці Візантійської імперії: 
“И въведенъ бысть въ корабль, и въсаженъ бысть въ бочку, 
имущи 3 дна при единемь конци, за нимь же Исаковиць седя-
ще, а въ другом концивода, идеже гвоздъ бо бяше инако изи-
ти из града; и тако изите из Гречьскей земли…”.17 На думку 
Н.Мещерського, це запозичення було наслідком спілкування дав
ньоруського автора з населенням Константинополя18, з чим за

1* Проблема втечі Алексія ІІІ із Константинополя ґрунтовніше розглядалася в стат
тях М.Котляра, X.Гралі, О.Майорова, та ін. 
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галом можна погодитися, оскільки Нікіта Хоніат розповідає про 
те, як царевич постриг голову в стилі латинських церковників 
(колом) і одягнувся в латинську одежу, що дало йому змогу за
губитися серед натовпу і переплисти до Європи.19  

Іншого погляду дотримується сучасна дослідниця С.Лучицька, 
яка вважає, що автор “Повісті” не відстоював жодної з окресле
них мотивацій в ідеологічному спрямуванні свого викладу. За 
нею, в тексті давньоруського джерела розвивається думка про 
так звану “візантійську зраду”, трагічні наслідки якої мали слугу
вати яскравим прикладом для правителів руських земель.20 Зма
льовуючи майже апокаліптичні картини, літописці намагалися 
створити тло, на якому розгортався хід подій, котрі стосувалися 
політичної смути на Русі. Взяття Константинополя повинно було 
слугувати практичною наочністю, яка простежувалася з реакції 
простого ченця (тобто пересічного представника соціуму) на 
чергові і тривалі протиріччя й чвари, що виникали між руськими 
князями на початку ХІІІ ст. Ф.Успенський і М.Заборов, у свою чер
гу, дотримуються тієї думки, що давньоруський автор піддавав 
критиці ту військову експансію проти християн.

Ґрунтуючись на наукових результатах попередників (стисло 
окреслених раніше) та з метою вирішення поставлених завдань 
стосовно зміни напрямку четвертого хрестового походу і його 
рецепції в руському літописанні, спробуємо відповісти на два 
питання: чому давньоруський автор описав падіння Констан
тинополя 1204 р. і яку інформацію він подав у своєму творі. Це 
дасть змогу з’ясувати мету візиту руського прочанина до столи
ці Візантійської імперії під час четвертого хрестового походу та 
з’ясувати, які події, пов’язані з інвазією хрестоносців, були відомі 
новгородцю? 

На перше запитання сьогодні дати відповідь практично не
можливо, оскільки текст самого джерела не містить мотиваційної 
складової. Єдиним логічним висновком з цього приводу є думка 
С.Лучицької, про що вже йшлося. З другого боку, чи варто зосе
реджувати увагу на з’ясуванні ідеологічного контексту “Повісті”, 
адже руський прочанин, насамперед, прагнув висвітлити події, 
пов’язані із захопленням латинянами Константинополя. Спілку
ючись із представниками різних таборів, він не оминув певних 
ідеологічних впливів, проте це не доводить, що автор намагався 
стати на той чи інший бік. Прагнучи до повноти та об’єктивності 
свого викладу, автор “Повісті” повідомляв різні факти, часто не 
замислюючись над їхнім походженням і правдоподібністю. Зага
лом йому як звичайному паломнику, котрий не мав доступу до 
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спілкування з доволі добре поінформованими чиновниками най
вищих рангів, було практично неможливо (оскільки він не воло
дів інформацією) об’єктивно оцінювати реальність тих чи інших 
оповідей. частковим підтвердженням цього є висновки П.Ріана, 
котрий виділяв політичну нейтральність давньоруського автора 
у висвітленні тих кривавих подій. 

Давньоруський хроніст як безпосередній очевидець у стис
лій формі повідомляє цікаві факти тієї виправи. Його розповідь 
починається з того моменту, коли Алексій IV, за намовою свого 
ув’язненого батька, тікає до чоловіка своєї сестри – німецького 
імператора Філіпа Швабського з метою отримати від нього до
помогу у боротьбі за престол. Далі новгородець повідомляє про 
переговори Філіпа та Інокентія ІІІ, які вирішують допомогти 
втікачеві.21 У результаті хрестоносцям були надані нові інструк
ції: “Такоже посадяче его на престоле, яко не воевати на 
Цесаръградъ, не въсхотять ли его, а ведете и опять къ мне, 
а пакости не деите Гречьскои земли”.22 Виходячи з контексту 
твору, можна зрозуміти, що автор намагається зняти з Папи про
вину за ті трагічні події: “Фрязи же вси воеводы ихъ възлюбиша 
злато и сребро иже меняшеть имъ Исаковиць, а цесарева ве-
ления забыша и папина”.23

Автор “Повісті” достеменно перелічує квартали міста, які були 
охоплені пожежею під час першого штурму: “и подрумъе (іпо
дром. – В.М.) и до моря, а семо по Цесаревъ затвор и до Суда 
погоръ”.24 Згадує новгородець і про те, як Алексій скинув свого 
батька з престолу і як він опинився у скрутній ситуації, бо не міг 
сплатити обіцяних грошей хрестоносцям. Після смерті Ісаака Анге
ла 1204 р. відбулося повстання проти Алексія і його покровителів: 
“про зажьжение градное и за пограбление монастырское”, у 
результаті чого на престол висунули Миколу (Канаву): “и ту буша 
с нимъ въ святеи Софии 6 днии и 6 ночии”.25

Побоюючись вторгнення хрестоносців у місто, столична верхів
ка скидає Алексія, натомість висуваючи свого ставленика Алексія 
Мурзуфла (Мюрчюфла) (1204 р.), який підступом позбавляється 
і Миколи, якому обіцяв бути його співправителем, і Алексія, ко
трого вбили, “Мюрчюфл же и вси бояре не Даша его жива, и 
уморивъше Исаковця”.26 Смерть Алексія стала приводом для взят
тя міста, оскільки, як говорили латиняни: “с нимъ же есме при-
шли, да луче ны есть умрети у Цесаряграда, нежели съ сра-
момь отъити, оттоль начаша строити браньо къ граду”.27

Літописець із притаманною йому топографічною точністю по
відомляє про розташування сухопутних сил хрестоносців: “При-
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ступиша къ граду, соличю въсходяшу, протву святому Спасу, 
зовемыи Верегетисъ, противу Испигасу (ворота на західній 
частині стіни Константинополя), сташа же и до Лахерны”.28 
Аналізуючи цей фрагмент, Н.Мещерський зробив припущення, 
що руський автор міг проживати в районі Золотого Рогу, побли
зу Цісаревого Затвору.29 Далі літописець повідомляє, як корабель 
латинян прибило до захисних споруд Константинополя і визна
чає точну цифру втрат хрестоносців під час першого штурму міс
та 9 квітня 1204 р.: “Нъ Фрягъ избиша близь 100 муж”.30 Для 
порівняння Жоффруа де Віллардуен зазначає, що західноєвро
пейські рицарі втратили при штурмі міста лише одного вояка.31 
У тексті “Повісті” описані й кораблі хрестоносців – дромони, в 
яких вони перевозили свою кінноту; візантійці ж протиставили 
нападникам  лише “10 кораблевъ съ огньмъ”.32

Новгородець також детально відтворює події, пов’язані зі 
штурмом міста, точно вказує дату його падіння – 12 квітня, про
те, за його словами, хрестоносці, захопивши Константинополь, 
не наважилися відразу вступити до міста: “… и внидоша въ град 
Фрязи вси, априля въ 12 день, на Святого Василия исповедни-
ка, въ понедельник, и сташа на сесте, идеже стояше цесаръ 
Грьчьскыи, у Святого Спаса, и ту сташа и на ночь”.33 У тому 
ж стилі автор “Повісті” описує мародерство латинян, зокрема 
пограбування Святої Софії: “Заутра же, солнчю въсходящу, 
вънидоша въ святую Софию, и одьраша двъри и расекоша, 
а оноболь окованъ бяше всь сребромь, и столпы сребряные 
12, а 4 кивотьныя, и тябло секоша, и 12 креста, иже над ол-
таремь бяху, межи ими шишкы, яко древа вышьша муж, и 
преграды олтарныя межи стълпы…”, і далі “Дигитрию же 
чюдную, иже по граду хожаше, святую богородицю, съблюде 
ю Богъдобрыми людьми, и ныне есть, на нюже надеемъся…”.34

Аналізуючи зміст цього повідомлення, стає цілком очивид
ним, що автор піддає критиці вчинки хрестоносців, засуджує їхні 
дії стосовно християнських святинь Константинополя. Така ре
акція новгородця є цілком природною з позиції його релігійного 
світогляду, сформованого на ґрунті православної системи духо
вних цінностей. Однак критика руського автораочевидця за сво
їм характером є дещо м’якшою, аніж позиція його ромейського 
сучасника Нікіти Хоніата. На відміну від нього, новгородець пе
ребував у столиці Візантійської імперії під час її захоплення, а 
Хоніат був у Нікеї; тому свідчення літописця є достовірнішими і 
ще раз засвідчують фактологічну вагу його опису для вивчення 
історії четвертого хрестового походу. 
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Автор “Повісті”, спілкуючись із різними верствами як візантій
ського, так і латинського населення, не оминув певних міфічних та 
легендарних елементів у своєму творі. Наприклад, можна згадати 
втечу Алексія (про що мова вже йшла); у тексті зустрічаються й 
синкретичні штампи (так само на рівні легендарної традиції), що 
стосуються числа 40: “40 корабль; 40 кубъковъ; 40 кадие чисто-
го злата”.35 Такі текстологічні кліше мають безперечно сакралі
зоване, легендарне походження, засвідчуючи той факт, що автор 
“Повісті” неодноразово спілкувався з місцевим населенням. 

У цьому сенсі варто звернути увагу на хронологічні неточнос
ті, які фігурують у “Повісті”: наприклад, розповідь про смерть ім
ператора Ісаака передує народному повстанню в той час, як Нікі
та Хоніат зазначає про його смерть після перевороту Мурзуфла. 
Згадані недоліки загалом не зменшують значення “Повісті” як 
цінного джерела з історії четвертого хрестового походу; факто
логічний матеріал новгородця, безсумнівно, є вагомим доповне
нням до творів латинських та візантійських хроністів.

Підсумовуючи викладений фактологічний матеріал, необхід
но констатувати, що в тематичній історіографії проблема зміни 
напрямку четвертого хрестового походу до сьогодні залишаєть
ся відкритою і навряд чи може бути вирішена з огляду на супер
ечливий та тенденційний характер повідомлень західноєвро
пейських та візантійських хроністів. Свідчення “Повісті”, окрім 
стислої хронології подій та стриманої реакції на інтервенцію ла
тинян, не дає можливості встановити істинні причини зміни на
прямку четвертого хрестового походу.
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Людиноподібна істота стала Homo Sapiens завдяки багатьом 
важливим чинникам й одні з найвагоміших – релігія і релігій
ність. Існує велика кількість тлумачень цих сакральних дефі
ніцій, але переважна їх більшість пов’язана з вірою людини у 
Бога та у надприродні сили, все те, що вона не могла осягнути, 
пояснити і зрозуміти. Віра гуртувала людей, об’єднувала їх та 
вела до перемог і поразок. Зрештою, релігія і релігійність були, 
є і будуть вагомими факторами поступального розвитку загаль
нолюдської цивілізації загалом й України й українців зокрема.

Актуальність дослідження заявленої нами проблематики 
полягає в тому, що вивчаючи релігію, релігійність, Українську 
Церкву в контексті вітчизняного етнодержавонацієтворення 
другої половини XVIII ст., ми намагаємося осягнути і проана
лізувати їх вплив на визначальні, доленосні й контраверсійні 
події минувшини України й українського народу в україноз
навчому вимірі. Загалом вибір теми наукової праці поясню
ється, передусім необхідністю осмислення й переосмислення 
загальновідомих фактів і створення цілісної картина, яка до
поможе дослідити минуле нашої Батьківщини. Об’єктивний і 
всебічний аналіз історії в контексті тогочасних геополітичних 
і геостратегічних реалій, враховуючи при цьому суто україноз
навчий вимір, дає нам можливість дещо поновому інтерпре
тувати загальновідомі факти, піддавати їх виваженому науко

ю. С. ФІГурний

Релігія, релігійність, Українська 
Церква в контексті вітчизняного 

етнодержавонацієтворення
(друга половина XVIII ст.)
в українознавчому вимірі

у статті розглядаються проблеми релігії, релігійності, розви-
тку української церкви в контексті вітчизняного етнодержаво-
націєтворення (другої половина XViii ст.) в українознавчому ви-
мірі. автор переконаний, що християнська релігія, релігійність, 
українська церква були, є і будуть важливими чинниками, які до-
помагали українцям зберегти свою етнічну самобутність, відно-
вити державність та творити сучасну націю.

Ключові слова: україна, українці, релігія, релігійність, україн-
ська церква, вітчизняне етнодержавонацієтворення.
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вому осягненню на нових методологічних засадах, вільних від 
ідеологічних догм.

Наукова новизна праці полягає у звернені до важливих про
блем козацької доби історії України, яка не заважаючи на вели
ку кількість публікацій і надалі потребує прискіпливої уваги й 
детального неупередженого фахового аналізу. У статті релігія, 
релігійність, Українська Церква в контексті вітчизняного етно
державонацієтворення другої половини XVIII ст. розглядаються 
комплексно, у взаємозв’язку з усіма їх складовими частинами 
й передусім в українознавчому вимірі. Об’єктом дослідження є 
Україна й українці в їх поступальною часопросторовому розви
тку, становлення і розвиток вітчизняного етнодержавонацієт
ворення. Предметом – релігія, релігійність, Українська Церква 
в контексті вітчизняного етнодержавонацієтворення другої по
ловини XVIII ст. в українознавчому вимірі. Хронологічні рамки 
статті охоплюють часовий проміжок – 50–90ті роки XVIIІ ст. Гео
графічні межі праці пов’язані, передусім з територією незалежної 
України в її сучасних кордонах. Ця праця реалізується в рамках 
виконання науководослідної роботи, що фінансується з держав
ного бюджету – «Україна і світове українство в системі україноз
навства. Українці в світовій цивілізації і культурі». Вона викону
ється в ННДІУВІ МОН України відповідно до напряму планової 
роботи відділу української етнології.

Вивчення та опанування поставленої мети, а саме наукове 
осягнення релігії, релігійності, розвитку Української Церкви в 
контексті вітчизняного етнодержавонацієтворення другої по
ловини XVIII ст. в українознавчому вимірі, передбачає виконання 
таких головних завдань: 1) стисло проаналізувати рівень науко
вої розробки теми та визначити теоретикометодологічну основу 
дослідження; 2) здійснити неупереджений аналіз концептуаль
них понять дотичних до проблем українського етнодержавонаці
єтворення; 3) з’ясувати сутність понять релігія і релігійність та 
їхній взаємозв’язок з українськими етнічними, державотворчи
ми і націєтворчими процесами; 4) простежити й охарактеризува
ти основні тенденції розвитку Української Церкви в контексті ві
тчизняного етнодержавонацієтворення другої половини XVIII ст.

Проведений аналіз публікацій, в яких досліджується ця на
укова проблема, і на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, 
що заявлена ним тема потребує подальшого вивчення. Ми, в 
свою чергу, оприлюднюємо найвагоміші на наш погляд праці, 
які безпосередньо дотичні до цієї українознавчої теми: Томашів
ський С. Церковний бік української справи. – Відень, 1916; Гру
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шевський М. З історії релігійної думки на Україні. – Львів, 1925; 
Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Філадельфія, 
1925; Томашівський С. Історія Церкви на Україні. – Жовква, 1932; 
Дорошенко Д. Православна церква в минулому й сучасному 
житті українського народу. – Берлін, 1940; Митрополит Іларіон. 
Приєднання Церкви Української до Московської в 1686 році. – 
Вінніпег, 1948; Лужницький Г. Українська Церква між Сходом і За
ходом. – Філадельфія, 1954; Мірчук І. Історикоідеологічні основи 
Теорії ІІІ Риму. – Мюнхен, 1954; чубатий М. Історія християнства 
на РусіУкраїні. – РимНьюЙорк, 1965; Релігія в житті україн
ського народу. – Мюнхен, Рим, Париж, 1966; Федорів Ю. Історія 
церкви в Україні. – Торонто, 1967; Великий А.Г. З Літопису Хрис
тиянської України. Церковноісторичні радіолекції з Ватикану. В 
10ти книгах. 1968–1988. – Рим, 1975. – Т. VII, XVIII–ХІХ ст.; Вла
совський І. Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т., 
2ге видання. – НьюЙорк, Київ, 1990.– Т. 1–4; Великий А.Г. Укра
їнське християнство. – 1990; Грушевський М., Левицький О. Роз
відки про церковні відносини на УкраїніРуси. XVI–XVIII в. – Львів, 
1991; Історія християнської церкви на Україні. – К., 1991; Панас К. 
Історія Української Церкви. – Львів, 1992; Огієнко І.І. Українська 
церква. Нариси з історії Української Православної Церкви: У 
2х т. – К.,1993; Крижанівський О.П., Плохій С.М. Історія Церкви 
та релігійної думки в Україні: У 3 кн. – К., 1994.– Кн. 3.– Кінець 
XVI – середина ХІХ ст.; Релігія в духовному житті українського на
роду. – К., 1994; Мудрий С. Нарис історії Церкви в Україні. – Рим, 
Львів, 1995; Колодний А.М., Филипович Л.О. Релігійна духовність 
українців: вияви, постаті, стани. – Львів, 1996; Українська Церк
ва між Сходом і Заходом. – К., 1996; Історія Православної Церкви 
в Україні. – К., 1997; Християнство в контексті історії і культу
ри України. – К., 1997; Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. 
Географія релігій. – К., 1998; Історія релігії в Україні. – К., 1999; 
Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості. – Тер
нопіль, 2002; Лубський В., Козленко В. Лубська М. Севрюков Г. Іс
торія релігій. – К., 2002; Ярмусь С. Досвід віри українця. – К., 2002; 
Шевців І. Християнська Україна. – К.Дрогобич, 2003; Історія ре
лігії в Україні: У 10ти т. – К. 1996–2004.– Том 10. Релігія і Церква 
років незалежності України. – К., 2003 тощо.

Необхідно наголосити, що в цьому комплексному україноз
навчому аналізі нами був задіяний один із головних наукових 
методів пошуку істини – принцип історизму, себто неупереджене 
висвітлення релігії, релігійності, розвитку Української Церкви в 
контексті вітчизняного етнодержавонацієтворення другої поло
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вини XVIII ст. в українознавчому вимірі. Також ми активно послу
говувалися порівняльноісторичним методом, коли аналізували, 
як позитивно, чи негативно впливала на вітчизняне державотво
рення зміна геополітичної ситуації в ЦентральноСхідній Європі., 
а саме значне посилення Російської імперії та остаточна ліквіда
ція Гетьманщини.

Розпочинаючи вивчення цієї важливої наукової теми, ми зра
зу ж хочемо охарактеризувати базові засадничі поняття, на яких 
ґрунтується наше дослідження. Так, дефініцію «українське ет
нонацієдержавотворення», ми трактуємо як неперервний у часі 
й просторі поступальний розвиток українців від етносу (бездер
жавного народу) до нації (державницький народ), здобуття ним 
власної національної держави й послідовної розбудови голо
вних її підвалин (національної релігії, національної економіки, 
національної еліти, національного війська, національної куль
тури, національної освіти, національної науки, національної 
ідентичності, національного інформаційного простору, націо
нальної безпеки, політичної нації тощо) та перетворення укра
їнського народу у світову самодостатню ідентичність і всепла
нетарнокультурний феномен людської цивілізації. Стосовно її 
важливих складових, таких як етнічні, націєтворчі і державот
ворчі процеси в Україні, то це – послідовні зміни, що відбува
ються з етносом упродовж його розвитку (етнічні процеси); 
комплексні трансформації, які відбуваються як закономірним 
порядком (еволюційним), так і стрибкоподібним (революцій
ним) та сприяють утворенню нації, найвищої форми політичної 
структуралізації етносу та подальшого її розвитку й самоорга
нізації, які врештірешт, мають призвести до появи української 
політичної нації та створення українського громадянського 
суспільства (націєтворчі процеси); сукупність послідовних по
літичних дій, як насильницьких, так і ненасильницьких, засобів 
спрямованих українцями на досягнення державного самовиз
начення й створення власної Української Самостійної Соборної 
Держави (державотворчі процеси). Під терміном «українознав
чий вимір» ми розуміємо визначення й осягнення концептуаль
ної сутності, історичної величини і наукового значення дослі
джуваної проблеми (у даному випадку – українських етнічних, 
державотворчих і націєтворчих процесів другої половини XVIІІ 
ст.) у цілісному й неперервному взаємозв’язку з Україною, укра
їнцями і світовим українством у цивілізаційному часопросторі.

Важливим чинником етнодержавонацієтворення є релігія 
(латиною religio – благочестя, благословення, богослужіння, по
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божність, пов’язання, предмет культу, святиня) – система осо
бливих поглядів, світосприймання, світосприйняття світогляду 
і світовідчуття, а також відповідна поведінка і культові дії, які 
випливають з віри у той чи інший різновид понадприроднього і 
сакрального та передають віру людей в реальне існування Бога 
(надприродної сили) і мають зовнішні прояви у поведінці, побуті 
й спеціальних атрибутах.

Ось так характеризує цю фундаментальну дефініцію христи
янства о. Іван Шевців: «Релігія – це латинське слово. Дослівно – 
це свого роду духовне в’язило, ланцюг, зв’язківець між людиною 
і Богом. Походить це слово або від слова Religando (Лактанцій), 
бо ж воно пов’язує людину з Богом (божеством); або від слова 
Religendo (Ціцерон), що означає розважання божественних речей 
(Relegere); або від слова (св. Августин), що означає вибрати зно
ву, тобто навернутися до Бога, втраченого через гріх. Релігія – це 
засіб єднання між Богом і людиною, дорога і провідник до Бога. 
Вона є тим ґрунтом, на якому виростає наше і земне і вічне щас
тя. Релігія – це всі ті правди, приписи й практики, що поєднують 
нас тісно з Богом; це всі ті наші думки, почуття, слова й справи, 
всі акти справедливості, якими ми, приватно і прилюдно, як 
одиниці й члени суспільності, заявляємо Богові означеним ним 
способом належну йому честь, подяку й послух. Звідси випливає 
подвійна дефініція релігії що часто вживається в історії релігій. 
Релігія суб’єктивна – це усвідомлення людиною своєї залежності 
від буття трансцендентного і бажанняобов’язок, прямо необхід
ність віддавати йому почесті, вшанування, здійснювати культ і 
т.п. Релігія об’єктивна – це комплекс, поєднання правд віри, зако
нів, приписів та обрядів, якими людина підпорядковується бут
тю трансцендентного. До релігії належать три речі: 1)догми – це 
є правди віри, в які треба вірити; 2) мораль – це є заповіді, які 
треба сповняти і жити згідно з ними; 3) засоби спасіння або прак
тики, якими треба користуватися з тим, щоб ми могли мати до
бру віру й побожне життя»1.

Вчений Михайло Тиводар зазначає: «Релігії як особливе явище 
культури залишили глибокий слід і мають великий вплив на окре
мі елементи матеріальної культури, громадський і сімейний побут 
етносів, їх традиційні свята і обряди та духовне життя. Саме тому 
при етнографічних описах і характеристиках обов’язково вка
зується релігійна належність етносів чи окремих їх частин. Крім 
того, ще й нині проявляється політичне протистояння чи солідар
ність країн за їх належність до однієї з світових релігій чи їх течій, 
мають місце навіть збройні конфлікти на релігійному грунті»2.
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Однією із вагомих етновизначальних рис українського народу 
є релігійність. Протягом багатьох тисячоліть українці та їх пра
щури народжувалися, жили і, врештірешт, помирали з вірою у 
надприродні сили. В етногенезі українців значну роль відіграва
ла їх релігійність. Вчений Б. Савчук з цього приводу стверджує: 
«Релігійність наскрізь пронизує весь духовний світ українця, 
але її прояви та глибинні змістовні характеристики доволі спе
цифічні, самобутні. Визначний український філософ П. Юркевич 
указував, що релігійну свідомість українського народу визна
чають не стільки розумовораціональні мотиви, скільки емоції 
та почуття, тобто образно кажучи «серце людини». Релігійність 
завжди реально визначала характер життєдіяльності українців, 
хоча порізному впливала на збереження їхньої етнічної єдності, 
ідентичності та самобутності»3.

У домодерну добу дуже важливим чинником етнодержавона
цієтворення була релігія, особливо це стосується часів середньо
віччя, де питання віри, віротерпимості, віросприйняття панували 
в свідомості та визначали цивілізаційну, етнокультурну іденти
фікацію як пересічного індивідуума, так і тогочасних етнічних 
спільнот. Релігія в ті часи, це не тільки віра, ідеологія, культура, а 
і спосіб життя цілих народів4.

У зв’язку з цим дослідник Борис Савчук наголошує: «…Будучи 
важливим чинником етнотворення, релігія здатна прискорювати 
або ж гальмувати цей процес, сприяти збереженню єдності й ці
лісності етнічної спільноти або ж, навпаки, посилювати внутріш
ню дезінтеграцію. Як реальна, а в деяких випадках і визначальна 
ознака ідентифікації особи релігія може сприяти посиленню чи 
послабленню її етнічності, виступаючи, таким чином, реальним 
значущим фактором впливу на всі сфери етнічного буття. Все  це 
необхідно враховувати при вивченні етнічних явищ і міжетніч
них стосунків, а також моделюванні їх подальшого розвитку»5.

Із завершенням епохи середньовіччя, поступальним розви
тком цивілізації Homo Sapiens, кількісному та якісному розши
ренню у тогочасному соціумі прогресивних уявлень, новітніх 
технічних, наукових, освітніх і гуманітарних знань вплив релігії 
поступово обмежується. Разом з тим, навіть втративши своє па
нівне становище вона продовжувала залишатися і залишається 
наразі вагомим і дієвим фактором у цивілізаційному етнодер
жавонацієтворенні загалом, й в українському зокрема. Особливе 
місце в релігії займає церква – специфічний соціальний інститут, 
тип релігійної організації зі складною чітко централізованою та 
ієрархізованою системою стосунків між священнослужителями 
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та віруючими, що продукують, зберігають і передають релігій
ну інформацію, координують релігійну діяльність і здійснюють 
контроль за поведінкою людей. Зрештою, у православ’ї та като
лицизмі церква – не людська спільнота, а надприродний утвір, 
що має риси божественної вічності, непорушності, нетлінності, 
святості, «містичне тіло Ісуса Христа», посередниця між Богом 
і людьми, охоронниця скарбниці дарів благодаті, поза якою не
можливе спасіння6.

Християнська релігія й відповідна церковна організація була, 
є і буде визначним концептом (конструктивним елементом) сві
тобачення і світосприйняття України, українців і світового укра
їнства. О. Субтельний з цього приводу зазначає: «Православна 
церква століттями виступала центром і рушієм культурного жит
тя на Україні. В боротьбі з польським католицизмом вона стала 
втіленням української самобутності. Але самобутність ця побля
кла із вступом на арену Російської імперії як оборонця всього 
православ’я, включаючи українське. Позбавлена сенсу існування, 
українська церква втратила свою рушійну силу. Приблизно в цей 
час вона перестала існувати як окреме ціле. Поглинання україн
ської церкви імперським духовним «істеблішментом» перебіга
ло паралельно з ліквідацією автономії Гетьманщини… Сповнене 
ксенофобії російське духовенство, яке довгий час підозрювало 
українців у тому, що вони «заразилися» латинськими впливами, 
стало переробляти їх на власний штиб. Під приводом викорінен
ня «єретичних відхилень» Священний Синод змушував українців 
друкувати книги, писати ікони, зводити церкви за російськими 
взірцями. У 1786 р. державі були передані всі церковні землі, й 
церква у фінансовому відношенні стала цілком залежною від 
уряду. Наприкінці століття більшість церковних ієрархів України 
були росіянами або зрусифікованими українцями. Колись осіб
на й зорієнтована на Захід українська православна церква тепер 
стала всьогонавсього готовим засобом поширення російської 
імперської культури»7.

З цими аргументованими твердженнями солідаризується й 
Б. Савчук: «Під впливом Російської православної церкви офіційне 
українське православ’я почало втрачати свої самобутні риси, пе
ретворюючись на засіб денаціоналізації народу. Розпочата у 70х 
роках XVII ст. політика уніфікації українського та російського 
православ’я незабаром стає радикальнішою, набирає незворот
ного характеру. Ліквідація протягом XVIII ст. української культур
нодуховної самобутності супроводжувалася забороною видання 
україномовних церковних книг, запровадженням єдиного для 
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української та російської церков списку святих, припиненням бу
дівництва та розпису храмів в українському національному стилі 
тощо. Важливою передумовою для цього стало «кадрове перемі
шування» духівництва, коли, з одного боку, українських священ
ників направляли на службу в Росію, де їх денаціоналізували, а 
з другого – в Україну спрямовували російських духовних отців 
із завданням русифікувати місцеву паству. Тому, в українському 
церковнорелігійному житті утверджується білінгвізм (двомов
ність), московський дух опановує духовні семінарії, КиєвоМоги
лянська академія занепадає. Ще трагічніше розгорталися події 
на Правобережній Україні, яка після поділів Польщі у кінці XVIII 
ст., також перейшла під владу Російської імперії. У XVII ст. понад 
70% населення цього регіону становили українціуніати (греко
католики) та поляки римокатолики. Московський уряд повітів 
проти них брутальний наступ: відбиралися і нищилися храми, 
замість їхньої церковноадмістративної структури створювали
ся православні єпархії, округи, парафії, монастирі, братства тощо. 
Всі опозиційні виступи придушувалися силою»8.

Незважаючи на активний наступ великоросійських і малоро
сійських церковниківрусифікаторів протягом всього XVIII ст. і 
навіть на початку ХІХ ст. українське православ’я продовжувало 
ще зберігати свою українськість і самобутність. Так, розповіда
ючи про свої враження, російський князьподорожувальник 
І. Долгорукий, відзначав особливу архітектуру місцевих церков 
(в Україні переважно трьохбанні, вкриті білою бляхою) й разю
чу відмінність українського церковного обряду від російського: 
«Переїхавши з Москви до Києва, помітиш велику ріжницю… в об
рядах і співах»9. Дуже мандрівника вразила одна промовиста осо
бливість: «Уважайте, що у тутешній країні по селах і містах багато 
церков побудовано Мазепою. З одних уст і моляться про спасіння 
його душі і проголошують його анатему»10. Ця вражаюча деталь 
не свідчить, що всі ці священики захворіли й у їхніх мізках запа
нував когнітивний дисонанс (роздвоєння особистості), ні навпа
ки, це недолуга спроба поєднати непоєднувальне – шанобливе 
ставлення до благодійникамецената й рабська ница покірність 
щодо цькування й проклинання гетьманазрадника… Саме з та
ких «щиронещирих» по дякувань і проклинань, спочатку на Лі
вобережжі, а й згодом по всій підросійській Україні, на нашу дум
ку, поступово зароджується і розвивається малоросійство.

Також, ми хочемо надати слово Д. Дорошенку стосовно релі
гійного життя українців в Австрійській імперії: «Прилучення Га
личини до Австрії принесло великі полегші для українського на
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селення: було заведено більш модерну адміністрацію, зменшено 
кріпацьку неволю, піднесено матеріальний добробут уніатсько
го духовенства – одинокої інтелігентної верстви серед галиць
ких Українців, положено початки українського шкільництва, 
нижчого та середнього, а р. 1786 заведено українські виклади в 
новозаснованому Львівському університеті. Все це підняло дух 
галицьких Українців і прочистило дух для національного відро
дження, котре почалося тут під тими самими впливами і в таких 
же формах, як і в інших слав’янських народів. Зразу ж була відчу
та і зазначена національна спільність з цілою масою українсько
го народу, що була під Росією. В громадському і культурному жит
ті галицьких Українців довго грало першу роль духовенство; та й 
самий грекокатолицький обряд відігравав певну роль в націо
нальному житті, врятувавши протягом XVIII століття галицьких 
Українців од остаточної латинізації і спольщення. Але провідна 
роль духовенства в громадському житті наклала свій одпечаток 
на його, надавши йому певний характер консерватизму, лояль
ности й поміркованости»11.

У свою чергу, історик Ярослав Грицак мав усі підстави ствер
джувавти про тісне терпіння релігійності й українськості (ет
нічної ідентичності) та визначну роль грекокатолицького духо
венства Західної України у збереженні української самобутності: 
«Порівняння національних рухів так званих неісторичних наро
дів Європи показує, що провідну роль на різних станах завжди ві
діграють ті класи, які, зберігши свою етнічну ідентичність, мали 
найвищий статус у соціальній ієрархії даної етнічної групи і най
кращі можливості для впливу на найбільшу кількість місцевого 
населення даної етнічної групи. Грекокатолицьке духовенство 
ідеально підходило до цих критеріїв. З одного боку, воно не за
симілювалося і зберегло свою етнічну окремішність, з другого, 
являло собою єдину еліту руського суспільства. Його патріотизм 
мав релігійний характер. Віросповідання слугувало надійним і 
простим способом само ідентичності руського населення, оскіль
ки інші етнічні групи – поляки, мадяри, німці – належали пере
важно (у польському випадку включно) до римокатолицької 
церкви… Приналежність до східного обряду успадковувалась – 
грекокатолики не могли хрестити свою дитину у латинському 
обряді. Тому релігійна ідентичність зберігалася навіть при мов
ній і культурній асиміляції»12.

Таким чином, нами було стисло проаналізовано рівень науко
вої розробки теми та визначено теоретикометодологічну основу 
дослідження; здійснено неупереджений аналіз концептуальних 
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понять дотичних до проблем українського етнодержавонацієт
ворення; з’ясовано сутність понять релігія і релігійність та їхній 
взаємозв’язок з українськими етнічними, державотворчими і на
цієтворчими процесами; простежено й охарактеризовано осно
вні тенденції розвитку Української Церкви в контексті вітчизня
ного етнодержавонацієтворення другої половини XVIII ст. Автор 
переконаний, що християнська релігія, релігійність, Українська 
Церква були, є і будуть важливими чинниками, які допомагали 
українцям зберегти свою етнічну самобутність, відновити дер
жавність та творити сучасну націю.
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Напередодні Берестейської унії українська православна спіль
нота зіткнулося  зі зростаючим впливом ідей, які несли в собі 
критичні оцінки усталених в офіційному православ’ї уявлень і 
концепцій. Сучасні грекокатолицькі дослідники акцентують 
увагу на трагічній ситуації наприкінці XVI ст., якою Українська 
Церква була поставлена перед вибором: продовжувати нерівну 
і, здавалося, безнадійну боротьбу за своє існування, знаючи, що 
вижити буде важко, що українському народові загрожує латині
зація обряду та полонізація; чи піти на унію з Римом, змінивши 
свою залежність від Константинопольського патріарха на опіку 
Римського папи. Наразі постало питання: рятувати Церкву, жерт
вуючи національною самобутністю народу, чи рятувати націо
нальну самобутність, реформуючи Церкву. 

Початок революційних подій, що мали місце в українському 
православ’ї в останнє десятиліття XVI ст., пов’язують із візитами 
в Україну Константинопольського патріарха Єремії ІІ. Він двічі 
відвідав Київську митрополію. Вперше – 1588 р. на своєму шляху 
до Москви; вдруге – 1589 р., повертаючись до Константинополя.

Влітку 1589 р., на прохання львівських братчиків та ієрархії, 
Єремія ІІ зупинився в Литві для розгляду нагальних питань Київ
ської митрополії. За його участю відбулося кілька засідань єпис
копського собору УПЦ в містах Вільно, Бересті, Супрасльському 
монастирі та Тернополі. Головними рішеннями цих соборів були: 
запровадження посади патріаршого екзарха, яким було обрано 
Луцького єпископа Кирила (Терлецького) та вирішення супер
ечки між Львівським братством та єпископом Гедеоном (Бала
баном). Братство проголошувалося ставропігійним, що підлягає 
лише владі патріарха. А також заборонив приїжджати на Русь та 
втручатися в церковні справи будьяким духовним особам з ін
ших патріархатів окрім Константинопольського.(1)

О. а. ЧирКОВа

Боротьба за Православну Церкву в Україні
на межі XVI – XVII століть

у статті розглядаються питання боротьби за українську 
Православну церкву, візит до україни Константинопольського 
патріарха Єремії ІІ та появи уніатської церкви, внаслідок здій-
снення внутрішньої реформи церковного життя.

Ключові слова: католицька альтернатива, унія, Берестейсь-
кий собор.
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Акції патріарха щодо української Церкви дали поштовх двом 
процесам у середовищі православної ієрархії: 1) здійснення вну
трішньої реформи церковного життя; 2) пошуку, спочатку незна
чною частиною єпископату, а потім і його більшістю, шляхів до 
розриву зв’язків з Константинополем і підпорядкування митро
поличої кафедри Римові, як протест проти цих акцій.

Візит Константинопольського патріарха Єремії ІІ до Речі Поспо
литої і Москви надав новий поштовх планам перенесення патрі
архату, який перебував у скрутному положенні в мусульмансько
му середовищі. Висувалися ідеї перенесення патріархії до Вільна, 
Києва, Москви або Риму, що розглядалося як перший крок до унії 
православних з католиками.(2) В серпні 1588 р. один із промоторів 
унії, Луцький католицький єпископ Бернард Мацейовський, звер
нувся до папського нунція з пропозицією використати візит Єре
мії ІІ для “унійного тиску” на православних, а восени того ж року 
коронний канцлер Я.Замойський пропонував Римові план перене
сення Константинопольського патріархату до Речі Посполитої. 

Кінцевою метою східноєвропейської подорожі Єремії ІІ була 
Москва, де він розраховував роздобути кошти на відбудову 
поруйнованої турками під час ув’язнення патріарха Констан
тинопольської кафедри. Результатом стало проголошення 
Єремією ІІ Московського патріархату, що спричинило в май
бутньому серйозні зміни в Київській митрополії і, в кінцевому 
результаті, справило значний вплив на подальший хід церков
ного життя в Східній Європі.

Польський король Сигізмунд ІІІ та патріарх Єремія ІІ зустрі
лися у Вільно у 1589 році. В результаті, 7 липня було видано 
королівську грамоту, яка засвідчувала визнання юрисдикції 
Константинопольського патріархату над Київською митропо
лією, узаконення права патріарха наглядати за станом справ 
та вести судочинство над усім духовенством.(3) Її було зане
сено до Віленських гродських книг.  

Суперечливі рішення патріарха Єремії ІІ таїли в собі вибухо
вий потенціал. Зіткнення митрополичої та екзаршої влади, про
тистояння ієрархії та братств, безпрецедентне посилення влади 
Константинополя у вирішенні внутрішніх питань митрополії 
вели до напруження суспільної атмосфери.

Католицька альтернатива за тих обставин виявилася набагато 
принаднішою для частини церковної ієрархії. Рішення про відхід 
від Константинополя ухвалили єпископи, які боялися своїх вну
трішніх реформаторів із братського середовища й намагалися 
запобігти їхньому союзові з Константинополем.
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Однією з головних ознак внутрішньо церковного життя Київ
ської митрополії після від’їзду патріарха Єремії стало регулярне 
проведення соборів – практично забуте в українській Церкві у 
XVI ст. і запроваджене заново Константинопольським патріархом.

Перший із соборів, проведених єпископами після від’їзду Єре
мії, відбувся навесні 1590 р. в Белзі. Його учасниками були єпис
копи: новопризначений патріарший екзарх, єпископ Луцький 
Кирило (Терлецький), Львівський  Гедеон (Балабан), Пінський  
Леонтій (Пелчицький) та Холмський  Діонісій (Збіруйський). 
На території останнього власне і відбувся собор, про діяльність 
якого майже не збереглося скількинебудь достовірних повідо
млень. В історіографії висловлювалися досить обґрунтовані дум
ки про те, що собор, у якому не брав участі сам митрополит Ми
хайло (Рогоза) та його прибічник – тодішній Володимирський та 
Берестейський єпископ Мелетій (Хребтович), мав опозиційний 
щодо митрополита характер.

Головною темою засідань собору було очевидно, обговорення 
унійного питання. В червні 1590 р. підписи саме цих чотирьох 
єпископів – учасників Белзької наради  з’явилися під першою 
єпископською декларацією унії. На думку М.Грушевського, ініці
атором унійної акції міг виступити Гедеон (Балабан). Мали, оче
видно, свої розрахунки й інші учасники собору.

Після смерті єпископа Афанасія (Терлецького) на Полоцьку ка
федру шукали кандидата, що був би прихильним до унії. Таким 
згодом став Герман Григорій (Загорського). Пінському єписко
пові Леонтію (Пелчицькому) (одному з ініціаторів унії), який у 
цей час тяжко захворів, підшукали наступника в особі Іони (Го
голя). Але найбільшим успіхом унійної партії була, безумовно, 
номінація на Володимирську кафедру після смерті єпископа Ме
летія (Хребтовича) (активного прибічника митрополита) берес
тейського каштеляна Адама Потія. Потій активно демонстрував 
свою готовність до унії з Римом.

Тим часом православна опозиція, використавши всі засоби ле
гального тиску на уряд у вигляді антиунійних резолюцій провін
ційних сеймів, протестацій і т. ін., готувалися до боротьби. Проти 
унії виступила більшість монастирів, але основною силою право
славних залишався світський елемент: частина магнатів, шляхта 
та об’єднане в братських організаціях міщанство.

Настрій обох угруповань був досить рішучим, шляхи до від
ступу – відрізані, а можливість компромісу та порозуміння здава
лися більш ніж примарними. Повною мірою це стало очевидно у 
Бересті на Соборах.
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Головою противників унії мав стати протосинкел Константи
нопольського патріарха Никифор. Він двічі був “місцеблюстите
лем” Патріаршого Престолу і, згідно з рішенням собору східних 
патріархів, мав першість перед митрополитами. З Православно
го Сходу прибули також Кирил Лукаріс – протосинкел Олексан
дрійського патріарха Мелетія Пігаса, а також декілька інших ви
сокопоставлених ієрархів. Таку саму точку зору висловлювали 
українські єпископи – Львівський – Гедеон (Балабан) та Пере
миський – Михаїл (Копистенський), монастирі, клір та шляхта, 
на чолі з Костянтином Острозьким. 

69 жовтня 1596 р. у Бересті одночасно відбулися два Собори: 
унійний та протиунійний. Протистояння між Соборами досягло 
піку напруження,   що вилилося в обопільні звинувачення і про
кльони. Протягом цих днів представники Соборів намагалися 
вести переговори про примирення. Але все закінчилося прого
лошенням 8 жовтня унії на Соборі на чолі з митрополитом Ми
хаїлом (Рогозою), після чого було прийняте рішення позбавити 
архієреїв та клір, які не прийняли унію, духовного сану. Потім 9 
жовтня 1596 р. православний Берестейській Собор видав універ
сал про засудження унії та її ініціаторів. 

До польського короля Сигізмунда ІІІ була вислана делегація 
на чолі з Матвієм Малинським та Лаврентієм Древінським щодо 
з’ясування положення УПЦ в Речі Посполитій. Нажаль вона за
знала невдачі. 15 грудня 1596 р. було оприлюднено королівський 
універсал, яким визнавалися рішення унійного собору в Бересті 
і практично ставилася поза законом Православна Церква, як не 
з’єднана з Римом: «зазначені Копистянський і Балабан з того часу 
за владик та єпископів не вважалися, благословення від них не 
мали брати та спілкування з ними як з проклятими не мали… за 
постановою Берестейською…». (4) 

Згідно з наявними даними, біле духовенство у своїй масі під
тримало єпархіальних ієрархів, тобто священики Львівської 
та Перемиської єпископій залишилися у православ’ї, священи
ки інших єпархій підтримали унію (за винятком лише деяких 
протопопій та парафій ЛуцькоОстрозької єпархії, які пішли за 
впливовим на Волині князем Костянтином Острозьким). На боці 
православ’я залишилася  більшість монастирів. Проти унії висту
пив найбільший з них – КиєвоПечерська Лавра на чолі зі своїм 
архімандритом Никифором Туром.

Але внутрішньополітична ситуація в країні була на користь 
церковної унії, що виявилося у постановах органів державної 
влади. Першим після Берестя в Речі Посполитій був Варшав
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ський сейм, призначений на лютий 1597 р. Вже на шляхетських 
сеймиках, що скликалися напередодні, православна шляхта 
рішуче протестувала проти рішень уніатського собору, а Ві
ленське та Львівське братства направили на сейм своїх пред
ставників. На самому сеймі православні намагалися (почасти 
небезуспішно) заручитися підтримкою протестантських послів, 
але в цілому він закінчився не на їхню користь. На сеймі відбув
ся суд над представником Константинопольського патріархату, 
який був присутній на Берестейському православному соборі, – 
протосинкелом Никифором. Його звинувачували у шпигунстві 
на користь Османської імперії, але практично це був суд над 
православними. Після сейму Никифора було ув’язнено в Магде
бурзькій фортеці, де він і помер.(5)

З огляду на загострення боротьби проти унії Олександрій
ський патріарх Мелетій Пігас від імені Східних патріархів видав 
постанову про екс комунікацію уніатських владик навесні 1597 
року. (6) Після цього патріарх надсилає князю Острозькому гра
моти від 4 квітня та 4 жовтня 1597 року, що надають право Львів
ському єпископу Гедеону (Балабану), призначеному патріаршим 
екзархом православної Київської митрополії, поставити нового 
митрополита та єпископів, замість тих, що перейшли до унії. (7) 

Але здійснити це на практиці не вдалося. За польським зако
нодавством, яке діяло і на українських теренах, будьяка особа, 
що займала поважну посаду, мала отримати від польського коро
ля затвердження на ній. Але оскільки самі православні єпископи 
опинилися поза законом (не визнавалися світською владою, як 
противники унії), то і обрати ще одного архієрея не мали права. 

Ситуація склалася патова. І самі не могли, і ззовні ніхто не міг 
допомогти. Православні єпископи були змушені зосередитися на 
нагальних справах у своїх єпархіях та почасти допомагати іншим. 
Державна влада всіляко перешкоджала їх діяльності, що засвід
чують офіційні виступи православної шляхти на сеймах.  

З огляду на цю ситуацію стає зрозумілим, що ніхто не може 
висвячувати священиків в інших єпархіях, окрім тих, що зали
шилися вірними Православ’ю. Для заповнення парафіяльних 
вакансій  звичним стає перманентний приїзд кандидатів на свя
щенство до Гедеона (Балабана) з усіх єпархій митрополії. Саме 
на цю обставину скаржився Іпатій (Потій) у своєму листі 1601 
року до папи Римського. (8)

На тлі боротьби за релігійну свободу на соціальнополітичні 
терени стало виступило зближення між православною та про
тестантською шляхтою. У Вільно відбувся шляхетський з’їзд. 18 
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травня 1599 р. був утворений політичний союз, який засвідчив 
“Акт конфедерації”. Тут зазначалося, що у світлі поширення утис
ків з боку латинян, обидві сторони складають союз для захисту 
своїх прав і виступу за свободу совісті на сеймах: «не допустимо 
віднімати в себе прав…, церкви, собори, кирхи та священнослу
жителів будемо охороняти й захищати».(9) 

У той же час почався активний відтік православної шляхти 
до унії та католицтва. Цей процес охопив всію митрополію і був 
зумовлений соціальноекономічними та адміністративнопра
вовими перевагами, які надавалися в Речі Посполитій саме цим 
категоріям населення. Так до католицтва відійшов старший син 
князя Костянтина Острозького Януш, який став краківським ка
штеляном, та ціла низка українських шляхетських родів. 

Отримуючи звістки про спротив унійній справі з боку право
славних папа Римський Климент VIII надсилає від 3 квітня 1599 
р. листа до короля Сигізмунда ІІІ із закликом активніше підтриму
вати унію і вести боротьбу з православним єпископством. «Тому 
прослідкуй з усією пильністю за тим, щоб єпискописхизматики, 
які таємно засилаються Константинопольським патріархом у твої 
володіння, не підбурювали народ і не заохочували до таємних 
змов на превелику шкоду католицькій вірі і душ русинів». В першу 
чергу це стосувалося представників православної ієрархії Балкан, 
які перебували на території України. Відомо, що митрополит Бєл
градський Лука Сербин,  проживав у володіннях князя Костянтина 
Острозького і неофіційно виконував митрополичі функції на тере
нах України на прохання Константинопольського патріарха. (10)

Певного успіху православним вдалося досягти тільки на бе
резневому сеймі 1603 р. Тоді, в обмін на підтримку православни
ми послами запропонованого королем податку на ведення війни 
в Лівонії, король дозволив обирати КиєвоПечерського архіман
дрита з числа православних. Грамотою польського короля від 22 
лютого 1605 р. у КиєвоПечерському монастирі  православним 
архімандритом став  Єлисей (Плетенецький). 

Але поступово Православна Церква опиняється на межі втра
ти власної ієрархії і, відповідно, припинення свого існування. У 
1607 р. помер Львівський єпископ Гедеон (Балабан), а в 1609 р. – 
Перемиський єпископ Михайло (Копистенський). Ще за життя 
Балабана король номінував на його місце Ісайю Балабана – пле
мінника Гедеона. (11) Однак проти цієї кандидатури рішуче ви
ступило Львівське братство. Воно висунуло на єпископство свого 
власного кандидата – Єремію (Тисаровського), який дістав коро
лівську номінацію, пообіцявши перейти на унію. 
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Проте проти волі короля Тисаровський був висвячений право
славним Сучавським митрополитом Анастасієм і залишився ві
рним православ’ю, що викликало незадоволення уніатів та поль
ської влади. Після смерті єпископа Михайла (Копистенського), 
Тисаровський залишився єдиним православним архієреєм.

Події, пов’язані з проголошенням частиною ієрархії унії та про
тестами проти неї, свідчать про стурбованість суспільства поді
ями навколо долі православ’я в Україні. Православне населення 
було зацікавлене в продовженні функціонування національної 
Православної  української Церкви. Але воно наштовхнулося на 
великі перешкоди у середині держави та ззовні. Не припинялася 
агресія римської курії. Польська державна влада була незацікав
лена в її існуванні, вважаючи в УПЦ загрозу подальшій політиці 
полонізації та латинізації. 

Нажаль, Константинополь був не в змозі надати адекватну до
помогу, тому що сам перебував у скрутному становищі. Патріар
хи почали шукати матеріальної та духовної підтримки у Москві, 
яку ще 150 років тому відлучили від спілкування. Це зростання 
впливу Москви у Православному світі викликало певні протести 
у середовищі української ієрархії. 

Саме ці чинники і призвели до кризової ситуації в Українській 
православній Церкві. Майбутнє бачилося непевним. Але надія не 
полишала частину українського населення і воно продовжува
ло боротися. Тим більше, що на зміну шляхті, що зрадила народ, 
приходили православно налаштовані братства і козацтво, які 
були ближчими до народного волевиявлення.  

Тому слід констатувати, що українське православ’я трималося 
завдяки підтримці народу, хоча польська державна влада і деякі 
представники вищого духовенства зрадили його інтереси. Нато
мість стійкість частини православних ієрархів, священства, шлях
ти, міщанства, козацтва змогла в нелегкий час відстояти прадідів
ську віру у часи, коли здавалося, що вся політична ситуація була 
проти цього. Державна влада взагалі відвернулася від потреб пра
вославного населення, а влада Константинополя частково зрікла
ся від потреб Київської митрополії. Проте, митрополія вистояла і 
невдовзі відновила свою ієрархію та свій вплив у суспільстві.
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С. В. шуМилО 

Місіонерська подорож
Апостола Андрія Первозванного

теренами сучасної України
До 1950-ї річниці поширення християнства на 

українських землях від апостола Андрія Первозванного

у статті досліджуються апокрифічні відомості про подорож 
1950 років тому апостола андрія Первозванного землями сучасної 
україни, їхня джерельна база, маршрути місіонерської мандрівки, 
відповідність цих відомостей тогочасним історичним подіям та 
реаліям. робиться висновок, що заперечення можливості такої по-
дорожі найпершого покликаного Христом апостола, принаймні на 
півдні україни, не мають достатньої доказової бази, а тому україн-
ська церква має всі підстави вважатися апостольською, нарівні з 
іншими найдавнішими Східними Православними церквами.

Постанова Православного Собору, що відбувався у Києві в 1621 
році, в час боротьби православних українців з польською експан
сією, проголошує: «Святий Апостол Андрій Первозванний – пер
ший архієпископ Констянтинопольський, Патріарх Вселенський 
і апостол Руський. На Київських горах стояли ноги його і очі його 
Русь бачили, а вуста благословляли, і насіння віри він у нас наса
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див... Воістину Русь нічим не менша серед інших східних народів, 
бо в ній проповідував Апостол» [14]. 

У цій постанові Київського Собору розкривається суть києво
руської духовнорелігійної концепції про месіанство та апостоль
ство Києва як «другого Єрусалиму» та духовного центру Східної 
Європи. Попри тяжкі лихоліття монголотатарської навали, ли
товського та польського поневолення, ця віра в церковному та 
народному середовищі не згасла остаточно, але на світанку но
вого українського духовнонаціонального відродження в XVII ст. 
лягла в основу оновленої національновизвольної ідеології [33].

Як відомо, сприйняття Києва як «другого Єрусалима» та «апос
тольської столиці» лежало в основі зафіксованої старокиївськи
ми просвітителями православної ідеї києворуського покликан
ня (месіанізму) та православного києвоцентризму, де важливе 
значення надавалося освяченню географічного простору Київ
ської Русі, саме як «землі обітованої» («Святої Русі»)1, посвяче
ної Богові, а її столиці – як духовного центру новонавернених 
східнослов’янських племен [33]. Таким чином Київ та Русь в уяв
ленні давньоруських подвижників і вірян набували сакрального 
загальнослов’янського, якщо не вселенського значення. Найкра
ще подібне уявлення знайшло своє відзеркалення в літописних 
творах та народнобилинному епосі [17].

Важливого значення в утвердженні уявлення про Київ як «свя
щенне місто» та «апостольську столицю» мало поширення на Русі 
церковнолітописного казання про благословення та посвячен
ня Києва найближчим учнем і спадкоємцем св. Іоана Хрестителя, 
братом Апостола Петра і до того ж першим покликаним Христом 
до апостольського служіння святим Андрієм  Первозванним [33].

«Бачите гори оці? На горах цих возсія благодать Божа, і поста
не град великий і багато церков Бог воздвигне тут» [20], – пе
редає слова апостола Андрія Первозванного «Повість времінних 
літ». За давньоруським літописом, первозванний апостол проро
чо поблагословив майбутні Київ і київську землю і символічно 
встановив тут свій хрест, тим самим надавши сакралізації та по

1 Термін «Свята Русь» виник ще за часів Київської Русі. Найбільше він стрічається в народно
билинному епосі та літописах. Разом із тезою «Київ – другий Єрусалим», він ніс у собі ідею сакра
лізації географічного простору Київської держави, уподібнення її до образу «землі обітованої», 
«нового Ізраїля», ідеальної «небесної батьківщини». За визначенням православних богословів, ця 
назва була засвоєна на Русі не тому, що люди стали святими, але тому, що народ полинув до свя
тості. Поява такої назви пов’язується із прагненням новонавернених руських християн «поєдна
тись з Отцем Небесним та одержати в Ньому спасіння вічне», зокрема й через освячення власної 
землі. Як наголошує з цього приводу прот. Лев Лебедєв: «Височінь духовного життя Русі відзна
чилася у тому, що Русь прагнула облаштувати свою землю во образ горишнього світу, Царства 
Небесного. Тому вона й прозивалася Святою Руссю» [33].
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святивши Христові майбутній центр Святої Русі. Відповідно до 
цього, наші пращури вірили, що істинне благовістя волею Духа 
Святого майже з перших днів зародження християнства почало 
поширюватися саме в землях майбутньої Київської Русі, що вва
жалося найвизначнішим вселенським моментом в історії Києво
Руської Церкви, свідченням її апостольського походження [33].

Як відзначає проф. В. Ричка, вже саме «провіщення апостола Ан
дрія про Божу благодать, яка осяє київські гори, усвідомлювалось 
як милість і благовоління Бога, які Він дарує народу Русі. Освяче
ні апостольською ходою «київські гори» стають невід’ємним по
літикоідеологічним компонентом, витвореної старокиївськими 
книжниками формули «Київ – другий Єрусалим»» [22]. 

Сьогодні серед вчених немає одностайної думки щодо досто
вірності казання про перебування Апостола Андрія на Київських 
горах. чимало дослідників вважають це більш пізньою вставкою, 
«міфом» києвопечерських книжників. Проте навіть найбільші 
скептики переважно не заперечують самої можливості місіонер
ської подорожі первозванного апостола теренами сучасної Укра
їни, принаймні на її півдні.

З цього приводу М. Веретєнніков та І.С. чичуров справедливо 
наголошують, що «грецька і особливо староруська традиції пере
казів про ап. Андрія вивчені досі недостатньо». Тому остаточне 
«прояснення конкретноісторичної основи оповідань про апос
тола» на цьому етапі є неможливими, тим паче безапеляційне їх 
заперечення [21]

Окрім давньоруського літопису, ми маємо чимало свідчень 
про місіонерську подорож Апостола Андрія Первозванного 
теренами сучасної України. Перш за все це давні апокрифічні 
грецькі та сирійські передання І–ІІІ ст. про його подорож узбе
режжям Понтійського (чорного) моря до скитських народів, на 
які, напевно, і опирався давньоруський літописець. Вперше ці 
казання було зібрано до купи і видано на початку ХІХ ст. Фабрі
циусом, а дещо пізніше Тишендорфом та Липсиусом. Згодом їх 
було перекладено на слов’янську мову і детально досліджено 
акад. В. Василевським, М. Сперанським, С. Петровським, І. Мали
шевським та іншими [1; 4; 14; 16; 25]. На їхню думку, найдавні
ші редакції цих казань виникли в І–ІІ ст., тобто по живих слідах. 
Так, редакції грецьких “Діянь апостолів Андрія і Матфія в країні 
антрофагів” і “Діяння апостолів Андрія і Петра в країні варварів” 
відносять до кінця Іго – початку ІІго ст.; сирійська “Історія му
чениківапостолів Матфія і Андрія” датується близько ІІІ ст., а 
інші апокрифічні казання відносяться до ІV – V віків. Аналізую
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чи ці джерела, С. П. Петровський зазначає: “Апокрифічні казан
ня про апостола Андрія та його соратників виявляються, таким 
чином, не просто літературними пам’ятниками, генетично між 
собою об’єднаними, але записами передань про апостольську 
місію, укладеними і збереженими спершу там, де апостоли про
повідували, – записами, які цінні тому, що основу їх складають 
або дійсні, або близькі до дійсності факти” [18]. 

Іншу групу джерел з цього питання складають церковнокано
нічні передання кінця ІІ – початку ІІІ та пізніших століть таких бо
гословів та отців Церкви, як св. Іполіт Портуенський (бл. 222 р.), 
Ориген (200 – 258 рр.), Євсевій, Руфін та Євхерій Ліонський 
(�449 р.), а також більш пізніші житія св. Апостола Андрія. Пара
лельно з розлогими казаннями про місіонерські мандрівки апос
тола Андрія, цього часу маємо повідомлення у вигляді списків 
чи каталогів, укладених Іполитом Римським (ІІІ в.), св. Дорофеєм 
Тирським (307 – 322 рр.), Софронієм (�390 р.), другом бл. Єроні
ма (�475), Єпифанієм Кипрським (�403), Ісидором Іспалійським 
(570–636 рр.) та іншими.

Серед значно пізніших джерел маємо цінні свідчення єрусалим
ського ченця Єпифанія. Цей вчений муж жив наприкінці VIII – по
чатку ІХ ст., коли найсуперечливішим питанням сучасності була 
справа вшанування ікон, хреста та інших священних зображень. 
Під впливом цього церковного інтересу Єпифаній разом з інши
ми дослідниками здійснив свого роду науковоархеологічну по
дорож до країн Північної Припонтиди (Причорномор’я) з метою 
вивчення місцевих пам’яток та передань стосовно зовнішнього 
боговшанування в часи апостолів. У зв’язку із цим у своєму опо
віданні про Апостола Андрія він зібрав усі місцеві передання про 
його перебування тут, детально описав усі священні зображення, 
жертовники, храми і хрести, що беруть свій початок, за свідчен
нями місцевих мешканців, від часів проповіді у них вищезгадано
го першого учня Христова. Тут, до речі, неодноразово згадується 
і про “залізний посох із зображенням животворчого хреста, на 
який апостол завжди опирався”. Згідно свідчень Єпифанія, Апос
тол Андрій всюди, де б він не проповідував, чи то на Кавказі, чи 
то в Криму та Скитії, встановлював хреста в ознаку присвячення 
тих земель і народів Христові [9]. 

Значно конкретніші свідчення про подорож первозванного 
апостола саме у майбутні києворуські землі ми знаходимо у Ми
кити Пафлагонського (кін. ІХ – поч. Х ст.). У похвальному слові на 
честь Апостола Андрія він каже: “Отримавши в наділ Північ, ти 
обійшов Іверів і Сарматів, Таврів і Скитів, усяку країну і місто, що 
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лежать на півночі Евксинського Понту і що розташовані на його 
півдні”, і таким чином “обійняв благовістям усі країни Півночі і 
усю прибережну область Понту” [9]. Цей момент також частко
во знаходить своє відображення і в давньому переданні норман
ської півночі: існує давньоісландська сага про Апостола Андрія, а 
також стародавні казання, де святий Андрій виступає як покро
витель Шотландії. Крім того, традиція особливого вшанування 
Андрія Первозванного була поширеною також на півночі Німеч
чини (Вюрцбург, Бремен), у Скандинавії, Ірландії та Англії. 

Що ж стосується подорожі Андрія Первозванного землями Ки
ївської Русі, то цей момент відображається і в листі до Великого 
князя Київського Всеволода Ярославича, написаному від імені 
візантійського імператора Михаїла Дуки (1072 – 1077 рр.) його 
секретарем, видатним вченим істориком того часу Михаїлом 
Пселлом. Як він наголошував, “Духовні книги та достовірні істо
рії вчать мене, що наші обидві держави мають одне джерело та 
корінь і що /…/ ті ж самі самовидці божественного таїнства і його 
віщуни проголосили у них слово Євангелії”. За текстом цього лис
та автор має на увазі Апостола Андрія, в зв’язку із чим, на думку 
проф. Погодіна, він вже знав про значне поширення та популяр
ність даного казання в Києві [19]. 

Певною мірою підтверджує факт апостольської проповіді се
ред слов’ян і римський папа Іоан Х (914929), який у своєму звер
ненні до князів Томислава та Михаїла писав: “Хто, дійсно, може 
сумніватись у тому, що слов’янські держави перебувають в числі 
першопочатків Апостолів і Вселенської Церкви, прийнявши іще 
в колисці, немов їжу, проповідь Апостольської Церкви з молоком 
віри?” [24; 30]. 

Отже, як бачимо, акцент на цій події у “Повісті времінних літ” 
не такий вже й випадковий. Вірогідно, києвопечерські книжни
ки, при внесенні згаданої легенди до літописного зводу, послугу
валися не лише усними переданнями, які побутували в київсько
му церковному середовищі, але й вищезгаданими писемними 
джерелами. І опираючись на них, попри усі розбіжності цього 
передання, вони і справді могли обгрунтовано вважати Києво
Руську Церкву духовною спадкоємицею святого Апостола Андрія 
Первозванного, адже він, ідучи в напрямку північних країн, мав у 
своєму серці всі народи цього регіону.

Як відомо, апостоли, ідучи на проповідь в призначеному кож
ному напрямку (Діян. І, 1726; Рим. 15, 19), з різних причин часто 
не доходили до обраних ними земель, однак, згідно із церковним 
тлумаченням, вони все одно були післані Духом Святим саме в 
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тому напрямку, саме в ті країни, а отже принципово і духовно (а 
в особі своїх продовжувачів та наступників і конкретно) става
ли Апостолами саме тих земель і проживаючих на них народів, 
їх небесними покровителями і патронами. Апостол же Андрій, 
як це засвідчують згадані джерела, пішов в країни Півночі через 
Ліван – Антиливан, Закавказзя, чорномор’я і Скитію [9]. Відпо
відно ж до давньоруської історіософської думки, ведомий Духом 
Святим, він міг побувати і на Київських горах, поблагословити 
та освятити їх, а потім піти далі. І тут вже не є принциповим, чи 
він по тому рушив на північ, чи повернувся назад, продовживши 
свою проповідь серед скитськослов’янських народів, що прожи
вали на півдні сучасної України. 

Для середньовічної віруючої людини значно важливішим було 
те, що апостоли у своїх мандрівках і вчинках керувалися не влас
ною волею, але волею Духа Святого, від якого отримували на
тхнення, вказівки і пророчий дар передбачення майбутнього. На 
їхнє переконання, в основі обраних апостолами напрямків місіо
нерських подорожей лежало не стільки їх політичноторгівельне 
значення та географічна прилеглість до кордонів “всесвітньої” 
Римської імперії, хоча це також відігравало важливу роль, але 
перш за все їх майбутнє сакральне, містичне значення. Саме з 
цієї причини, як вірили давні кияни, Апостол Андрій обрав нашу 
землю полем своєї пастирської місії. Проте, з такої точки зору, 
перестає вже бути принциповим сам факт, чи був насправді пер
возванний апостол у Києві. Навіть якщо він і не дійшов безпосе
редньо до Київських гір, все одно, маючи пророчий дар від Духа 
Святого, він міг передбачити розквіт християнства саме в тому 
краї, де згодом постав “Єрусалим Святої Русі”, “матір городов 
руських” – Київ, і так би мовити заочно поблагословити і освяти
ти те місце. В усякому випадку, в уяві давньоруських книжників 
цей аспект не викликав жодних сумнівів.

І все ж, чи міг перебувати Апостол Андрій на місці сучасного 
Києва? На думку проф. Є. Голубинського факт подорожі святого 
Андрія землями майбутньої Київської Русі сумнівний лише тому, 
що «в часи апостолів країна наша являла з себе розташовану за 
межами відомого світу невідому та переповнену всіляких жахів 
пустелю” [6]. Одначе сучасні археологічні дослідження доводять 
зовсім протилежне. Таким чином певним підтвердженням мі
сійної подорожі Апостола до Київських гір може слугувати і той 
факт, що ця місцевість була безперервно залюдненою ще від ча
сів палеоліту, а вже з ІV по ІІІ тисячоліття до Р.Х. тут розквітла 
одна з найдавніших в Європі хліборобська цивілізація так зва
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ної “трипільської” культури. Окрім того, велич і багатства скит
ського царства, що існувало в часи Апостолів на теренах сучасної 
України, розгалужена мережа торгівельних шляхів здавна при
вертали до себе посилену увагу не лише мандрівників, купців та 
військових, а й істориків, філософів та проповідників. Так знаємо, 
що «отець історії» Геродот, який четверту книгу своєї видатної 
праці присвятив виключно Скитії, не обмежувався відвідуванням 
лише грецьких колоній в Північній Припонтиді (Причорномор’ї), 
але безпосередньо об’їздив значну частину Скитії приблизно до 
сучасного Києва [7]. 

Відомо, що античні міста Північної Припонтиди (Причор но
мор’я) належали не лише до грецькоримського світу, а й до іншо
го – степового, на землях якого вони були засновані. Зрозуміло, 
що вони не могли, перебуваючи на цій території, жити самостій
ним, ізольованим життям незалежно від життя населення степів. 
Одним з найвизначніших наслідків цього було те, що майже вся 
Східна Європа від північного берегу Понтійського (чорного) моря 
далеко на Північ ставала невід’ємною частиною античного світу 
[1]. Ці землі ніколи формально не входили до складу жодного з 
грецьких містдержав (полісів), ані пізніше до складу Римської 
імперії. Але вони почали посилено освоюватись грецькими куп
цями та мандрівниками. Опанування йшло поступово – спочатку 
по великих річках: Дністру, Південному Бугу, Дніпру, Дону, Вол
зі, – по їх притоках і т. д. [1]. На підтвердження цього слугують, до 
речі, відомі нам карти ІІІ–ІІ ст. до Р. Х., на які нанесено існуючі в 
Східній Європі гори, водоймища та річки [11; 23]. 

Таким чином, описана у «Повісті времінних літ» колова по
дорож апостола Андрія виглядає саме як «довколаєвропейська 
мандрівка» [27] відомими вже на той час торгівельними водни
ми магістралями, так би мовити подорож навколо меж римсько
го світу, з метою знайомства та проповіді серед місцевих племен.  

Загальновідомо, що в часи подорожування теренами сучас
ної України Апостола Андрія усі місцеві народи, що їх населяли, в 
грецьких та римських джерелах було прийнято називати загаль
ною назвою “скити”. Причому, навіть в ХІІІ – ХІV ст. народ Київської 
Русі греки продовжували називати “скитами”, ставлячи в Скитії і 
самий Київ та називаючи його інколи скитською столицею [3]. 

Якщо детально розглядати перебіги процесів етнокультурно
го та історичного розвитку кінця минулої ери – початку нашої 
на теренах нинішньої України, то стає зрозумілим, що свідчен
ня про місійну подорож ап. Андрія Первозванного в цих землях 
мають підстави для визнання як правдиві. Подорожуючи до 
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скитських народів, серед яких на той час вже в багатьох місце
востях переважали слов’яни, він не міг залишити поза своєю 
пастирською увагою і близькі до них за своєю культурою й те
риторією давньослов’янські поселення в Середньому та Верх
ньому Подніпров’ї. А те, що в грецьких джерелах згадується лише 
проповідь серед скитських народів, то, як вже згадувалось вище, 
пояснюється тим, що розрізняти “скитів” і “слов’ян” східні пись
менники поодиноко почали значно пізніше, вже після укладен
ня Птоломеєм Олександрійським (89–167 рр.) нової “Географії”, 
в якій останній міг опиратися на дослідження та свідчення про 
подорожі й Андрія Первозванного чи його учнів. Що ж стосується 
заперечень стосовно можливості в ті часи подорожувати по Дні
пру на Північ, то саме в ті часи вже існував торгівельний шлях 
від Азовського та чорного морів до Скитського (Балтійського). 
Це яскраво доводять О.Головко та В.Кропоткін, зокрема в праці 
“Економічні зв’язки Римської імперії зі Східною Європою в пер
шій половині Іго тисячоліття н. е.” [5; 10]. 

Отже, і з цієї сторони повне заперечення місійної подорожі ап. 
Андрія в землях сучасної України не мають під собою достатньо
го ґрунту. Хоча, у деяких моментах, такі заперечення мають пев
ний сенс. Так, скажімо, описані в казанні “дивовижні” новгород
ські лазні дійсно слід визнати допискою літописця ХІ століття. 
На переконання проф. Ів.Огієнка, “ця друга частина (літописного 
оповідання. – авт.), дуже мало в’яжеться з першою і своїм харак
тером є просто насмішка над новгородцями” [15]. 

Останнім часом з’явились й інші версії можливого напрямку 
подорожі первозванного апостола. Так, під згаданим в казанні 
слов’янським Новгородом деякі дослідники розуміють давньос
китське місто в Криму – Неаполь Скитський, який за часів Андрія 
Первозванного був досить потужним культурнополітичним 
центром і послов’янськи називався Новгородом, через що наш 
літописець помилково і міг приписати його Новгородові на Іль
мені. Відомо, що ще в часи Мітридата (І ст. до Р. Х.) цим містом 
правив скитський цар Скилур, ім’я якого деякі дослідники пере
кладають як Словен (послов’янськи) або Скловен (погрецьки). 
Про цього Словена повідомляється в Мазуринському літопи
сі (список ХVІІ в.), а також новгородському – єпископа Іоакима: 
“Словен з братом Скитом, маючи війн багато на сході ідоша на 
захід, багато земель при чорному морі і на Дунаї собі підкориша… 
І від старшого брата прозвашася слов’яни” [28]. 

Певним натяком щодо такого напрямку подорожі апостола 
може слугувати і давньоруський рукопис, мабуть ХVІ ст., де вмі
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щено дещо інший переказ, подібний до того, що його записано в 
“Повісті времінних літ”. Оповідається там, що коли апостол Ан
дрій проповідував слово Боже в Криму і Причорномор’ї, йому 
з’явився янгол і сказав: “Андрію, йди в СкитоРуську землю, там 
тобі належить людей вчити”. І св. Андрій, почувши голос по
сланця Господнього і підкоряючись йому, залишив Понтію та 
подався на північ, в “землю СкитоРуську”. Тут, як оповідає пере
каз, він проповідував Христа голосно, по селах і містах, і багато 
людей навчив вірити во Христа. А звідсіля вже міг податись не 
тільки на північ, до майбутнього Новгороду на Ільмені, а й на 
захід та південь, аж до Греції… [29]. Схоже твердження ми зу
стрічаємо і в більш давніших грецьких джерелах, зокрема у Ми
кити Пафлагонського.

Хоча, під Новгородом апостола Андрія могло матись на увазі 
й інше словенське місто. Принаймні, ми маємо кілька свідчень 
про таке ж місто на теренах Моравії, з якою місцеве передан
ня також пов’язує місійну подорож Апостола. Як свідчить гот
ський історик Йордан: “Словени живуть від міста Новієтуна і 
озера, що зветься Морвсіянським, аж до Дністра й на півночі до 
Вісли” [8]. Отже виходить, що інший давній словенський центр 
– місто Новієтун (слов’янською «Новгород») розташоване не
подалік якогось озера та болот Морвсіянських. Окремі дослід
ники припускаються, що те озеро з болотяними берегами – 
Нойзидлер. Нині воно розташоване неподалік від Братислави 
– столиці Словаччини, де й донині живуть словаки – нащадки 
моравськоновгородських словенів. Є поруч і гідронім, що має 
корінь “мор” – це ріка Морава (звідси й Морвсіянське озеро
болото). Йордан не каже, що Новгород розташовано безпосе
редньо на цьому Морвсіянському озері, що й проблематично 
через болотяні береги. Можна припустити, що місцерозташу
вання давнього НовгородаНовієтуна було десь неподалік від 
сучасної столиці Словаччини – міста на берегах Дунаю – Бра
тислави або якогось іншого західньослов’янського міста, що 
межувало з кордонами Римської імперії. Не випадково і в Мо
равії, і в Австрії та Румунії також існувала традиція особливого 
пошанування апостола Андрія.

Відомо, що в 60ті рр. н.е. вже функціонували водні торгівель
ні шляхи Дніпром, Дністром і Доном аж до річок Дунай, Захід
ний Буг, Вісла, Одра та Ельба, а там вже знаходились території 
Римської імперії, або просто “Риму”, як тоді зазвичай було при
йнято називати “всесвітню” імперію, куди, як зазначено в пере
казі, і рушив далі Апостол Андрій. 
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Що ж стосується дніпровських порогів, які, на думку деяких 
дослідників, мали б зробити подорож Дніпром неможливою, то 
це також не може бути достатнім аргументом, адже в цьому часі 
вже досить широко використовувався торгівельний шлях Дні
пром з чорного в Балтійське море, в зв’язку із чим останнє навіть 
називалось Скитським. Хоча, дніпровський торгівельний шлях 
на землях Скитії був не єдиним, у зв’язку із чим останнім часом 
з’явились й інші версії шляхів подорожі Апостола нашим краєм.

І. Шевців свого часу зробив спробу поновому реконструюва
ти поле місійної подорожі Андрія Первозванного землями наших 
пращурів. «У великій правдоподібності, – пише він, – апостол прий
шов з Синопу до Херсонесу в Криму, а звідти до Фанагорії (пізнішої 
Тмутаракані), потім Азовським морем до м. Танаїс, а далі до м. Но
варіс, на ріці Дон. Там бо всюди знайдено християнські пам’ятки… 
Не є виключеним, що св. ап. Андрій зі своїми учнями поїхав горі 
Дніпром, у глибину СкитіїРусі, що він справді був на Київських го
рах і благословив їх, як це ми знаємо з Повісті Минулих літ” [31]. 

Як вже зазначалось вище, торгівельні шляхи не тільки Дні
пром, а й Дністром і “Великим Доном” здавна функціонували аж 
до р. Дунай, Вісла, Одра та Ельба, якими досягались землі Рим
ської імперії. На підтвердження можливості саме такого шляху 
місії апостола автор “Історії давньої Церкви” В. Болотов, поміж ін
шим, зазначає, що «шлях апостолів був шляхом торгівельних зно
син, який простягався з одного боку до Китаю і Цейлону, а з іншо
го – до островів Британії та напівдиких країн Африки» [2]. Тож, за 
однією з версій, і подорож первозванного апостола могла вигля
дати приблизно так: з Криму до м. Танаїс (над Азовським морем, 
у притоки р. Дон) та Новаріс (на р. Дон), потім по р. Донець вгору, 
потім волоком невелику відстань до притоки Ворскли – р. Мерло, 
звідти до р. Ворскол – вниз по р. Ворскол до Дніпра, звідки вгору 
до Київських гір – від Києва вгору по Дніпру до р. Прип’ять, а там 
волоком не так далеко р. Західний Буг, якою можна було дістати
ся як водних магістралей Вісла – Одра – Ельба, так і Вісла – Ваг – 
Дунай, або Дністер – Прут – Дунай, що однаково вели до кордонів 
Римської імперії. На таку версію може частково вказувати існу
вання вже згадуваної традиції особливого пошанування апосто
ла Андрія також в Іллірику, Моравії, Румунії та Австрії.

Проте, все це лише припущення. З давньоруського ж літопису 
ми маємо твердження про подорож Апостола Дніпром до Київ
ських гір і далі до майбутнього Новгорода на Ільмені, міста – яке, 
поруч із Києвом, уславилось на Русі своїми видатними святими і 
величними святинями.
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Як вже було наголошено вище, за давньоруським літописним 
переказом апостол Андрій здійснив саме довколаєвропейську 
мандрівку, відомими вже на той час торгівельними водними ма
гістралями, тобто подорож навколо меж римського світу.  Таким 
чином і подорож апостола не тільки до Києва, але й далі на північ 
довколаєвропейським шляхом «изъ варягъ въ греки и изъ грекъ 
по Днепру» цілком може бути правдоподібною. Як вже зазнача
лось, тут певним підтвердженням може слугувати й поширеність 
культу апостола Андрія в країнах півночі – у Скандінавії, на пів
ночі Німеччини (Вюрцбург, Бремен), Шотландії, Ірландії та Англії.

Повертаючись до питання місіонерської подорожі апостола пів
днем сучасної України, варто також звернути увагу на досить ціка
ві висновки історика давньої Церкви В. Болотова. Усі апостольські 
місії він поділяє на кілька груп. Одна з найбільших таких груп, на 
його думку, – понтійська, і головним регіоном її проповідницької 
діяльності було Боспорське царство, де існувала досить розгалу
жена мережа єврейських колоній. До цієї групи він відносить апос
толів Петра, Андрія, Варфоломія і Матфія. До їх сфери діяльності 
входила і північна Скитія, яку, за словами Микити Пафлагонсько
го, одержав “в уділ” святий Андрій Первозванний. Відомо також, 
що походження Боспорської (або Пантікапейської, нині м. Керч) 
єпархії, що до Халкідонського Собору користувалась статусом ав
токефальної, місцеве передання виводить від самого Апостола Ан
дрія. Про його місію у цьому місті яскраво свідчать майже всі давні 
джерела. На той же час припадають і свідчення про прийняття в 52 
році боспорським царем Полемоном нової віри, чи то юдейської, 
чи то християнської. Джерела цього не зазначають, бо на той час 
для більшості населення Римської імперії обидві релігії вважались 
одним і тим самим. Отже і цей факт можна вважати одним із під
тверджень апостольської місії в наших землях.

Цінними доказами правдивості передання про подорож свя
того Андрія землями сучасної України та навернення деяких 
з представників її населення до християнства слугують пев
ні відомості про його послідовників. Так, скажімо, в житіях св. 
Климента, третього єпископа Римського, якого в 98 році по Р. Х. 
було заслано до Криму, оповідається, що по прибутті до Херсо
несу він виявив тут близько двох тисяч християн [3; 12; 32]. На 
переконання  С. Беляєва, «зрозуміло, що громада ця могла бути 
заснована виключно апостолами» [1]. 

Ще цікавішими є повідомлення з менологіїв імператора Васи
лія ІІ та митрополита Констянтина Мокийського (ІХ в.) про трьох 
мучеників – Енена, Нірина та Піна: “Ці святі були із Скитії, з пів
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нічної країни, учні святого апостола Андрія. Вони вчили про ім’я 
Христове, і багатьох з варварів навернули до правої віри, і хрес
тили їх. За те були схоплені за наказом князя варварів і піддані 
численним тортурам аби зреклись Христа та принесли жертву 
ідолам, але не скорились. Була люта зима, і всі ріки до того по
мерзли, що по льоду ходили не лише люди, а й коні та воли. Князь 
звелів поставити на лід великі дерева, начебто з самим корінням, 
і до них прив’язати святих. Коли сколихнулась вода, пробиваю
чись крізь лід, потроху дійшла до шиї святих, вони від лютого 
холоду віддали святі душі свої Господеві” [3; 13; 26]. 

Як зазначає історик Церкви митр. Макарій (Булгаков), “ця 
люта зима, цей сильний мороз, що до такої міри сковував усі річ
ки, невільно змушує припускати, що дії відбувались скоріше десь 
у нас, можливо, у гір київських, ніж за Дунаєм у гір Балканських”. 
Тому то, на думку митр. Макарія, автор і акцентує увагу на Скитії 
як “північній країні”, протиставляючи її таким чином південній 
Скитії [3]. Такої ж думки дотримувався і проф. І. Огієнко [15]. 

Цікаво, що відомості про місійну подорож Апостола Андрія 
наполегливо зберігають не лише грецькі, кавказькі та руські 
перекази, а й перекази моравословацькі, польські, румунські, 
македонські і навіть норманські та шотландські. Дивовижним є 
тривка вікова традиція таких переказів, що, не дивлячись ані на 
час, ані на потрясіння, лиха, війни чи інші історичні негаразди, 
свято зберігалися в народній пам’яті. Проте легенди не постають 
з нічого. Вони мають свою природу, свої підстави, якщо інколи і 
не матеріальні, то завжди духовні, сакральні…

“Як би там не було, – наголошує Макарій (Булгаков), – тільки 
передання про благовістя святого апостола Андрія навіть у вну
трішніх областях нашої Батьківщини не має в собі нічого неймо
вірного, і немає жодних підстав відкидати його беззастережно чи 
приймати за одну лише ідею” [3]. “Для визнання Церкви нашої 
Церквою Первозванною, – пише проф. І.Огієнко, – досить і того, 
що апостол Андрій дійсно був на нашій землі, дійсно навчав в 
землях Русі Слова Божого… Вже від часу апостола Андрія христи
янство ніколи й не переводилося в нас, але постійно мало більше 
чи менше число своїх прихильників… Таким чином, Церква наша 
веде свій початок від самого Апостола й правдиво зветься Церк
вою Первозванною” [15]. 

Таким чином той факт, що Апостол Андрій проповідував на те
ренах майбутньої РусіУкраїни (навіть якщо лише на її півдні) і 
своїм благовістям освятив цю землю, не викликає сумнівів. Від
так справедливо вважати, що і християнство в скиторуських 
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(читай українських) землях та первісна Апостольська Церква 
засновані були старшим братом Апостола Петра і найпершим за 
часом Апостолом Христовим. А отже, як вважали давньоруські 
книжники, з цього виходить, що і населення наших земель Волею 
Всевишнього з вуст Його посланця одним з перших серед народів 
Європи одержало Істинне Откровення, Програму, що визначила 
поступ всієї європейської цивілізації. 

Як пише вже згадуваний Микита Пафлогонянин про значи
мість святого Андрія в апостольській ієрархії: “Первозванний і 
первісний з апостолів, по достоїнству безпосередньо слідуючий 
за братом, а за покликанням навіть старший, ніж він, по вірі у 
Спасителя і по вченню ізначальний не лише для Петра, але й 
для усіх учнів” [9]. Цей момент набирає особливої актуальності 
і значення, якщо ми пригадаємо, що місійна подорож апостола 
Андрія до Скитії та поставлення тут перших єпископів, зокрема 
в Херсонесі і Боспорі [2; 3], відбулися задовго до заснування ним 
Констянтинопольської Церкви і поставлення першого (також, 
до речі, “апокрифичного”) її єпископа Стахія. А це, в релігійно
канонічній свідомості києворуських книжників, вже дещо інак
ше розкривало право на духовноправовий спадок в Київській 
Русі, грунтуючись на якому вона мала підстави претендувати 
не лише на рівноправність, а й право вважатись істинною Sedes 
Apostolica, претендувати на вселенську значимість поруч із та
кими стародавніми християнськими центрами, як Єрусалим, 
Рим та Констянтинополь.

1. Беляев С. а. история христианства на руси до князя Владимира и современная ис-
торическая наука // Булгаков М. история русской церкви. – М., 1994. – т. 1. – С. 33-54.

2. Болотов В. В. лекции по истории древней церкви. – СПб., 1910. – т. 2. – С. 241-246.
3. Булгаков М., митр. история русской церкви. – М., 1994. – т. 1. – С. 91-97, 103, 109-

110, 200.
4. Васильевский В. Г. русско-византийские отрывки. Хождение апостола андрея в 

стране Мирмидонян. // труды. – СПб., 1909. – т. 2. 
5. Головко О. е. Слов’яни Північного Причорномор’я доби Київської руси. // укр. істор. 

журнал., 1991. – ч. 11. – С. 29.
6. Голубинский е. е. история русской церкви. – М., 1901. – т. 1. – С. 29.
7. Доватур а. и., Каллистов Д. П., шишкова и. а. народы нашей страны в «истории» 

Геродота: тексты, переводы, комментарии. – М., 1982.
8. иордан. О происхождении и деяниях гетов. – М.: изд-во восточной литературы, 

1960. – С. 35.
9. Карташов а. В. Очерки по истории русской церкви. – М.: терра, 1993. – т. І. – С. 43-

45, 51. 
10. Кропоткин В. В. Клады римских монет на территории СССр. // археология СССр. 

Свод археолог. источников. Вып. Д 4-4. – М., 1961. – С. 22-34. 
11. Кулаковский ю. а. Карта европейской Сарматии по Птоломею. – К., 1899.
12. лавров П. а. Жития херсонских святых в греко-славянской письменности. // Па-

мятники христианского Херсонеса. – М., 1911. – С. 1-126.



425

Церковна історія

13. ламанский В. О некоторых славянских рукописях в Белграде, Загребе и Вене, с 
филологическими и историческими примечаниями. // Зап. имп. ан, 1864. – т. 5. – 
С. 108-111.

14. Малышевский и. Сказание о посещении русской страны апостолом андреем. // 
Владимирский сборник в память 900-летия крещения россии. – К., 1888. – С. 1-51.

15. Огієнко І. українська церква. – К.: україна, 1993. – С. 10, 14, 16, 18.
16. Петровский С. П. Сказание об апостольской проповеди по северо-восточному Чер-

номорскому побережью. // Зап. имп. Общества истории и древностей. – 1897. – т. 
20. – С. 29-148; 1898. – т. 21. – С. 1-148.

17. Песни,  собранные  П. Н. Рыбниковым. – М., 1910. – Т. ІІ,  изд. 2е. – С. 2431.
18. Петровский С. П. Сказание об апостольской проповеди по северо-восточному 

Черноморскому побережью // Зап. имп. Одес. Общества истории и древностей. – 
1897. – т. 20, ч. 1. – С. 82, 147.

19. Погодин а. л. Повесть о хождении ап. андрея в руси. // Byzantino - Slavica. – Prag, 
1938. – T. Vii.

20. Повесть временных лет. – СПб: Наука, 2007. – С. 9.
21. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 2000. С. 32–35.
22. Ричка В. «Київ – другий Єрусалим» (з історії політичної думки та ідеології серед

ньовічної Русі). – К.: Інститут історії України НАНУ, 2005. – С. 12.
23. ростовцев М. и. Скифия и Боспор: Критическое обозрение памятников 

литературных и археологических. – л., 1925.
24. Савельев-ростиславич н. В. Материалы для славянских древностей. // Маяк, 

1843. – т. 12. – Кн. 23. – Гл. 3. – С. 11.
25. Сперанский М. н. апокрифические деяния апостола андрея в славянорусских спис-

ках. // Древности: труды имп. Моск. археолог. общества. – М., 1894. т. 15. – С. 35-75.
26. Срезневский и. и. Сведения о малоизвестных и неизвестных памятниках. // Зап. 

имп. ан, 1864. – т. 6. – Кн. 2. – С. 102-107.
27. Сирцова О.М. Апокриф про апостола Андрія та історіософська концепція довко

лаєвропейського шляху «изъ варягъ въ греки и изъ грекъ по Днепру». Матері
али всеукраїнської наукової богословськоісторичної конференції, присвяченої 
1150літтю утворення Київської митрополії та Хрещення Руси за часів князя 
Аскольда // Труди Київської духовної академії: богословськоісторичний збір
ник. – ч. 9, 2012. – С. 7881.

28. Татищев В.Н. История Российская. М., 1994. Т. 1. с. 108.
29. Федорів ю. Історія церкви в україні. – торонто, Канада, 1990. – С. 15.
30. шафарик П. и. Славянские древности. – М., 1837. – т. 1. – Кн. 1. – С. 112. 
31. швеців І. Християнство на руси-україні від празника Зіслання Святого Духа до 

Володимира Великого: 33 – 988. // швеців І. Збірник. – Сідней, 1996. – С. 118-119.
32. шестаков С. П. К истории текстов жития св. Климента, папы римского, постра-

давшего в Херсонесе. // Византийский временник. – СПб., 1909. – т. 14. – Отд. 1. – С. 
215-236.

33. Шумило С.В. Уявлення про Київ як «другий Єрусалим» в церковносуспільній 
думці РусіУкраїни // Із Києва по всій Русі. Збірник матеріалів наукової бого
словськоісторичної конференції, присвяченої 1025літтю Хрещення Київської 
РусиУкраїни. – К., 2013. – С. 196199.



426

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

Секта – це співтовариство єдинодумців, як правило, релігійне 
або квазірелігійне, яке виділяється специфічним світоглядом і 
практикою.  У більшості випадках воно протиставляється Церкві. 
Слово ’’секта ’’ походить від латинського слова sequor – ’’слідува
ти за ким – небудь, бути чиїмось прихильником’’ [10, С.654655]. 
Як вдало зазначають релігієзнавці А.Колодний і П.Яроцький  по
няття православного сектантства є значно вужчим від поняття 
релігійного сектантства. Православне сектанство, як правило, 
означає певні релігійні ідеї, які суперечать офіційній доктрині 
Православної Церкви. Разом з тим це поняття передбачає існу
вання певного кола осіб, які є носіями цих ідей [6, С.302].  

Православне сектантство на українських землях в XIX ст. ще не є 
повною мірою дослідженим. Праці, які присвячені сектам можна по
ділити за хронологією на дореволюційні, радянські і сучасні. До до
революційних робіт в першу чергу варто віднести працю І.Смолина 
[19], Ф. Ліванова  [13], С.Маргаритова [14]. Перевагою таких праць є 
те, що їх автори були сучасниками сектантського руху в XIX ст.., але 
у них є суттєвий недолік – абсолютна віронетерпимість, суб’єктивне 
осудження сект. До радянських дослідників варто віднести насампе
ред А. Клібанова [11], який присвятив свою роботу російським сек
там, що були у Російській імперії у 60х роках XIX ст. до 1917 р. Проте 
в його праці основний акцент робиться на соціально – економічних 
основах сектантських рухів. Для радянської історіографії характер
не негативне ставлення як до сектантства, так і загалом для релі
гії. Із сучасних дослідників сект варто виділити таких, як Л.Шугаєва 
[24], Т. Нагорна [15], Я. Івлєва [5],  Колодний [6], Конь Р.В [12].

а. І. Петраш

Раціоналістичні православні секти на 
українських землях у XIX ст.:  характер і 

причини їх поширення
В XiX ст. у російській імперії домінуючою релігією було православ’я. 

та попри це  у середовищі церкви виникали секти, які проповідували 
власні ідеї і суперечили православній доктрині. ці сектантські рухи 
мали своїх послідовників і на українських землях. Деякі із них навіть 
брали звідси свій початок . у цій статті автор коротко характе-
ризує основні секти, які були поширені на українських землях у пері-
од XiX ст. і аналізує причини їхнього поширення. 

Ключові слова: духобори, молокани, раціоналістичні секти, 
секта, толстовство.
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В історіографії прийнято ділити секти на містичні і раціоналіс
тичні. Послідовники раціоналістичних сект, як влучно зазначив 
С.Маргаритов – люди розуму, при тлумаченні  св. Писання вони, 
заперечуючи авторитет Церкви, керуються тільки розумом і до
пускають вільнодумство при цьому тлумаченні [14, C.XIX]. 

Мета статті охарактеризувати найпоширеніші раціоналістич
ні православні секти на українських землях в XIX ст. і пояснити 
обставини та причини їхнього поширення. 

духобори. Однією із найпоширеніших сект на українських 
землях були духобори. Місцем появи духоборів слід вважати Хар
ківську губернію, звідки ця секта перейшла до Катеринослав
ської губернії [17, C.106]. Ідеї духоборів активно проповідував 
вихідець із села Микільське Катеринославської губернії – Силуян 
Колесников. Секта виникла наприкінці XVIII ст. і значно посили
ла свої впливи на початку XIX ст. Як зазначав дослідник росій
ських сект І. Смолин: ’’ Місцем початкового розповсюдження ду
хоборства була Україна, зокрема Харківська і Катеринославська 
губернії ’’. Головними ідеями духоборів були вчення про існуван
ня Христа як Духа, який присутній у кожній людині, пантеїзм, 
тобто безособовість Бога, заперечення інституту святенництва і 
заперечення зовнішнього вшанування Бога [6]. Духобори також 
вчили про переселення душі : ’’Душа такої істинної людини,  а 
духобори вважають себе такими,  переходить із роду в рід в роді 
праведному’’ [1, С.XIX]. Важливим  догматом своєї віри сектанти 
проголосили принцип «не убий», що послужило для них підста
вою до відмови від несення військової повинності [18].

Влада до духоборів спочатку ставилась дуже жорстоко: їх від
правляли на заслання у Сибір і Закавказзя, забирала у рекрути [2], 
але виданий імператором у 1801 р. височайший рескрипт перед
бачав повернення сектантів на батьківщину (у Харківську, Катери
нославську, Херсонську губернії). В першій чверті XIX ст. духоборів 
налічувалось близько п’яти тисяч осіб [16, C.124, 127]. Особливо 
багато послідовників секти поселили за імператорським наказом 
в Мелітопольський уїзд [19, C.1617]. Переселених духоборів очо
лював С.Капустін, який був одним із найвпливовіших ідеологів 
цього руху у Таврії [4, C.328]. Історія духоборів у Таврійській губер
нії розпочалася якраз приблизно в ХІХ ст. Для того, щоб мати змогу 
реалізувати своє вчення на практиці духобори засновували кому
ни. Найбільш відомою в Україні була духоборська комуна у Молоч
них Водах, поблизу Мелітополя. Основною метою цієї комуни був 
не так релігійний аскетизм, як ідея рівності усіх членів общини, 
відмова від приватної власності [23, С.255]. 
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Молоканство. Дещо пізніше на українські землі починають 
прибувати до й молокани, які також розселились у Таврійській 
губернії. Згодом, цей рух став поширеним в Катеринославській, 
Харківській губерніях і в Криму. Молокани заперечували таїнства 
і обряди Православної Церкви, вшанування Богородиці, людську 
плоть Ісуса Христа, вважаючи, що Бог існує у вигляді земних про
явів і, насамперед, в людських силах і здібностях [6, C.321]. Крім 
цього, як свідчать тогочасні документи, у 1833 р. у вченні тав
рійських молокан з’являються пророцтва кінця світу [4, C.128]. 
Молокани признавали божественність Христа і Св.Духа, але не 
визнавали їх рівними Богові – Отцю [8].

 Найвідоміші лідери цієї секти – Т. і Є. Уклеїни, К.Попов, 
М.Лепьохін, які активно проповідували своє вчення у 1830 – 
50х роках. І знову ж таки, як і серед духоборів у молокан були 
спроби заснувати громади, основою яких була би рівність усіх 
членів (наприклад громада С.Капустіна) [4, C.128].

З часом рух молокан розпався на різні напрями: тамбовський, 
володимирський, донський, стрибунський, ново молоканський, 
спільні молокани. Відомо, що в Україні існував останній із ви
щезгаданих рухів і його центром було село Астраханка Бердян
ського повіту Таврійської губернії. Між іншим, керівником цих 
новомолокан був майбутній член ІІІ Державної думи З. Захаров 
[24, C.255]. Перші секти стрибунів також виникли на українських 
землях у Таврійській області [6, C.322].

Толстовство. Уже наприкінці XIX ст. на українських землях по
ширилась ще одна секта раціоналістичного типу – толстовство. 
Толстовство, як секта, почало догматично формуватися і роз
повсюджуватися  у 80х роках XIX ст. В її основі була релігійно
соціальна доктрина графа Л.Толстого [19, C.169]. Прихильники 
цієї течії мали вплив на ідеї духоборів [6, C.320]. В кінці XIX ст. 
близько семи з половиною тисяч духоборів, перейнявши вчення 
толстовців і поступово відійшовши від своїх поглядів, переїхало 
в Канаду. Згодом багато із сектантів перейшло у баптизм і почало 
цікавитися політикою [12, С.451].

Найбільше толстовців було у Харківській губернії, де вони 
розповсюдили своє вчення серед інших сектантів. Головним 
осередком толстовців була слобода Павлівка Сумського уїзду. 
Найбільш успішно вчення Толстого розвивалося князем Д. Хил
ковим, проповідь якого містила соціал – політичні корені і була 
привабливою для населення: не платити податки, не відправ
ляти дітей у армію, розпоряджень уряду не виконувати, з по
ліцією і судами справи не мати. Крім того, толстовське вчення 
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не вимагало здійснення молитов, дотримання постів, участі в 
церковному житті [12, C.467]. 

Історик Ф.Тітов засуджував цей рух, звинувачуючи його у анти
релігійності : ’’Харківське толстовство не має нічого релігійного. 
Всякий із толстовців про релігію говорить, що хоче’’. Дослідник 
зазначав, що у 1894 р. у послідовників цієї секти навіть були зна
йдені тексти обурливого змісту про християнську релігію і існу
ючий лад в Російській імперії [20, C.12, 1415].

Причини поширення сектанства. За словами С.Маргаритова : 
’’Найбільш зручним місцем для розповсюдження раціоналістич
них і містичних ідей була Україна’’. Дослідник писав, що в Україну 
втікали багато невдоволених царизмом і Церквою дворян, мо
нахів, селян, які могли співчувати всякому вільнодумству. Крім 
того, безпорядки в церковному житті, такі як свавільне життя 
духовенства, формальне відношення до церковної справи, від
сутність гідних проповідників спричиняли поширення єресі. В 
останньому С.Маргаритов вбачав найбільшу проблему, так як 
людина завжди прагне дізнатися істину, а негативні приклади 
пастирів, їхня байдужість спричиняє незнання серед мирян пра
вославного вчення, що в свою чергу веде до пошуку правди у різ
них лжевченнях [14, C.8488]. 

Більшість православних сектантів, які були на українських 
землях, мали російські коріння. Очевидно, у XIX ст. сектанство 
частково було занесено на українські землі російською мігра
цією, адже майже всі православні секти були неукраїнського 
походження. Автори книги ’’Малороссия’’ тільки  підтверджу
ють цю думку: ’’Як бачимо, переважна в чисельному відношенні 
частина населення (Малороссії – прим. ред.) належить до пра
вославних. Ця релігійна стійкість бути може значною мірою 
зобов’язана тим гонінням, яким малорос піддавався за свою 
“хлопську” віру в Польщі. […] Насправді, Полтавська губернія, 
з найбільшим процентом малоросійського населення, дає і не
значний відсоток розкольників. У двох інших губерніях, чер
нігівській та Харківській, розкол поширений дещо більше, що 
цілком пояснюється більшою чисельністю в них великорусько
го населення ’’ [9, C.126127].   

Друга половина XIX ст. дала новий поштовх для розвитку сек
тантства. Обставини, які сприяли поширенню єретичних рухів 
були наступними : поширення Св.Писання серед населення, роз
виток університетської освіти, що сприяло розвитку вільнодум
ства серед інтелігенції і вплив іноземних релігійних вчень, зо
крема протестантизму [14, C.148149]. 
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Не дивно, що масове поширення Св. Писання серед наро
ду спричинило неправильне трактування Біблії, що і не могло 
бути поіншому, враховуючи слабкий рівень тогочасного про
повідництва, зазначений С.Маргаритовим. Дореволюційні до
слідники зазначали, що не маючи правильних і точних понять 
про своє віросповідання, люди не могли самостійно розібрати
ся в релігійних питаннях, хоча і бажали усвідомити суть своєї 
віри. І от виходило так, що дуже часто більш вдумливі з них в 
пошуках цієї істини нерідко заходили ’’на шлях хибних мрій і в 
нетрі різних псевдовчень’’. Цікаве зауваження, яке привернуло 
нашу увагу,  робить сучасний дослідник сект Р. Конь: ’’ В XIX в. 
спілкування простолюдина зі священикомвипускником семі
нарії будувалося складно. Якщо священика віддаляло від селя
нина освіта і засвоєні ним звички, то селянина віддалявся від 
священика як від людини, з якою у нього, за винятком релігій
них питань, немає нічого спільного. Якщо чоловік наважував
ся підійти і запитати отця, то священик виражався так мудро 
і повченому, що людині залишалося тільки мовчати, а тому за 
рішенням релігійних питань він більше звертався до різного 
роду старцям і мандрівникам’’ [12, C.402, 404]. Враховуючи, той 
факт, що духовенство було віддаленим від народу не дивно, що 
люди самі хотіли дізнатися правду і, читаючи Біблію трактува
ли Її на свій лад. Віддаленості між церковним вченням і миряна
ми сприяв і інший факт : дуже часто сектанти пояснювали  свій 
вихід із православ’я тим, що їм була не зрозуміла слов’янська 
мова, якою проводиться православна літургія, а у сектах вони 
могли молитися на рідній їм мові [7, С.570].

Щодо впливу іноземців, то на цей фактор треба звернути окре
му увагу. ’’Наші раціоналістичні секти по духу сходні із протес
танством’’,  писав дореволюційний письменник К.Плотников. 
Він відзначав, що головним принципом православних сект, як і 
в протестантизмі є свобода трактування Св.Писання і, діючи за 
цим принципом, сектанти спотворили погляд на Церкву і таїн
ства, заперечили зовнішній церковний устрій [17, С.177]. Т. Бут
кевич був впевненим, що духоборство, наприклад, виникло на 
грунті протестантизму і в ньому є сліди анабаптизму, соцініан
ства, кальвінізму. І взагалі, він, як і К.Плотников був упевненим, 
що в основі всіх раціоналістичних сект в Російській імперії тією 
чи іншою мірою були протестантські ідеї [3, С.206]. Українська 
дослідниця Л.Шугаєва з цього приводу зазначає, що духобори і 
молокани переглянули євхаристію з точки зору раціоналізму: 
’’...тайни Христові є простий хліб і вино просте, і якби це було 
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святим, то б воно не перетворювалось у те, у що перетворюєть
ся природна їжа’’ і на її думку невизнання євхаристії таїнством, 
наближає духоборів і молокан до протестантизму, зокрема, до 
кальвіністів`` [22]. Навіть есхатологічні ідеї в молокан, що ви
никли у 30 – х роках мали вплив містичного вчення німця Юнга
Штіллінга, викладене ним у книзі ’’Переможна повість, або Тор
жество християнської віри’’, у якому йдеться про кінець світу і 
настання ’’Тисячолітнього царства Христа’’. 

Був і інший аспект іноземного впливу : південні українські 
землі активно заселювалися іноземними колоністами, особли
во німцями. Німецькі колоністи, як правило, дотримувалися 
однієї із наступних трьох конфесій : римокатолицька, єванге
лістськолютеранська і менонітська. Причому на початку XIX 
ст. меноніти складали основну масу іноземних колоністів, го
ловний напрямок оселення яких була Катеринославська губер
нія. Згодом уряд санкціонував імміграцію заможних прошарків 
за правилами прийому колоністів 1804 р., головний напрямок 
оселення – Таврійська губернія [21, С.14]. Враховуючи, що біль
шість німецьких колоністів були протестантами, факт їхнього 
впливу на релігійну ситуацію  на півдні України очевидний. Для 
підтвердження цієї думки можна навести наступний приклад : 
учасники Першого місіонерського з’їзду (1887 р.) називали ма
теріальну залежність і економічні утиски збоку багатих німців, 
які оселились в цих землях, однією із головних причин переходу 
православних селян у так звані раціоналістичні секти, особли
во на півдні Росії. Православні селяни, які утискувалися моло
канами і сектантами – колоністами остаточно розорювались. 
Останні були готові йти їм на поступки і допомогти їм селянам 
із бідністю, за умову переходу цих селян у із православ’я у секти. 
Також вони насильно примушували приймати свою віру право
славних, занятих у них на роботах [12, С.406].

Остаточно довідатись про кількість сектантів в будьякій гу
бернії  неможливо. Якщо поняття ’’розкольники’’  раніше позна
чало старообрядців, то в XIX ст. ним класифікували членів най
різноманітніших сект [15, C.125]. Крім того, більшість сектантів 
називало себе православними через страх перед можливим пе
реслідуванням з боку влади. Хоча російська влада у цьому пи
танню була непослідовною. Якщо секта духоборів, як зазначали 
сучасники, до поч. XIX ст. переслідувалась чи не найжорстокіше, 
то з приходом до влади Александра І все змінилось в протилежну 
сторону [20, C.18]. Період його правління був сприятливим для 
діяльності цієї секти, їй були надані економічні пільги, поселен
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ня, були задоволені більшість прохань. У часи Миколи ІІ заслання 
сектантів у Сибір почались знову, і розпочалось заселення їхніх 
країв православними [16, C.127]. Те, що в подальшому лояльності 
з боку царської влади не було, не дивно, адже наприклад, К.Попов, 
один із лідерів секти молокан,  під час  Російсько – Турецькій ві
йни 1853 – 1856 рр. закликав молитися за англійців і французів, 
а царя звинувачував у тому, що він почав війну через дощечку 
(так він називав ікону – Прим.ред.) [4, C.329]. У випадку із тол
стовцями варто сказати, що їх вчення серед інших сект найбіль
ше містило соціальнополітичні ідеї. За словами Толстого, держа
ва – організоване насильство, всі державні установи мають бути 
знищені, а люди бути рівними між собою [17, C.106]. Очевидно, 
толстовство виникло як опір існуючому режиму і була особливо 
небезпечною самодержавному ладу Російської імперії. 

В загальному можна підсумувати, що раціональні православ
ні секти на українських землях в XIX ст. зміцнили свої впливи, 
що було спричинене сукупністю різноманітних причин. Причи
ни, які сприяли цьому були наступними : віддаленість право
славної Церкви від народу, невдоволення тогочасним соціаль
ним устроєм, а у випадку із толстовцями і державним ладом, і 
бажання загальної рівності. Особливо важливим чинником у 
поширенні сектантських рухів був вплив протестантизму, який 
був занесений сюди колоністами. Хоча у кінці XIX ст. кількість 
сектантів зменшилась через еміграцію духоборів в Канаду, але 
це ніяк не зіграло важливої ролі у поширенні сектантського 
вчення. Сукупність усіх цих факторів і підтримувала розвиток 
такого явища, як раціоналістичні православні секти та поро
джувала нові напрями цих рухів. 
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Споконвіку було Слово, і
Слово було у Бога, і Слово

було Бог. Воно було споконвіку
в Бога. Все через нього сталось,

і без нього ніщо не сталося, що сталося.
(Ін. 1, 1 - 3).

Отримавши остаточну перемогу над грекоримським язични
цтвом в межах ім перії і привівши до підніжжя Хреста Христового 
багато народів зпоза її кордонів, Християнська Церква отримала 
в цю епоху блискучу перемогу над своїми внутрі шніми ворогами
псевдовчителями.

Перші п’ять століть цього періоду (313 – 843рр.) були часом 
особливо напруженої боротьби з єретиками і, зокрема, наполе
гливої роботи богословської думки. Бо ротьба ця охоплювала со
бою як Схід, так і Захід імперії. Але в ході розвитку цих богослов
ських суперечок на Сході і Заході різко означилися інші специфічні 
про блеми. При сильно розвинутому теоретичному мисленні на 
Сході предметом бо гословських суперечок служили переважно 
абстрактні питання християнської до гматики (про єдиносут
ність Сина Божого і Духа Святого з Отцем, про з’єднання двох при
роду Христі і т.д.); на Заході ж, внаслідок пріоритету практицизму, 
голо вний інтерес викликали практичні проблеми християнської 
системи, тобто ті, що мали життєвопрактичне застосування, на
приклад, про свободу і благодать, про Церкву і її дисципліну. Спе
речання богословської думки цієї епохи ставили перед собою по
двійне завдання; з одного боку, потрібно було відкинути єретичні 
вчення, а з іншого  дати точне визначення тим істинам християн
ської віри, які спотворюва лись у псевдовченнях єретиків. Це за

С. І. СВІтлиК

І Вселенський Собор
та його роль в житті Церкви

Дана стаття висвітлює одну з найважливіших подій в історії 
церкви Христової, а саме І Вселенський Собор. Подію цю важко пе-
реоцінити, адже саме на цьому Соборі були утверджені найваж-
ливіші догматичні істини християнства.

Ключові слова: Вселенський Собор, христологічні догмати, 
апологети, святі отці, Символ віри, богослів’я, єресь, аріанство, 
мелетіанство, аудіанство.
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вдання досягалося як суб’єктивними силами християнських бо
гословів, так і загальних колективною діяльністю Християнської 
Церкви. Відображенням цієї діяльності Церкви й були Вселенські 
Собори. По чинаючи з IV і наступні століття були, можна сказати, 
розквітом соборної діяльності Християнської Церкви. А так як Гре
коРимська імперія сполучалась власною уявою про вселену, то й 
Собори такого ж роду одержали назву «Вселенських». 

Головною причиною скликання Вселенських Соборів було ви
никнення помил кових тверджень у питаннях християнського 
вчення. Для боротьби з ними недо статньо було їх заперечити 
чи спростувати в творах православних богословів, бо такі твори 
не мали обов’язкової сили для всіх, та й були мало доступними. 
А з огляду на те, що ці єресі охоплювали собою широкі райони 
Християнської Церк ви, проти них безсилими були і рішення По
місних Соборів. Єдиною зброєю, що могла вразити псевдовіру
вання, було слово всієї Церкви, трибуною для якого ста ли Вселен
ські Собори. Як вираз загально церковної свідомості, вони мали 
силу обов’язкового правила віри для всіх православних. Окрім 
догматичних визначень, на Вселенських Соборах розв’язувалось 
питання стосовно інших аспектів церков ного життя: управління, 
богослужіння, дисципліни тощо. Такою діяльністю Все ленські Со
бори досягали єдності внутрішнього і зовнішнього благоустрою 
церко вного життя [5, с. 33].

Догматичне питання, яке займало увагу отців Нікейського 
І Вселенського собору, полягало в тому, чи потрібно визнавати 
Сина Божого Богом, рівночесним з БогомОтцем, чи всього ли
шень найдосконалішим із творінь, якщо ж і визнавати Його Бо
гом, то Богом не рівного достоїнства з Отцем [3, с. 1].   

Тому Арій виступив проти положення про співвічність Сина 
Отцю вважаючи, що неможливо приписати Сину одночасно без
начальність і народженість від Отця. Отже виходило, що єпископ 
Олександр признав двох Ненароджених, або не надавав реально
го значення факту народження Сина і ототожнює Його з ненаро
дженим Отцем. Вихід з цього Арій бачив у якомусь проміжку часу 
між буттям Отця і Сина, тому Син не вічний і не безпочатковий.

З цього положення виникало запитання про походження Сина. 
На думку Арія,  народження від Отця має властивості деякого 
матеріального процесу, дроблення речовини, виділення нового 
єства з сущності буття попереднього. Тому Арій вчив, що один 
Бог ненароджений. Син від Отця має своє буття; Він є творінням 
Отця. Відкидаючи гностичні погляди він вважав, що Син не наро
джений з природи Отця, тобто Син є сотвореним. До народження 
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Сина існував лише Бог Отець і хаос, з якого і створений Син та 
світ. Таким чином заперечувалось положення про походження 
Сина з сущності Отця, Син мав свою іпостась. Потребу в Сині на 
думку Арія, Отець відчув лише під час творіння світу, бо світ не 
міг витримати Його дотик. через Сина Він творить світ нищих іс
тот, по відношенню до яких Син Творець. Але Арій сумнівався, як 
розцінювати другого Бога – Сина, тому став розцінювати Його як 
одне з творінь. Спочатку він визнавав за Ним незмінність боже
ственних достоїнств, але навіть сам факт творіння є фактом змі
ни. Тому Син може змінюватись, Його зміна залежить не від Його 
єства, а від волі. Таким чином, Син обожнювався в силу свого мо
рального вдосконалення – через втілення. Арій вважав Сина уси
новленим а отже, не істинним Богом, а лише причасним до Бога 
по благодаті [4, с. 7  8]. Церковна смута, яку сіяло аріанство, ви
магала негайного вирішення. 

Перед імператором повстало питання про місце скликання Со
бору. З огляду на те, що його літня резиденція, яка знаходилась в 
Нікомедії, він вирішив скликати Вселенський Собор у Нікеї, яке було 
не подалік Нікомедії і до якого легко було до їхати майже усім єпис
копам. Отже, саме у Нікеї у 325 році відбувся І Вселенський Собор.

Саме слово Собор уперше зустрічається у творах Тертуліа
на близько 200 р. н. е. До ІІІ ст. збори релігійного характеру так 
не називалися. За період між зібранням апостолів у Єрусалимі  
(близько 49 – 50 рр. н. е.) і Нікейським собором відбулося чима
ло церковних з’їздів і зборів занотованих хроністами. Це й опи
сані збори в Єрусалимі, Кесарії, Сицилії; синоди в Нарбоні (255 – 
260 рр). Арзіно (255 р.), Римі (260 р.), Антіохії (269 р.), Цитрі 
(305 р.), Александрії (306 р.), Ельвірі (308), Римі (313 р.), Арелазі 
(314 р.), Анкирі (315 р.), Неокесарії (315 р.) тощо. 

Безпосередньою причиною скликання Нікейського собору 
була єресь Арія та його послідовників, відома в історії Вселен
ської церкви як аріанство. Засновник аріанства – Арій (250 – 
336 рр.) був родом з Лівії, став дяком кафедрального собору в 
Александрії. А взагалі про його життя відомо дуже мало.

Аріанство як теологічне вчення бере свій початок ще з до аріє
вих часів, виходячи з догматики гностиків на думку яких Син Бо
жий займає становище між Богом і всіма іншими, тобто  людьми. 
Саме вона стала основою релігійної теорії Арія, викладеної в пра
ці «Фалія», або «Бенкет». Пресвітерєресіарх, маючи непоганий 
поетичний дар, написав свою працю частково прозою, а частково 
віршами наслідуючи старих єгипетських поетів, які зазвичай чи
тали свої твори на банкетах і застіллях. Створивши релігійний 
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трактат у легкому тоні, Арій розраховував, що його думки змо
жуть мати більше шансів дійти до широких мас, будуть легкодос
тупними для розуміння. Арій навчав, 

 що існує лише один Бог, не сотворений, вічний, без початку 
і без зміни;

 Він сотворив Свого Сина, і з ним усе видиме і невидиме (у 
світі)

 Він (Син) не становить єства тієї самої природи, що й Отець, 
бо колись був такий час, коли Сина Божого не було. Він не 
був перед тим, як був сотворений. У протилежність до Отця, 
Син  сотворений і не вічний. Отже, Син має початок, тоді як 
Отець початку не має;

 Син Божий може змінити свою природу і може піддативати
ся гріхові;

 Син лише подібний до Отця своєю природою (грецькою «Го-
моіусіос»), але не тієї самої природи (грецькою «Гомоусіос»), 
тобто не тотожний Йому.

Але звернімо увагу, що вказано про Божественну природу Іс
уса Христа у Священному Писанні, яке одним з головних стовпів 
на якому стоїть Церква Христова. В Святому Письмі ми читаємо 
слова пророків і апостолів, точно так, якби ми з ними жили і їх 
слухали, не дивлячись на те, що Священні книги написані  за де
кілька століть  і тисячоліть до нашого часу. 

Тільки через призму Святого Писання ми можемо правильно 
розуміти ті чи інші Божественні істини. Так у Біблії ми знаходимо 
такі аргументи, які підтверджують Божественність Ісуса  Христа: 
«Бог, який багаторазово й різноманітно говорив здавна отцям че
рез пророків, в останні ці дні говорив нам через Сина, Якого поста
вив спадкоємцем усього і через якого і віки сотворив» (Євр. 1, 2); 
«Бога ніхто не бачив ніколи; Єдинородний Син, Який у лоні Отця, 
Він явив» (Ін. 1, 18); «Усе мені передано Отцем Моїм, і ніхто не знає 
Сина, тільки Отець; і Отця ніхто не знає, тільки Син, і той, кому Син 
схоче відкрити. (Мф. 11, 27); «Знаємо також, що Син Божий прий
шов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істинного, і щоб 
були в істинному Сині Його Ісусі Христі. Це є істинний Бог і життя 
вічне» (1 Ін. 5, 20 ); «Ніхто не сходив на небо, тільки Той, Хто зійшов 
з небес, Син Людський, Сущий на небесах» (Ін. 3, 13);  «Бо в Ньому  
живе уся повнота Божества тілесного» (Кол. 2, 9). 

Таким чином у всьому Священному Писанні ми можемо знайти 
безліч наголосів на Божество Ісуса Христа.

Публічно зі своїм вченням Арій виступив близько 319 року. 
Деякі історики пишуть про Арія як про людину дуже неприєм
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ну злосливу, заздрісну і взагалі з усіма негативними якостями. 
Він, нібито, за всяку ціну хотів стати єпископом, бути оригіналь
ним, чимнебудь відрізнятися, і як людина амбітна і чистолюбна, 
йшов проти думки всіх єпископів. Аріїв приятель Євсевій Нико
медійський був дуже близьким до імператора Константина та 
його сестри Констанції (далекий родич) і тому Арій почувався до 
певної міри під захистом імператорської влади.

Проте зі зростанням впливу аріанства, початком протистоян
ня у Церкві, Константин став на бік єдності і був зацікавлений у 
зміцненні могутності церковної організації. У 324 р. Він відпра
вив до Олександрії єпископа Госія для переговорів з аріанами, 
але переговори не мали бажаних наслідків. Тоді невдоволений 
імператор розіслав листи до всіх єпископів імперії (237 дієцезій) 
із вимогою якомога швидше прибути до Нікеї. Запрошувалися до 
участі Арій та його прибічники. У розпорядження єпископів Кос
тянтин надавав кораблі, коней, волів і верблюдів, які возили їх 
до визначеного міста. Імператор також узявся утримувати всіх 
учасників Собору впродовж усього терміна його засідань.

Точна кількість учасників залишається невідомою. Переваж
на більшість істориків схиляються до думки, що на соборі були 
присутніми 318 єпископів. З огляду на місце проведення та ак
тивність греків у церковному житті за тих часів, не дивно, що по
над 300 єпископів були греками. Західну церкву представляли 
єпископ Кордови Госій, єпископи Карфагена, Калабрії, Діжону, та 
два представники римського папи – Віктор і Вінцентій. Римський 
єпископ святитель Сильвестр І був дуже старий, немічний і осо
бисто не міг приїхати. На Собор приїхали також представники 
зпоза меж римської імперії – зокрема, єпископ готів, єпископ із 
Персії, єпископ із Вірменії.

Нікейський собор став першим, де заклали догматичні та ка
нонічні підвалини християнської церкви. Він розпочався урочис
тою службою в приміщенні церкви Вознесіння 20 травня 325 р. 
Собор характеризувався низькою диспутів, в яких Арію також на
дали повну свободу висловлювати свої думки. 14 червня на Собо
рі урочисто з’явився імператор Константин і відбулося друге, вже 
офіційне, відкриття Собору, що тривав 17 тижнів, до 25 серпня.

Під кінець Собору гарячі дискусії поступово переростали в 
бійки. Так, єпископ Миколай чудотворець (Мірлікійський) із пе
ресердя, що Арій не бажає сприйняти доказів єства Отця і Сина, 
вдарив його в обличчя і, мабуть, забив би тендітного Арія, якби 
інші єпископи не вступилися за нього. Обидві сторони постійно 
скаржилися імператорові, звинувачуючи один одного в єресі. 
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Письмових скарг було так багато, що Константин, не в змозі пе
речитати їх, демонстративно спалив їх у присутності Собору. 

Після 4х тижнів засідання Собор виробив формулу, яку схва
лила більшість єпископів, –  про однакове єство Отця і Сина. Після 
її формулювання імператор Константин, ставши на бік більшості, 
затвердив ухвалену формулу, і, на думку вченихбогословів, не
має причин вважати, що цю ухвалу Собор прийняв під безпосе
реднім тиском імператорської влади.

Першопочатковий текст Символу віри, прийнятий на Нікей
ському Соборі 19 червня 325 року, виглядав так: «Ми віруємо в 
єдиного Бога, все найвищого Отця, Творця всього видимого і не
видимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа , Сина Божого, рож
денного від Отця, того самого єства, що й Отець, Бога від Бога, 
Світло від Світла, Бога Істинного від Бога Істинного, родженого, 
не сотвореного, який створив усе на небі і на землі, який для нас 
людей, і для нашого спасіння прийшов з небес, був втілений, став 
людиною, страждав, воскрес із мертвих на третій день, вознісся 
на небо, і Він прийде судити живих і мертвих. І в Духа Святого. 

Тих, хто твердить, що був час, коли Він не був, і що Він не був 
перед тим, як він був роджений, і що Він був сотворений із нічо
го, або тих, хто говорить, що Він, іншого єства, ніж Отець, або, що 
Син Божий створений і може бути змінений, Вселенська і Апос
тольська Церква засуджує».

Цей Символ Віри, як бачимо, дещо різниться від використову
ваного у християнстві зараз. Він був змінений під час ІІ Вселен
ського Собору 381  року.

Вищенаведену формулу, в зміненій формі, відтоді почнуть за
проваджувати, усі християнські Церкви під назвою Нікейського – 
Царгородського Символу Віри. Є підстави припускати (Гаранк, 
Функ, Лєбедєв), що один із авторів Символу Віри був єпископом 
Кордови Госій. Повний текст Сиволу Віри вперше зустрічається в 
листі Євсевія до своєї Церкви і парафіян у Кесарії. Грецькою мо
вою, а пізніше латиною, цей текст урочисто виголосив перед ці
лим Собором його секретар, диякон, а згодом, єпископ Гермоген.

Другим важливим питаннями Собору було встановлення (і ви
значення) дня святкування Великодня, а також було прийннято 
на І Вселенському Соборі канон із двадцятьма правилами. Роз
ходження у поглядах на цю проблему були у християнському се
редовищі з самого початку: на Сході імперії Церкви святкували 
з євреями, на 14й день повного (небесного) Місяця, на Заході
першої неділі після повного Місяця. Нікейський Собор заборонив 
святкувати Великдень разом з євреями (про що сказано в Сино
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дальному Посланні Собору). Але зразу ж після Собору виникла 
група людей, що вирішила й надалі святкувати Великдень у день 
єврейських свят. Ці люди були відомі як аудіни – від імені Аудія 
(сирійське  Удо) (298 – 370 рр.). Після довгих переслідувань ауді
ни зникли в середині VI ст.

Засудивши аріанську єресь, Нікейський Собор засудив також 
і Мелетієву єресь. Мелетій ( 297 – 374 рр. ) був єпископом у міс
ті Лікополісі в Єгипті. Його самого та  його послідовників звину
вачували в тому, що вони дотримувались залишків язичництва, 
приносили жертви ідолам, тощо. Мелетіанці відзначалися своїм 
фанатизмом: ще за часів переслідування християн вони добро
вільно приходили до муніципальних органів й вимагали страти
ти їх. Вони утворили окреме релігійне угрупування, відоме в іс
торії як «Церква Мучеників».

Сам Мелетій стояв на засаді, що не можна приймати до Церкви 
тих, хто відступив від Віри під час масових переслідувань.  Єпис
коп Александрії  Петро був іншої думки, й оскільки його влада 
поширювалась на весь Єгипет, він позбавив Мелетія єпископства. 
Однак  Мелетій, незважаючи на відлучення, їздив по Палестині 
й Сирії, організовуючи своїх прихильників у спільнотах, впав у 
єресь, надалі створив окрему секту, за що й був остаточно осу
джений  на Нікейському Соборі як єретик. Мелетій до самої смер
ті все ж залишився номінальним єпископом Лікополісу, а його 
«Церква Мучеників» поступово зникла в середині Vст. 

Собор у процесі своєї роботи вирішив підбити підсумки зро
бленого. Як вже підкреслювалось, найголовнішою подією в житті 
Церкви, причиною собору була єретична діяльність священика 
Арія. Собор засудив арієву єресь.

А оскільки Арій був священиком Александрійської церкви, то 
Собор визнав за необхідне, поперше, звернути увагу єпископату 
та вірних саме Александрійської церкви на свою постанову в цій 
справі. В результаті Собор звернувся до неї  з відповідним Сино
дальним Посланням. 

Нікейський Собор закінчився урочистим святкуванням своєї ді
яльності  25 серпня. Якраз у цей час імператор Константин святку
вав 20річчя  свого правління і тому запросив усіх єпископів, окрім 
відлучених, до себе у палац на бенкет. Для гостей був приготов
лений смачний пишний обід із 34 страв, а імператорська гвардія 
з піднятими мечами церемоніально вітала процесію єпископів і 
всього прибулого духовенства. На завершення святкування єпис
копи одержали від імператора коштовні подарунки і роз’їхались 
по домівках. через тиждень імператор розіслав лист до всіх Цер
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ков імперії, в яких проголошував таке: «Сатана немає більше вла
ди над нами. Все те, що він затіяв для нашого знищення, загинуло 
в основі. Правда за допомогою Бога затріумфувала над розбратом, 
схизмою, непорядком і отрутою непорозумінням».

Таким чином, у Нікеї засудили доктрину Арія, визнали Сина 
співсутнім – Гомоусіосом Отцеві та виробили кредо, яке, підтвер
джене ІІ Вселенським собором (Константинополь 381 р.), стало 
символом віри для всієї християнської церкви. Християнство на
було пануючої, державної релігії [2, с. 36  40].

Моліться щоб припинилися всякі спори, осудженні були суєтні 
питання єретиків засіяла ж в серцях усіх істина і щоб усі повсюди 
одне говорили і одне розмишляли. Св. афанасій [3, с. 56].

Що угодно було трьохстам єпископам, це є ніщо інше, як думка 
Самого Бога, особливо коли в розумах скількох і такого роду му
жів був присутній Святий Дух який відкрив їм Божествену волю. 
Костянтин Великий [3, с. 15].
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Релігійний фактор був одним з основних ідеологічних чинників   
у повстанні  під проводом Богдана Хмельницького, що невдовзі пе
реросло в – Козацьку революцію. Протягом 16481657 років  відбу
валося становлення  гетьманської держави, побудова її інституцій,  
посилення позицій Православ’я в Україні, поверненням храмів, мо
настирів і церковних володінь. Боротьба за  вольності та віру супро
воджувалася активною підтримкою православного духовенства.

Слід сказати, що стосунки  між Київською митрополією та ко
зацькоповстанською  верхівкою, на самому початку повстання 
були далеко не ідеальними. Труднощі, які постали перед церков
ними проводирями були пов’язані, насамперед, з тим,  що режим 
Хмельницького, з одного боку, надав Православ’ю безпрецедент
ного престижу, фактично зробивши його панівною релігією на  
території Гетьманщини; з другого боку, Сильвестр Косов, наступ
ник П.Могили на київській митрополичій кафедрі, а також його 
оточення, були досить тісно пов’язані з панівними колами Речі 
Посполитої. Зближення козацької верхівки з вищим православ
ним духовенством відбулося тільки наприкінці 1648 –  початком 
1649 р.. Це пов’язане з певною легітимізацією влади Хмельниць
кого. Важливу роль у  зближенні  козацького гетьмана та Київ
ської митрополії відіграв Єрусалимський патріарх Паїсій, що 
прибув до України восени 1648 р.1.  В подальшому спостерігаємо  
стосунки із іншими Вселенськими патріархами та церковними іє
рархами, важливу роль у підтримці  Козацької революції відіграв 
Коринфський митрополит Іоасаф, мова про якого піде далі. По
зиція ж багатьох представників рядового  духовенства, переваж
но білого, з самого початку повстання задекларувала підтримку 
козацькоповстанському війську. 

Найголовнішим завдання Православної Церкви є спасіння душ 
людських, ця її місія вагомо віддзеркалилася у сприянні повстан

І. О. турейСьКий 

Війна і православне духовенство у період 
Козацької революції 1648-1657 років

Стаття присвячена малодослідженій проблемі – військовій ді-
яльності православного духовенства у, а саме розвідці, організа-
ції повстанських загонів та керівництві ними, участі у сутичках і 
битвах у період 1648-1657 рр.  

Ключові слова: Православ’я, духовенство, військо, Козацька 
революція. 
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ню та розвитку революції. Вельми активною була капеланська 
діяльність православного духовенства –  богослужіння, виконан
ня треб для козацькоповстанського війська, перебування у вій
ську, укріплення його моральних позицій.  Душпастирська опі
ка над військом була вельми значущим елементом у підтримці 
проявленій духовенством. Але цим допомога не завершувалася, 
адже Церква не мала змоги стояти осторонь боротьби за право
славну віру.  Спостерігаємо фінансову допомогу війську, з ходом 
повстання православні священики вливалися в ряди козацької 
старшини (можемо згадати приклад Івана Самойловича, що роз
почав свою кар’єру будучи священиком, а закінчив гетьманом), 
виконували дипломатичні місії.  Також православне духовенство 
брало участь  у   розвідці, організації повстанських загонів та ко
мандуванні ними, збройних сутичках та битвах.  

Спроба конкретно дослідити участь православного духовен
ства у розвідці, організації повстанських загонів та командуванні 
ними, участі у сутичках і битвах, є метою цієї статті. Питання вза
ємодії війська та суспільства, зокрема й духовенства є важливою 
та актуальною проблемою історії.  До теми участі православного 
духовенства у подіях 16481657 рр.  історики зверталися у кон
тексті ставлення церкви до Визвольної війни2, переважно у пра
цях з історії церкви3, щодо спеціалізованих розвідок, то це статті, 
яких вкрай мало4.  Що до джерельної бази дослідження то пере
дусім основу становлять: актові джерела, листування, конфесати 
полонених, реляції, наративні джерела. 

Військову діяльність православного духовенства поширюва
лася на кілька сфер, а саме на  розвідку,  організацію повстань та 
командування повстанськими загонами, безпосередню участь у 
сутичках та битвах. 

Розвідка є невід’ємним  атрибутом бойової діяльності, без якої 
неможливе успішне здійснення  тих чи інших операцій. В козаць
кій традиції розвідка бере свій початок з початків козацтва як 
такого, ці традиції  збереглися, вдосконалилися й активно  ви
користовувалися у подіях 16481657 рр..   Становлення розвідки 
було закономірним результатом розвитку козацької революції, 
стало складовою частиною розбудови гетьманської держави. 
Її існування забезпечило сприятливі умови для розгортання та 
успішного результату  повстань, віршувало тактичні та страте
гічні   питання у військових діях 5. 

Важливу роль у зборі розвідувальних відомостей відігравало 
православне духовенство, переважно священики. Так  пійманий 
коронними військами  у 1648 р. шпигун Ярема Концевич  ствер
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джував, що піп Галицький Михайлівської церкви в Лавриновому 
Куті казав йому: « у нас найкращі дані  тому, що ми один одному 
пишемо і відомості доходять до самого Києва»6. Також цей свяще
ник розповідав про систему агентури  серед духовенств, свяще
ники пересилали листи до протопопа – посильного владики, а від 
нього  вже до козаків.  Полонений повідомив про розвідувальну 
діяльність  священників Заволовського, Підгаєцького, протопо
пів старокостянтинівського та тернопільського Абрама.   В серп
ні 1648 року священики з Кам’янцяПодільського перебували у 
листуванні з Хмельницьким, та  обіцяли захопити місто7.  В черв
ні 1649 в Самборі  було схоплено трьох шпигунів, один з них свя
щеник у якого було знайдено чимало листів Хмельницького8. В 
1651 році в Белзі, Любліні, Кракові та навколишніх містечках ді
яли повстанські розвідники, а керівництво над  ними здійснював  
піп Андрій з Тішанова9.  Подібна діяльність православного духо
венства не могла бути не поміченою, відповідно,  вони вважалися 
посібниками повстання,  зустрічаємо згадки про їх  захоплення у 
якості «язика»  та страту за підозру у зв’язку з повстанцями.   Так  
в вересні 1648 року поляками  був схоплений священик, що під 
тортурами повідомив про те ще на допомогу Хмельницькому йде 
кілька десятків тисяч орди10, не виключено що це було дезінфор
мування ворога.  За підозру  у допомозі козакам в Сокалі у вересні 
1648 було обезголовлено трьох  православних священників11. В 
той же час у Львові  підозрювані у замаху на бургграфа (управля
ючого замком) були вбиті два священики12. 

Наймасовіше проявило себе православне духівництво у під
бурюванні населенні до повстання проти коронної влади – ор
ганізації та керівництві повстанськими загонами селян і міщан.  
Повстання  в тилу урядових військ були важливими і сприяли 
перемогам війська Б.Хмельницького, в 1648 році такі повстання 
охопили ледь не всю Україну. У серпні 1648 року на Поділлі діяло 
близько двох тисяч  повстанці під проводом Юра та брацлавсько
го священика13. Полонений поляками повстанець Онишко Звой
тович, стверджував, що у вересні 1648 р. «якийсь піп зайняв Бар,  
за що його київський митрополит схопив і карав»14. Під час рейду 
князя Яреми Вишневецького на Поділлі в Погребищах  були за
хоплені  бунтуючи козаки та  священики, їх   було посаджено на 
палю15. Менш масовим було повстання на Галичині, там фіксуємо 
випадок нападу  челяді та селян за  участі священика на шляхетські 
маєтності в селі Бориничі.16  Масову участь у організації духовен
ством   повстань зафіксовуємо на Волині у 1648 році.  Влітку 1648 
поблизу Литовежа два місцеві священики Стефан П’ятницький 
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та Тимофій Миколинський організували повстанський загін, 
здійснили напади на шляхетські маєтки.17 Восени  1648 в околи
цях Луцька  повстанці, луцькі міщани та жителі навколишніх сіл і 
містечок,  разом з п’ятницьким священиком Григорієм Левкови
чем взяли штурмом луцький бернардинський монастир Свято
го Хреста,  вчинили у ньому погром, забрали церковні цінності, 
ікони та дзвони18. Вагома роль у повстаннях на Волині належить 
жидачинському і овруцькому  архімандритові Олександру Мако
сіюДениско, котрий  1648 року будучи ігуменом Луцького брат
ського Хрестовоздвиженського монастиря разом з братією та по
всталими селянами здійснив напад на володіння ксьондза Мацея 
Поплавського у селі Німецькому19.  В жовтні 1648 року цей ар
хімандрит заручившись підтримкою козаків та повстанців захо
пив Кременець, в цьому місті він  зайняв  всі уніатські церкви та 
назначив у них православних священників20. Особливої уваги за
слуговує подія, що сталася в околиця  Ковеля у жовтні 1650 року, 
з торгу у Ковелі  шляхтич Ян Добринський  зі своїм челядником 
їхав у Радовичі,  по дорозі на них напали повсталі селяни на чолі 
зі священиком та війтом. Уваги заслуговує опис нападу,  поперед 
всіх на шляхтича  побіг священик Яким, який вихопив шаблю у 
шляхтича, яку він тримав у руках, його ж шаблею наніс йому удар 
у лоба, а його челяднику у руку, після цього до нападу приєднали
ся  інші повстанці21, що цікаво жертвам нападу вдалося вижити 
і вони написали скаргу до суду, який засудив нападників  до ін
фамії (знеславлення, позбавлення всіх прав)22. Про мотиви поді
бних вчинків будемо казати нижче, однак маємо випадки й дещо 
протилежні, коли до ворогів  православні священики проявляли 
милосердя. Таке сталося у селі Середниця чернігівського воєвод
ства під час подій 164849 років, повсталі селяни здійснили наїзд 
на  шляхтича Олександра Іллінського, а від смерті його врятував 
місцевий священик, викупивши його у повстанців23. 

Цікавим є й випадок участі й організації повстання проти ко
ронної влади  колишнього католицького монахадомініканця, 
очевидно розстриженого, у 1649 році він зібрав під чорнобилем 
близько 500 повстанців24, відомий й випадок коли одним з еміса
рів Хмельницького, що готували повстання у Польщі був  ксьондз  
Ян Блокович25.

Як бачимо під час організації повстань та керівництва по
встанцями,  представникам православного духовенства неодно
разово доводилося застосовувати зброю, подекуди доволі май
стерно  та зі значною сміливістю і вправністю, однак достеменно 
зафіксувати чи використовувалася духовенством зброя чи ні 
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вкрай проблематично. Зрідка  у джерелах конкретно вказуєть
ся на те чи була  при них зброя, навіть якщо вони були вбиті чи 
брали участь у сутичці чи битві, тому у більшості випадків нам 
доводиться лише припускати збройну участь у бойових діях.  Од
нак фіксуємо  конкретні випадки   збройною участі духовенства 
у битві. Стосуються вони здебільшого битви під Берестечком 
1651 р., та подій що передували  їй. Так напередодні битви, на Во
лині відбувалося чимало сутичок між жовнірами Речі Посполитої 
та козацькоселянським військом, метою яких було забезпечен
ня власної армії продовольством, розвідувальною інформацією і 
т.д. Серед великої кількості цих  баталій можемо виділити одну 
за участі православного духовенства. Відбулося це 19 червня  не
подалік Почаєва, в тамтешніх лісах роз’їзд  коронного гетьмана 
Конецьпольського  – валашська хоругва, очевидно, вів розвідку, 
в цей час їх атакували  козацькотатарські війська, разом з ними 
були й почаївські монахи. Раптовий напад змусив кавалеристів 
поспішно відступати, вони розбрелися по тамтешніх лісах, і хоч 
втратили усього трьох із сорока чоловік, рознеслася чутка про 
цілковиту поразку26.  Можемо припустити, що братія Почаївсько
го монастиря, неодноразово брала участь у боях з урядовим вій
ськом. Цікавий цей випадок і тому, що ченці об’єдналися із геть
манськими війська та вступили у безпосередній бій із  частиною 
коронної армії27. У битві під Берестечком у червнілипні 1651 
року православне духовенство яскраво проявило себе, помітною 
була й роль Коринфського митрополита Іоасафа – посланника 
Константинопольського патріарха до Богдана Хмельницького.  
Активно проявило себе духовенство, що перебувало  при козаць
коповстанському війську у найскладніший, для повстали, пері
од   битви –  після втечі хана і відступу Хмельницького.

В укріпленому таборі священики та митрополит правили бо
гослужіння, морально підтримували військо28 ,така діяльність 
була помічена й урядовими військами: «Потрійний хрест перед 
шатрами, множество духовенства, попів і ченців сила»29. При  
відступі з табору зчинилося велике сум’яття та подекуди панічна 
втеча, після чого  його почали штурмувати коронні війська: «у 
козацькому таборі наші мало кого залишили живим, бо і жінок, 
і малих хлопців шаблями порубали», «попів кільканадцять наші 
шаблями порубали»30. Цілком вірогідно, що священики  які не 
піддалися панічній втечі, зустріли ворога зі зброєю в руках.  За
лишився у таборі та намагався затримати відступаючих31, згада
ний вже, митрополит Іосаф,  шляхтичі називали його  тим, «який 
найбільше русь підбурював», «найбільшим підбурювачем черні», 
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«одним з тих, хто найбільше підтримував вогонь повстання»32.  
Будучи у архієрейському облаченні, вірогідно озброєний, він був 
вбитий  пострілом з лука, хлопцем  з челяді грабовського старо
сти – Сарбєвського, також було вбито його помічника – ченця 
Павла33.   Для загальної об’єктивності слід було б навести і ана
логію з протилежного боку конфлікту. Відомий випадок коли  
ксьондзєзуїт із Переяславського колегіуму –   Муховецький  під 
час облоги Збаража у 1649 році виявився влучним стрільцем  і  за 
весь час боїв забив чи поранив 215 повстанців34.

Отож, православне духовенство досить активно проявило 
себе в ході Козацької революції, не могло стояти осторонь по
встання. У витоків мотивів їх діяльності –  безперечно боротьба 
за православну віру, проти її утисків та пригноблення. Дореч
ним буде привести цитату з промови одного зі священиків пе
ред повстанцями, записану у 1650 році венеціанським послан
цем до козацького гетьмана Альберта Віміна: «…Ось  трофеї  
слави  польської – трупи  наших  братів,  сидячі  на  палях,   з   чого   
видно,   що   вони    [поляки] підлістю   перемогли   ту   доблесть,  
яку  марно  намагалися  побороти  силою.  І  чого  може  більше  
навчити   це,  як не  нестримної ненависті  до поляків  і  надії на 
Бога,  який повинен   просвітити  нашу  темноту  і  навчити  нас  
не  довіряти  варварству  знаті  безпеку  нашого  життя.  над-
то  люто  з  нами  вчинили,  а  ми  надто  терпеливо  зносили  їх  
тиранічну  владу  і  надто   легко  повертались  під  те  іго,  яке  
нам  удалося  скинути  з  шиї. … та  навіщо  мені  переконувати  
вас,  наводячи   далекі   приклади   підступності   поляків?   Ось   
настромлені   на  палі  ваші  брати,  які,  може,  ще  дихають  і  
через  те,  що  ви  не  можете  вже  допомогти  їм,  благають  вас   
берегти  самих  себе  і  стати  слугами  божими,  помстившися  
за  них.35». Ці слова яскраво демонструють відношення право
славного духовенства до повстання та боротьби з урядовими  
військами та шляхтою. Що до участі у війні духовенства, зазна
чав  і гетьман Богдан Хмельницький, в жовтні 1655 року він так 
казав королівському послу Любовіцькому: «тай  попів  наших  не  
жалували,  стинали  їх  без  числа,   і   тим  довели  до  того,   що  
навіть   і  тих   що  раді  були  б  жити  спокійно,  підняли  проти  
себе»36. Ця цитата також яскраво демонструє мотиви активної 
участі духовенства у  повстанні та військовій діяльності.  В роки 
Хмельниччини релігійний фактор був дуже важливим, подеко
ли війна набувала яскравого релігійного характеру,  козаки та 
повстанці вчиняли погроми католицьких монастирів і храмів, 
вбивства католицького духовенства.  Влада та шляхта Речі По
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сполитої дивилася на православне духовенство як на потенцій
них прибічників Хмельницького, відповідно вони теж зазнава
ли утисків та вбивств.

 Отже, у війні 16481657 років, де  повстанське військо вису
вало й релігійні гасла, відзначилося й православне духовенство. 
Підтримка з боку духовенства була досить різноманітною, про
явило воно себе й у військовій діяльності під час повстання. Було 
зафіксовано випадки участі у розвідці на користь козацького вій
ська, організації та керівництві повсталих загонів, безпосередній 
участі у бойових діях. До  таких дій духовенство підштовхували 
утиски та переслідування коронної влади, бажання допомогти 
повстанню. Звісно  висвітлити у всій повноті військову діяль
ність православного  духовенства, за недостатньої джерельної 
бази наразі досить проблематично, але й наявні свідчення вка
зують на  участь духовенства у досить різноманітних аспектах 
військової діяльності в період Козацької революції.
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З історії братств існує обширна, хоч і не рівноцінна по своєму 
значенню література. Значна частина дослідників підходила до ви
вчення проблеми тенденційно. Із основних наукових досліджень, 
що опирались на першоджерела і були присвячені саме братст
вам, слід відмітити монографії И.Флерова1, К.Харламповича2, 
А.Папкова3, А.Криловського4, Я.Ісаєвича5 та Ю.Шустової6. 

В історіографічному аспекті слід відзначити праці М.Капраля7, 
в яких автор простежує вивченість проблем, пов’язаних з ран
ньою історією братств, також праці І.Паславського8. 

Польська історіографія, як відомо, має значні успіхи в досліджен
ні римокатолицьких братств9. Починаючи з 90х рр. ХХ ст., польські 
науковці досліджують унійні братства10. В. Колбук у невеликій пу
блікації розглянув статутні засади унійних братств у західних єпар
хіях митрополії, користуючись матеріалами XVIIXIX ст.11 К.Кузьмак 
і М.Шегді належить велика енциклопедична стаття про  церковні 
братства12, які визначаються ними як «віровизнавальнонаціональ
ні» об’єднання. Дослідники вважають, що безпосередньою причи
ною розквіту братств на зламі XVIXVII ст. була потреба в релігій
номоральній реформі православної церкви, яка зазнавала загроз 
ззовні впливами католицького костьола, латинської культури і екс
пансією Речі Посполитої на Схід, а також церковна унія. В унійних 
братствах дослідники слушно виокремили тип капланських. Поль
ські дослідники слушно акцентують харитативні функції братств, їх 
адміністративногосподарчу діяльність, організацію і провадження 
культурноосвітніх інституцій, книговидавничу діяльність, суспіль
ні і політичні функції. Водночас К.Кузьмак і М.Шегда недвозначно 
ставлять на перше місце релігійні  функції братств, які «заполони
ли» православне життя, запанували над місцевою ієрархією, а також  
здійснювали засадничий вплив на церковні стосунки.

В. І. МеньКО

Візія українських та польских істориків 
щодо створення та діяльності православних 
церковних братств Перемишльської епархії 

Статтю присвячено огляду польської історіографії православ-
них церковних братств Київської митрополії українських єпархій 
та аналізу змісту досліджень цих науковців. Стверджується, що 
польська історіографія містить великий фактологічний мате-
ріал та має потенціал у майбутніх дослідженнях.

Ключові слова: історіографія, церковні братства, єпархія.
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Е.Ліковський, автор першої монографічної праці про унію в 
польській науці13, розглядав діяльність братств, які він уважав 
міщанськими організаціями,  в контексті рухів з реформування 
церкви. Проте їх інституційні засади були чужими східній церк
ві, оскільки встановили «неприродні» відносини з ієрархією, які 
мали найгірші наслідки. Позитивний вплив братств на релігійно
церковне відродження історик  визнавав лише до моменту надан
ня патріархами права ставропігії, коли вони зробили братст ва 
своїми «шпигунами». Відтак, братства лише збільшували «зако
лот» у церковній організації, породжуючи  незгоди між світськи
ми та єпископатом. На його думку, братське шкільництво також 
не сприяло відродженню, оскільки сіяло єресі. 

Міжвоєнний період в польській церковній історіографії був 
відзначений тим, що вона збагатилася працями польських істо
риків К.Левіцького і К.Ходиніцького. К.Левіцький, автор праці 
про унію та князя К.Острозького14, підкреслив роль братств в іс
торії унії. На перше місце він ставив просвітницьку та благодійну 
діяльність братств, на друге – боротьбу проти всевладдя єписко
пату за автономію, на третє – захист від католицької експансії. 

Дуже скромним до недавнього був стан історіографічних дослі
джень православних церковних братств перемишльської єпархії. 
Серед невеликої кількості напрацювань заслуговує на увагу пу
блікація Я.Ісаєвича15, в якій науковець узагальнив новий фак
тичний матеріал. Так, він наводить досить цікаві аспекти щодо 
утворення братств у добу єпископа Михайла Копистенського, по
рівнює українські братства з римокатолицькими, наголошує на 
взаємовпливах східної і західної традицій у потридентську добу. 

Цікавими акцентами в концептуальному плані вирізняється 
розділ про братства та їх шкільництво, написаний Я.Ісаєвичем 
до «Історії української культури»16. Він слушно наголошує на від
мінностях православних братств від римокатолицьких: якщо ді
яльність останніх мала контрреформаційний характер, то право
славні братст ва з 80х рр. діяли в руслі реформаційних тенденцій, 
які знайшли відображення в статутах, а також проявлялися в до
гматичних та обрядових питаннях. У ряді праць дослідник аргу
ментовано проводить думку про те, що провідні братства, хоч і 
засвоїли західноєвропейські організаційні зразки, все ж, розви
нулись в принципово новий тип суспільної організації, яка поєд
нувала функції «православної реформації» з боротьбою за націо
нальнополітичні й станові права і за національну культуру17.

Останнім часом Б.Лоренс із Жешува у декількох статтях  ре
конструювала історію братств Перемишльської єпархії18. Досить 
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цікавими є статистичні та фактологічні дані щодо заснування та 
діяльності братств19. Вона також опублікувала статут братства 
при церкві Св.Онуфрія у Ярославі 1749 р.20 

В рецензії на її монографію Л.Тимошенко21 зазначає, що, чи не 
вперше в історіографії Б.Лоренс широко залучила до досліджен
ня братської проблематики протоколи церковних візитацій. Та
кож добре вивчила комплекс рукописних братських книг, акти 
Перемишльського єпископського духовного суду, різноманітні 
церковні акти та привілеї22. 

Порівнюючи церковні братства з костьольними (тобто, укра
їнські з польськими), Б.Лоренс зазначає, що перші відіграли 
більшу роль у релігійному та суспільному житті церкви та су
спільства. Особ ливо це проявилося наприкіці XVI – XVII ст. Проте 
унійні тенденції призупинили згаданий процес. На терені Пере
мишльської єпархії мали місце й інші вагомі особливості: взаємо
проникнення польських і руських впливів, католицького і право
славного/унійного віровизнань. Відзначаючи, що в історіографії 
ХІХ ст. братства трактувалися, як винятково релігійні інституції, 
авторка дещо відходить від традицій польської історіографії і до
сліджує, переважно, світські форми діяльності братств.  Так, вже у 
вступі вона недвозначно наголошує, що її книга присвячена „ор
ганізаціям, які зібрали світських людей різних станів, пов’язаних 
з православною і унійною церквою”. 

У своїй монографії Б.Лоренс спочатку окреслила організа
ційнотериторіальну організацію Перемишльської єпархії, зу
пинилась на початках братського руху в православній церкві в 
XVI ст., подала чітку систему періодизації проблеми. У наступний, 
унійний період, з’явилося 25 нових братств у містах і 19 в селах. 
Починаючи від  Інокентія Винницького, єпископат прихильно 
ставився до братського руху, який зазнав змін на підставі ухвал 
Замойського синоду 1720 р. На останньому етапі братський рух 
розширився, в основному, за рахунок сільських парафій (їх чис
ло збільшилося на 97 одиниць); міських організацій з’явилося 
28. На жаль, кількісне зростання братств не означало збільшен
ня їх якості. 1783 р. нова австрійська адміністрація зліквідувала 
будьякі церковні братст ва. Однак згадана касата не призвела до 
абсолютної ліквідації руху. Деякі братства пережили йосифінські 
реформи і продовжували діяти в ХІХ ст. Навіть у 30х рр. ХХ ст. 
продовжувало існувати кавалерське братство в Старому Самборі. 

Б.Лоренс виклала правові засади братської організації. При 
цьому вона коротко оглянула церковне і світське право, а також 
ерекційні документи і привілеї, які становили нормативну базу 
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діяльності братств. Найцікавішим і найважливішим сюжетом 
розділу є параграф “Статути”, який закінчується підсумковою та
блицею віднайдених текстів статутів братств, викладених в хро
нологічній послідовності. Отже, фіксується 36 таких документів, 
причому, найстарший з них походить з Судової Вишні і датується 
1563 р., найпізніший – з Дрогобича, 1822 р. З XVI ст. збереглося 5 
статутів, з XVIІ – 9, 22 статути  були надані братствам у XVIІІ – на 
початку ХІХ ст. На нашу думку, згадана частина дослідження має 
велику наукову новизну, причому дослідниця широко послугову
ється матеріалами статутів в усіх інших частинах роботи. Стату
ти вивчено достатньо вичерпно.

Цікавим є дослідження науковця про титули братств, а також 
про братські уряди. У ході дослідження вдалося установити ти
тули 122х братств єпархії. Як правило, вони приймали посвяту 
тієї церкви, при якій були засновані; досить рідкими були по
двійні титули, наприклад, у Лежайську (Вознесіння Господнього 
і Вознесіння Богородиці), а також титули, відмінні від посвяти 
церкви. Назагал, у регіоні домінували титули на честь святих 
(36% братств і 41% церков), найпопулярнішими були культи 
Св.Миколая, Івана Хрестителя та Михаїла Архангела.

В подальшому Б.Лоренс аналізує суспільний і кількісний склад 
братств, правила вступу, обов’язки і права. Наприкінці XVI – у 
першій половині XVII ст. братську суспільність становили руські 
мешканці міст регіону (30% всього населення міст). З появою у 
другій половині XVII ст. сільських братств їх членами ставали се
ляни. З цього часу до братств вступали видатні міщани, а також 
навколишня шляхта і духовенство. За  віком і статтю, братства 
поділялися на старші і молодші (межею було, як правило, одру
ження), а також сестринські. Джерельна інформація дозволяє го
ворити про переважання старших братств, до яких найчастіше 
вписувалися і чоловіки, і жінки. Б.Лоренс з’ясувала, що в XVII – 
XVIIІ ст. молодші братства діяли лише при 23 церквах єпархії. 
Сестринські братства були, проте, великою рідкістю (вони фік
суються, наприклад, в Дрогобичі). Кількісний склад братств ха
рактеризується великим розмаїттям. Найчастіше вони нарахову
вали від кільканадцяти до 70 осіб. У XVIIІ ст. вони стали більш 
масовими, особливо в містах (наприклад, у Комарні братство 
Св.Трійці налічувало 447 чоловіків, 226 жінок). Причому, в брат
ствах часто об’єднувалися представники католицького і східного 
обрядів. часто до братств вписувалися цілі родини. 

Докладно в монографії розглянуті матеріальні засади ді
яльності братств: земельні надання, доходи і видатки. На жаль, 
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джерельний матеріал, який дозволяє реально говорити про еко
номічні стосунки братської організації, походить лише з другої 
половини XVII ст. Перед тим братства обіймали, як правило, па
рафіяльний маєток, а також  розпоряджалися церковним скар
бом (срібло, ікони, книги, одяг, посуд). Для з’ясування розміру 
бенефіцію Б.Лоренс скористалася даними поборових податків 
XVII ст. (найчастіше церква мала півлану поля); у другій половині 
XVIIІ ст. простежується тенденція до збільшення наділів. Окре
мих (від парафій) бенефіцій братства взагалі не мали. Назагал, 
їх права на нерухомість окреслюються лише в привілеях для но
вофундованих церков. Нечітко про це говориться і в братських 
статутах. Б.Лоренс проілюструвала згадані та інші відтінки май
нових стосунків численними прикладами, переважно з XVIIІ ст. 
Наприклад, фіксуються випадки купівлі та продажу грунтів. До
бре вивчено питання про братський скарб, фінансові проблеми 
та доходи братств (наприклад, доходи проілюстровані вибраним 
джерельним матеріалом в табл. 16, с.201, для кінця XVIIІ ст.). У 
порівнянні з латинським костьолом, матеріальне забезпечення 
руських церков було набагато гіршим.

Релігійні функції братств Б.Лоренс виводить, переважно, з тек
стів статутів унійних братств, які збереглися з XVIIІ ст. Йдеться 
про турботу християнського спасіння, поширення вчення про Віру 
і Церкву, хвали Бога і християнської любові, виховання на прикла
ді морального життя і виконання релігійних обов’язків.  Відтак, 
братст ва піклувалися про церкву та її облаштування, у разі необ
хідності будували нові церкви і дзвіниці.  Виконання релігійних 
функцій дослідниця простежила і на прикладах забезпечення лі
тургії необхідними речами: дзвонами, хрестами, свічниками, кели
хами та ін. Цікава і важлива сторінка цього виду діяльності – за
мовлення ікон і розбудова іконостасів, піклування про літургічні 
книги. У православний період братства контролювали діяльність 
духовенства, в тому числі і його виборність; в унійний період чима
ло братств користувалося правом їх презенти. Стосунки братств з 
священиками, які часто були небезхмарними, добре вивчені, про
ілюстровані численними прикладами з XVIIІ ст. Вимоги братств до 
духовенства знаходили відображення в статутах. 

Окремо розглянуто освітньокультурну діяльність братств. 
Б.Лоренс слушно підкреслює, що в братській програмі рефор
ми церкви істотним елементом було піднесення рівня навчан
ня духовного і світського. Відтак, широко засновувалися брат
ські школи і друкарні. Дослідниця вважає, що спочатку, тобто в 
XVI ст., розвивалися саме братські школи, причому переважно в 
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містах. Натомість у XVIІІ ст. з ініціативи церковної влади виника
ли парафіальні школи. Розглянувши процес розвитку шкільни
цтва в цілій Київській митрополії, Б.Лоренс перейшла до специ
фіки регіону. Найстаршою тут вважається перемишльська школа 
при кафедрі Св.Івана Хрестителя, відома ще з XV ст., про яку пі
клувався наприкінці XVI ст. єпископ Михайло Копистенський. До 
відновлення школи мало відношення місцеве братство. Усього 
дослідниця виявила 38 таких шкіл, у хронологічних межах 1591 – 
1780 рр. Сільських шкіл зафіксовано лише при 5 братствах: у 
Майдані Сєнявському, Старому Місті, Страшевичах, Вєжбянах і 
Воютичах (хронологічні межі – 1726 – 1777 рр.). Б.Лоренс зібрала 
також вичерпний джерельний матеріал про школи, процес на
вчання, шкільні бібліотеки,  вчителів та учнів. Поширення освіти, 
в тому числі й братської, спричинило великою мірою піднесення 
загального інтелектуального рівня руської людності регіону. У  
православний період братське шкільництво служило інтересам 
захисту православ’я, з переходом до унії, школи регіону втратили 
давнє значення і навіть понизився рівень навчання. 

У коротких висновках Б.Лоренс зупинилася на потенційних 
можливостях подальшого дослідження теми, з огляду на фрагмен
тарність джерельної бази. Такою є, наприклад, картина розвитку 
мережі сільських братств. Вона вважає також, що варто продовжи
ти дослідження проблеми співіснування латинських і церковних 
братств Перемишльської єпархії. У додатках привертає увагу зве
дена таблиця церковних братств у містах єпархії з вказівками на 
першу писемну згадку, джерельну підставу і посвяту/титул. Від
так, зібрано матеріал про 105 міських братств. З таблиці про сіль
ські братства видно, що таких було в досліджуваний період 130. 

Сьогоднішній стан польської та української науки, яка займа
ється братською проблематикою демонструє великий потенціал, 
активно розробляються архівні джерела, розробились нові кон
цептуальні підходи до вивчення проблеми.
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ЦЕРКВА І ДЕРЖАВА

Керівництвом для внутрішнього церковного управління слу
жив Номоканон, який без сумніву, існував у нас у слов’янському 
перекладі, тому що з нього робили запозичення у свої статути 
наші князі, правила його цитували у своїх творах чисто руські 
автори, наприклад Феодосій КиєвоПечерський і Кирик. Інок ХVI 
столітті Зиновій Отенський сам бачив у свій час два списки Корм
чої з часів князів Ярослава і Ізяслава, сина Ярославого, перекладу 
«первих переводник», по усій ймовірності болгарські. Крім бол
гарського перекладу старовинної редакції Номоканону Іоанна 
Схоластика (VI ст.) у нас також використовувались списки Корм
чої що вміщали в собі Номоканон, відомий під іменем Фотієвого, 
але ще не в повній доФотіївській і без тлумачень. Руські пастирі 
у своїх постановах пристосовували кормчі книги для потреб Ки
ївської митрополії. Так з’явилось церковне правило митрополи
та Іоана ІІ як відповідь на запитання Якова чорноризця, котрі з 
ХІІІ ст. постійно вносилися у наші Кормчі. Разом з правилом Іоана 
в Руській Кормчі з ХІІІ сторіччя постійно вносились інші видат
ні в церковноісторичному відношенні твори: Запитання кирика 
(Новгородського Ієродиякона) і відповіді на них архієреїв і інших 

єпископ Кирил (Михайлюк)

Канонічне (церковне) право Київської Русі
домонгольського періоду

(14.08.988 – 06.12.1240 рр.)
Стаття присвячена огляду та аналізу канонічних памяток Ки-

ївської русі. Подано відомості про авторство та особливості їх 
тлумачення. Проаналізовано статути князів рівноапостольного 
Володимира Великого та благовірного Ярослава Мудрого.

Ключові слова: Канонічне право, номоканон, статути, цер-
ковне управління, церковні правила. 
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духовних осіб; вони яскраво зображують дух свого часу, церковні 
звичаї, залишки поганства, характер сучасної релігійності і стан 
моралі в духовенстві і народі.

Вичерпний виклад історії церковного права в Київській Русі 
немислимий без урахування перекладної літератури (як це спра
ведливо і для інших жанрів, гомілетики, агіографії і т.д.), яка на
буває завершену і загальноосвічену форму в різних редакціях 
Кормчої книги 1 (що включала також і оригінальні давньоруські 
твори) в 7080і роки XIII в. Нечисленні оригінальні твори Київ
ського періоду у відомій частині своїй настільки сильно спотво
рені пізнішими інтерполяціями, що їх первинний вигляд навряд 
чи може бути відновлений. Сказане відноситься в першу чергу 
до так званих Церковних статутів Володимира і Ярослава. Хоча 
збережених пам’яток  старокиївського права, автори і датуван
ня яких відомі, недостатньо, щоб змалювати це право в повному 
обсязі, вони всетаки дуже цікаві тим, що наочно демонструють, 
як їх спочатку виключно грецькі автори, при всьому своєму ста
ранні перенести на руський грунт візантійське право, вміло при
стосовують його до давньоруських обставин. чого немає зовсім 
так це широко розповсюджених в середньовічній Візантії кано
нічних коментарів, які могли б донести до нас моральну оцінку 
тих чи інших проступків, про які йдеться. 

Якщо відволіктися від згаданих Церковних статутів київ
ських князів (про які піде мова нижче) і тих пам’ятників пока
янного права, які помилково приписуються митрополиту Геор
гію 2, то початком канонічної літератури в Давній Русі треба 
визнати Правило митрополита Іоанна (1076 / 771089) 3. Тіс
ний зв’язок цього твору з візантійським грунтом став ще більш 
очевидним після того, як А.С.Павлов виявив фрагменти його 
первісного грецького тексту 4. Грецький оригінал не у всьому 
збігається зі слов’янським перекладом. Так, наприклад, «грець
кий» параграф 9а в слов’янському тексті розділений на два, 14 
і 33, тоді як два «слов’янських» параграфи (16, 17) в оригіналі 
зовсім відсутні 5. Для пізнішої історії тексту важливі також по
части розбіжні варіанти в латинському та німецьких перекла
дах цього пам’ятника зроблених Сигізмундом Герберштейном в 
його Записках про Московію 6. 

За змістом Правило охоплює чотири великі групи різних тем: 
а) правила щодо віри , богослужіння, таїнств і церковного про
стору (§§ 1, 7, 9, 11, 15, 27); б) правила, що стосуються ієрархії, 
білого духовенства і ченців, їх прав, обов’язків і способу життя 
(§§8, 10, 14, 16, 18, 2426, 29, 3134); в) правила, що стосуються 
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шлюбу, сім’ї та домашнього життя (§§2, 6, 12, 15, 17, 20, 23, 30); г) 
правила, що стосуються взаємин православних християн з лати
нянами, іудеями і язичниками (§§4, 13, 19, 22, 28) 7. Деякі з цих 34 
параграфів (наприклад, § 4) по суті відповідають тим чи іншим 
місцям Послання Іоанна II до антипапи Клімента III 8. Діалогіч
на (співбесідна) форма (запитання мниха Якова та відповіді на 
них) витримана не повсюдно: часто це просто окремі положення, 
які спираються (відповідно з великими знаннями київського ми
трополита) на Св. Писання, Отців Церкви та постанови Соборів. 
З урахуванням того, що християнство на Русі було ще юним, не
зміцнілим і містило в собі велику кількість поганських звича
їв, встановлення візантійського церковного права пом’якшені і 
пристосовані до цієї специфічної ситуації. З іншого боку, автор 
не вагаючись апелює до «грецького благовірства» в якості іде
ального зразка (§ 6). Важко переоцінити і той факт, що, на відмі
ну від більш ранніх установ, як західного, так і східного церков
ного права, Іоанн II, посилаючись на «церковне вчення», рішуче 
забороняє смертну кару і членоушкодження в якості покарань 
за «волхвування і чародійство», навіть у разі упирання винних 
у своїх заблудженнях (§7). Специфічно давньоруські обставини 
відображають правила щодо постарілих або переносимих на 
інше місце дерев’яних вівтарів та храмів: місця їх колишньо
го розташування повинні охоронятися і вшановуватися (§ 11). 
Аналогічне походження має заборону видавати княжих дочок за 
латинян, хоча передбачені за це обережні санкції, очевидно, аж 
ніяк не ефективні. Сюди ж належать і деякі правила, пов’язані 
з тією фізичною та духовною загрозою, яку як у мирний, так і 
у воєнний час представляли оточуючі Русь язичницькі народи 
(§§22, 2628). Застереження проти бенкетів та пияцтва, «игра
ния и пения», що стали майже стереотипними у давньоруській 
церковній літературі, природно також знаходять відображення 
в церковному праві (§§24, 29, 34) 9. 

Наступний канонічний твір, так зване Вопрошаніє Кирика, 
Сави і Іллі до новгородського єпископа Ніфонта та інших, є гармо
нійним продовженням і доповненням до Правила Іоанна II. Хоча 
“місце дії” переноситься з Києва до Новгорода, сам характер за
питань і відповідей, обумовлений потребами церковної практи
ки, той же, що і в попередньому творі. Автор Вопрошанія Кирик 
спочатку був дияконом, а потім ієромонахом в новгородському 
монастирі св. Антонія і доместіком (начальником хору) в монас
тирській церкві Богоматері, а одночасно і свого роду секретарем 
або вікарієм єпископа Нифонта (1 січня 1131  21 квітня 1156), 
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що випливає із завершальних слів хронологічного трактату Ки
рика (§§ 58) його канонічного твору 10.

Нифонт (у хрещенні Микита) походив із Києва і спочатку був 
ченцем у КиєвоПечерському монастирі. На новгородській кафе
дрі він відзначився не тільки енергійним церковномонастир
ським будівництвом, а й своїм прямолінійним характером, який 
спонукав його протестувати проти незаконного шлюбу новго
родського князя Святослава Ольговича, так само як і проти на
столування Клима Смолятича київським митрополитом без бла
гословення патріарха 11. Його літературні заслуги не зводяться 
тільки до участі в створенні церковноправового компендіуму, 
бо за його ж ініціативою була складена перша редакція Новго
родського Софійського літопису, а безпосереднім її упорядником 
став його секретар, все той же Кирик 12. Цей останній, за власни
ми його словами, в момент завершення своєї праці за хронологі
єю (в 1136 р.) був 26річним дияконом. Його канонічний твір ви
ник завідомо пізніше, коли він вже став ієромонахом (з 1144 р.), 
можливо, після смерті Нифонта в 1156 р. І рукописна традиція, і 
аналіз змісту наводять на думку, що Кирик був автором усього 
складеного з трьох частин твору, в тому числі і питань Сави та 
Іллі. В цьому відношенні аргументи Л.К.Гетца згодом були підкрі
плені завдяки відкриттю ранній редакції пам’ятника з система
тичним підрозділом тексту 13. Упорядкувати зміст Вопрошенія 
в тематичному відношенні ще більш скрутно, ніж зміст Правила 
митрополита Іоанна, тим більше, що точний зміст деяких встав
лень вгадується лише насилу. Митрополит Макарій свого часу по
ділив всі питання на дев’ять тематичних груп: а) про хрещення і 
особливо про приєднання до церкви язичників і латинян (Кирик 
§§10, 40, 47, 50; Сава §3; Ілля §28); б) про євхаристію (Літургію і 
причастя) (Кирик § 1, 3, 13, 19, 3032, 48, 56, 58, 61, 63, 99; Сава §§ 
812, 14; Ілля §6); в) про церковне покаяння і сповідників (Кирик 
§§ 76, 96; Сава §18; Ілля §§ 10, 20); г) про біле і чорне духовенство 
(Кирик §§ 7, 66, 80, 83; Сава § 6); д) про шлюб та сім’ю (Кирик §§ 
42, 46, 69, 72, 9294; Сава §§ 2, 22; Ілля §§ 3, 14); е) про маслосвят
тя над хворими, поховання та заупокійні служби (Кирик §§ 3, 38, 
44, 5155, 101); ж) про свята, їх місця, предмети та звичаї  (Кирик 
§§ 9, 11, 25, З6, 43, 64; Сава § 13); з) проти марновірства та зло
вживання зовнішнім благочестям (Кирик §§ 12 , 33; Ілля §§ 16, 
18, 21); і) про домашнє і суспільне життя (Кирик §§ 2, 4, 70, 8587, 
91). Що ж стосується джерел, то найчастіше Кирик цитує патрі
арха олександрійського Тимофія (380384) і патріарха констан
тинопольського Іоанна IV Постника (582595), останній з яких, 
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однак  не був автором епітимійніков, що мали широке вживалися 
під його іменем 14. Про передбачувану участь згаданих у тексті 
митрополита Георгія і Клима Смолятича вже говорилося в іншо
му місці 15. Про можливий вплив латинських джерел, яке хоча 
і цілком можливо в Новгороді з його інтенсивними західними 
зв’язками, хоча їх і не легко виявити у  самому тексті (за винят
ком § 76 у Кирика), докладно йшлося в полеміці між Н.С. Суворо
вим і А.С. Павловим, що розгорілися на рубежі століть 16. Загалом 
встановлення Кирика все ж м’якші, ніж західні (і ніж Правило 
митрополита Іоанна), у всякому випадку відносно проступків, 
пов’язаних з язичницькими пережитками в народі. Відмінність 
від праці Митрополита Іоанна II полягає також у тому, що Кирик 
зайнятий дрібними, іноді навіть банальними побутовими пи
таннями, тоді як митрополит має на увазі загальну перспекти
ву розвитку християнства на Русі. Але в оцінці нащадків обидва 
твори виявилися поруч, як засвідчують про це численні списки 
та переробки. Тут немає можливості обговорити весь матеріал 
Вопрошанія, тому зупинимося тільки на деяких моментах. Впа
дає в очі боязнь ухилитися від константинопольського чину при 
воцерковленні латинян, яке хоч і примикає до обрядів хрещення, 
проте цілком свідомо залишає широку свободу дій залежно від 
того, про яку особу йдеться (Кирик § 10). Забобонний страх, який 
зашкоджував забою худоби по недільних днях, підданий крити
ці Кириком (§ 11) майже одночасно з Феодосієм Греком 18. Без 
достатніх доказів Феодосію Греку приписується також праця по 
канонічному праву, що згадується в Вопрошании Кириковом к 
Нифонту, Житії св. Владимира та в ряді інших творів. Зате Ки
рик був першим, хто згадав про пережитки язичницького культу 
 жертви східнослов’янським природним божествам Роду і Рожа
ниці (§ 33) 19. Перелюб з боку холостого чоловіка залишається 
без покарання (Кирик § 67): послаблення ще більше, ніж у ми
трополита Іоанна. І навпаки, строгість показана відносно вдові
лого священнослужителя, який впав у той же гріх (Кирик § 84). 
Дозвіл від посту в середу та п’ятницю, якщо ці дні припадають на 
свята (Кирик § 97), безумовно пов’язане із суперечками віднос
но постів, що розгорнулися в середині XII ст. 20. Вельми лагідні 
(до повної безкарності) встановлення про аборти (Ілля § 5), коль 
скоро вони не ведуть до смерті немовляти без хрещення (тобто 
«душевбивству» [Seelemord]) . Існує неточність. У джерелі мова 
йдеться якраз про зворотнє, не підпадає покаранню лише вики
день у зв’язку з нещасним випадком, під час тяжкої роботи, тоді 
як сам аборт («зельем») тягне за собою єпєтім’ю («Аже жены де
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лаюче что любо страду, и вережаються и изметают? Аже не зе
льем вережают, нету за то опитемьи»). Незрозуміло  також яким 
чином на думку автора при аборті чи викидні можна оминути 
смерті немовля без хрещення.   Якщо мати йде зі своїм дитям до 
католицького («варязькомго») священика, а не до православно
го, то це вже розцінюється як двоєвір’я 21 і карається шеститиж
невим церковним покаянням (Ілля § 16). В точності таке ж пока
рання очікувало матерів, що вдавалися до допомоги волхвів для 
лікування дітей (Ілля § 18). Отже, керівництво Кирика постійно 
демонструє суміш реалізму і суворої принциповості 22, особливо 
в тих випадках, коли воно віддаляється від твердого грунту  ві
зантійскйх канонів. Розуміння обмеженості власних можливос
тей входить у протиріччя з прагненням роз’яснити і усунути ви
никлу для віри загрозу. 

Під іменем Іллі, що фігурує в заголовку третьої частини Во
прошанія Кирика (яким би не було походження цього заголовка), 
ймовірно, мається на увазі не хто інший, як: Новгородський архі
єпископ Ілля (28 березня 1165  7 вересня 1186), який походив з 
білого духовенства і незадовго до смерті прийняв чернецтво під 
ім’ям Іоанна. Після настолування Іллі на кафедру митрополит 
Іоанн IV (  1166 р.) звів його в сан архієпископа і протофроноса 
(замість білгородського єпископа). Ілля побудував в Новгороді 
кілька кам’яних храмів і монастирів, в тому числі і церкву Свв. 
мучеників Бориса і Гліба (1173 р.). частина цих кам’яних церков 
замінила згорілі при пожежах дерев’яні храми 23. Збереглося два 
твори, які достовірно належать перу Іллі: Повчання до духовен
ства (і мирян), яке за змістом примикає до казуїстики, що обго
ворювалася вище та коротка Постанова, видана спільно з не на
званим на ім’я білгородським єпископом 24 і присвячена деяким 
питанням відносно євхаристії. Зі вступу до Повчання видно, що 
воно було складено у 1166 р., наймовірно, як меморандум щоріч
ного єпархіального Собора 25. 

Повчання Іллі аж ніяк не є моральною проповіддю: йдеться 
швидше про нарис найважливіших церковнодисциплінарних 
встановлень, вбраних у форму настанови. Його тематика і дже
рела почасти ті ж самі, що і у Кирика  Нифонта: на останнього він 
навіть прямо посилається в § 10, застерігаючи священнослужи
телів від пияцтва, Ілля, поряд з іншими аргументами, передусім 
вказує на те, що вони покликані бути взірцем для своїх парафіян 
(§ 1). Гра в кості також суперечать тій великій відповідальності, 
яку вони несуть за свою паству (§ 4). І навпаки, при відправленні 
таїнства покаяння освіченому сповідникові необхідні м’ягкість 
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і поблажливість, бо «ярмо Христове легке» (§§ 3, 7). Зовсім не 
в’яжеться з поширеним уявленням про «похмуре середньовіччя» 
запрошення Іллі знову сприйняти служіння, адресоване тим свя
щеникам, які скоїли той чи інший таємний гріх, що виключає їх 
з духовного сану. Ілля твердо обіцяє їм подбати про їх нове при
значення і забезпеченні їх матеріально за рахунок церкви (§ 14). 
Ще наполегливіше, ніж митрополит Іоанн (§ 30), Ілля виступає 
за церковне освячення неосвячених шлюбів заднім число (§ 19). 
Далі, якщо вже неможливо викорінити звичаю поминальної тра
пези (джерело вживає тут термін «канун», замість звичайного 
«кутя»), то потрібно принаймні не допускати її у середину  вівта
ря (§ 23). Оскільки не можна запобігти процесії «ряджених» у дні 
язичницьких свят і при зустрічі Нового року 27, нехай християни 
хоча б не беруть участі в них (§ 26). Коротка Постанова про евха
ристію 27а і має на увазі той випадок, коли під час проскомидії 
священик забув змішати воду з вином і помічено це було тільки 
перед самим причастям: тоді немає необхідності повторювати 
всю літургію, треба тільки заново прочитати освячувальні мо
литви. Далі, якщо просфору на дискосі злегка надгризли миші, 
слід просто зішкребти пошкоджене місце. 

Уже згадувані вище Церковні статути Володимира і Ярослава, 
так само як і деякі інші князівські укази того часу, лише умовно 
можуть бути віднесені до пам’ятників давньоруського церковно
го права. Хоча в них міститься ряд паралелей до постанов дав
ньоруських церковних ієрархів, вони все ж не тільки були видані 
світською владою, а й призначалися переважно для регулюван
ня церковнодержавних відносин. Крім того, сама історія текстів, 
так званих статутів Володимира і Ярослава, настільки складна, 
що в тій формі, в якій вона дійшла до нас вони ніяк не можуть від
носитися до домонгольського періоду. Тому ми вважаємо зайвим 
викладати тут розлогу дискусію щодо справжності у початковій 
редакції цих пам’яток. Обмежимося лише вказівкою на найваж
ливіші видання і дослідження. Видання: а. Статут кн. Володими
ра Святославича: (Бенешевич В.Н.), Статут св. вел. кн. Володими
ра про церковні суди і про десятини.  Пг., 1915 (три редакції); 
перепеч. в кн.: Бенешевич В.Н. С.5977.

Про зміст Церковного статуту Володимира в розлогій його 
редакціі 28, первісну форму якої спробував відновити С.В. Юш
ков, треба сказати наступне: сильні сумніви в достовірності 
документа викликає вже згадка константинопольського патрі
арха Фотія як сучасника («хрестителя») Володимира, так само 
як і згадка Леон(т)а (або Михаїла) в якості першого київського 
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митрополита. Якщо обдарування десятини заснованої Володи
миром Десятинної церкви Богоматері підтверджується надій
ними історичними джерелами, то широка автономія церковної 
юрисдикції, принаймні з тим ступенем деталізації, з якою вона 
представлена   в документі, мабуть, є анахронізмом, що зводили 
до Володимира порядки, які виникли лише в татарський час. 
Разом з тим деякі вказівки на вилучення «церковних людей» (§ 
12) 29 зі сфери компетенції світського суду можна знайти і в ба
гатьох інших текстах ХIXII cт. Тому головна трудність в питанні 
про достовірність пам’ятника полягає в необхідності розрізня
ти його змістовну і формальнотекстуальную автентичність. 
Аналогічні проблеми виникають і при зверненні до Статуту 
Ярослава Мудрого. Видання: Статут кн. Ярослава Володимиро
вича: Бенешевич В.Н. С.7889 (дві редакції); Російське законо
давство ХХХ століть. Т. 1: Законодавство Древньої Русі. М., 1984. 
С. 163208 (простора та корот., редакції). 

Хоча справжність цього Статуту 30, так само як і справжність 
Статуту Володимира, енергійно оскаржувалася М.М. Карамзі
ним і Є.Є.Голубинский, явні сліди його старовини можна знайти 
не тільки на початку та закінченні документа, але і в окремих 
клаузулах, які мають аналогії в інших церковноправових джере
лах XI ст. (митрополит Іоанн II). На початку Ярослав, як і батько 
його Володимир, посилається на грецький «номоканун», при
писи якого відносно самостійної церковної юрисдикції він має 
намір строго дотримуватися, хоча вирішальною при цьому, як 
здається, була ініціатива митрополита Іларіона. Однак зосе
реджений Статут головним чином на покараннях (грошових і 
у формі позбавлення волі) за різні злочини, які підпадають під 
двояку, державну і церковну, юрисдикцію, такі як умикання ді
виць, розпуста, злодійство, недотримання обмежень на спожи
вання їжі (особливо з невірними і відлученими від церкви), а 
також державна зрада і деякі проступки, що можуть спричини
ти за собою розірвання шлюбу. 

Інші три княжі грамоти, про які слід згадати тут, не настільки 
важливі та мають лише місцеве значення. Зате справжність що
найменше двох із них не підлягає сумніву. 

Грамота кн. Всеволода Мстиславича Новгородського тутеш
ньому Софійському собору, що датується в найдавнішій частині 
XIII ст. 31, збереглася в єдиному списку XV ст. 

Хоча в основі цього списку лежить оригінал, який належить 
до часів князя Всеволода, який дійшов до нас у вигляді пред
ставленому  компіляціїю, упорядник якої користувався голо
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вним чином розлогою редакцією Статуту Володимира. Відпо
відно у Вступі Фотія знову названо сучасником Володимира, а 
митрополита Михайла  «хрестителем» Русі. Також з Статутів 
Володимира і Ярослава відбувається посилання на Номоканон. 
Істотна передача судових повноважень, коло яких детально 
змальоване, і торговельних заходів у відання єпископа (!) Со
фійського собору. Крім того, порівняно з Статутом Володимира 
розширений і уточнений список «церковних людей», переданих 
під особливе заступництво і на піклування церкви. Грамотою 
князя Всеволода завершується ряд загальних княжих установ
лень. Статут новгородського князя Святослава Ольговича від 
1136/1137 рр. стосується вже тільки питань державних відра
хувань на користь церкви. 

Статут Святослава 32 припадає на час, коли новгородську ка
федру займав Нифонт, але справжність його піддається сумніву. 
Зміст Статуту зводиться до нового упорядкування та розширен
ня традиційної церковної десятини, особливо в тому, що стосу
ється відрахувань з «вир і продаж». 

Зновутаки матеріальним забезпеченням церкви зайнята го
ловним чином і Статутна грамота Смоленської єпископії від 1136 
Історична достовірність цієї Установчої грамоти, що складаєть
ся з двох постанов  князя Ростислава Мстиславовича і першого 
смоленського єпископа Мануїла (1150/1151) 33. підтверждується 
літописами 34. Вона являється єдиною грамотою, що збереглася 
такого роду, і тому має значення також як зразок для втрачених 
документів, що стосуються заснування інших єпархій. Важливою 
складовою частиною такого юридичного акту, ймовірно, завжди 
служила формальна заборона на подальше возз’єднання новоство
реної кафедри з тією, від якої вона відбрунькувалася (в даному 
випадку від  Переяславської). Розгорнутий перелік сум і товарів, 
які підлягають відрахуванню, дає уявлення про майновий стан 
церкви в XII ст. Заново підтверджується єпископська юрисдикція 
на території єпархії стосовно цілої низки злочинів. Постанови, 
ухвалені спільно князем Ростиславом і митрополитом Михаїлом, 
отримують письмове підтвердження з боку грека єпископа Мануї
ла. Особливу увагу звернуто на недопущення будьяких претензій 
на Смоленськ з боку Переяславської кафедри.

1. Обозрение  кормчей книги в историческом виде. – М., 1829; Калачев Н.О. 
значении кормчей книги в системе древненго русского права // чОИДР. – 
1847. – № 3. – С. 1128; № 4. – С. 180 ( прилож.); Павлов А.С. Первоначальный 
словяно–русский номоканон. – Казань, 1869; він же «Книги законные», со
держащие в себе в древнерусском переводе, византийские законы земле
дельческие, уголовные, брачные и судебные. – СПб., 1885; він же. Мнимые 
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следы католического влияния в древнейших памятниках югославянского и 
русского церковного права. – М., 1892; він же. Номоканон при Большом Треб
нике. – М., 1897; Срезневский И.И Пандекты Никоан черногорца по древнему 
переводу // Сборяс. – 1873. – Т. 10. – № 1. С. ІХ – ХІІІ; він же. Обозрение древ
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(архим.)  Исследование о Пандекте Антиоха ХІ в., находящемся в Воскресен
ской Новоиерусалимской библиотеке. М., 1880; Суворов Н.С. Следы западно – 
католического церковного права в памятниках древнего русскового права. – 
Ярославль, 1888; він же. К вопросу о западном влиянии на древнерусское 
право. – Ярославль, 1893; Изергин В. « ЖМНП. – 1891. – Ноябрь. – ч. 278. – С. 
142184; Тивинский А. Ярослаский список Падект Никона черногорца ХІІ 
ХІІІ вв. // РФВ. – 1892. – Т. 28 – № 3. – С. 114132; 1894. – Т. 31 – № 12. – С. 
316323; Голубинский Е. История Русской Церквы. – М., 19011917. – Т. III 
и Т. І/І. – С. 642660;Заозерский Н.А.; Хаханов А.С.Намоканон Іоанна Постни
ка в его редакціях:грузин ской, греческой и словянской.  – М., 1902; Обнор
ський И.П. О языке Ефремовской кормчей ХІІ века.( Исслед. По русск. Яз. ІІІ/І) 
СПб.,1912; Никольский Н.К. К вопросу о западням влиянии на древнерусское 
церковное право // Библ. Лет. 1917. Т.З. С.110124; Ильиски Г. Към въпроса за 
българского влияние върху  староруського църковно  право // Болгар пре
глед 1929 Т. 1 № 2 с. 243248 ( ср. Критику: Михайлов Е. ( Българо руските 
культурни взаимоотношения от края на Х до 30 те години на XIII в руската в 
българската историография// ГСУ. 1966. Т. 60/3 С. 218255) С. 232 И сл.;Doens 
I.Nicon de la Montagne Noire//Byz. 1954/ T. 24. P.131140;Soloviev  A.V. (прим. 
191) ; Сперанский М.Н. Из истории (прим. 329)С. 2836; закон судный людем 
краткой редакции/ Узд. М.Н. Тихомиров. М., 1961; Zuzek I. Kortmcaja kniga: 
Studies on tne Chief Code of Russian  Canon  Law. ( OChA № 168) Rome. 1964; 
Троицкий С. Хиландарский номоканон // Хиланд. Зборник. 1966. Т. 1. С. 51
81; Щапов Я.Н. К  истории текста  Новгородской Синодальной Кормчей // 
Историко – археологический  сборник, появщенный  А.В. Арциховскому. М., 
1962. с. 295301; він же . Новый список крмчей ефремевской редакции // Ис
точники и историография славянского средневековья. М. 1967, с. 258276; 
він же . Первоначальный состав Рашской кормчей книги 1305 г. // Зап. Отд. 
Рукописей ГБЛ. 1972 Т. 33 С. 140147; он же. Прохирон в восточнословянской 
письменности //ВВ. 1977.Т.38 С. 4558; він же. Византийское и южнословян
ское правовое наследие  на Руси в XI XIIIвв. М.1978; idem/ Versuch einer Hiss
torisch vergleicgenden Ubersicht der Kirchenrechtsdenkmaler  slawischer  Lander  
aus dem 913 Jh/// Die historisch – vergleichende  Methode  in der sowjetischen 
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У процесі наукового пошуку в царині історії Українського 
православ’я, вельми вдало прослідковується дивна, проте не за
вжди виправдана тенденція – зростання національної свідомос
ті, прагнення до власного, національнозорієнтованого, самовиз
начення, дефакто, завжди призводило до пошуку й особливої 
форми власного релігійного життя. Визвольні змагання завжди 
вимагали власної інтелектуально, моральної, ідейної та духовної 
«самопереорієнтації», або ж, іншими словами, «переорієнтації на 
самих себе». Такий своєрідний «запит часу» завжди отримував 
відгук у серцях мільйонів людей багатьох поколінь українців. 

Утім, перші десятиліття перебування при владі більшовиків в 
Україні змінили цей підхід і такі принципи. Вбачаючи у такій ав
торитетній, численній та фінансово незалежній структурі (якою, 
зрештою, й була Церква Синодального періоду в Російській ім
перії – авт.) прямого й впливового конкурента в боротьбі за без
апеляційне володіння широкими народними масами, а також 

протоієрей Микола ЩерБань

Суть, принципи та механізми
подолання ідеологічних пережитків 

радянського періоду в церковно-
державних відносинах в Україні:

історичний та державотворчий виміри
у статі проаналізовано ключові принципи та підходи, що були 

використані радянським керівництвом у сфері державно-церков-
них відносин та розкрито специфіку механізмів реалізації держав-
ної політики щодо релігії, загалом, і церкви, зокрема, в радянській 
україні в 20-30-х роках ХХ ст. Водночас, на основі порівняльно-іс-
торичного аналізу, визначено головні ідейні та ідеологічні засади, 
що були сформовані радянською ідеологічною системою та про-
пагандою з метою дискредитації церкви та усунення її на пери-
ферію суспільного життя. 

Водночас досліджено вплив радянської моделі відносин у релі-
гійній сфері, що була сформована у 20-30 роках ХХ століття, на су-
часні церковно-державні відносини, а також вказано на можливі 
механізми зменшення й усунення негативного впливу тоталітар-
ної минувшини на сучасне релігійне життя в україні.

Ключові слова: церква, радянська влада, право, антирелігійна 
пропаганда.
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ідейного супротивника, щодо власних амбітних планів побудови 
нового, вже абсолютно безрелігійного соціуму, нова радянська 
влада, використала весь, доступний їй на той час, арсенал засобів 
впливу на Церкву.

Дослідженням проблем державноцерковних відносин у 2030 
роках ХХ століття займалося багато дослідників як в Україні так і 
за її межами. З поміж яких варто відзначити праці таких науков
ців як А. Киридон, І. Преловська, Л. Бабенко, О. Ігнатуша, В. Ципін, 
В. Шнира та ін. 

У запропонованій науковій розвідці нами буде здійснено 
спробу узагальнення та систематизації цілого спектру соціаль
них, культурних та, навіть, ментальних питань, які, отримавши 
свій початок у період відкритого протистояння державних ін
ституцій і церкви (ще у 2030 роках ХХ століття), знайшли своє 
продовження і розвиток не лишень у подальшій історії держав
ноцерковних відносин у Радянському Союзі, але й своєрідні пе
режитки цих, доволі суперечливих, явищ ми можемо спостері
гати й у наш час.

Метою пропонованого дослідження є дослідження комплексу 
законодавчих та суспільних ініціатив, які були запроваджені ра
дянською владою в Україні впродовж 2030 років ХХ століття, я 
також визначення впливів цих ідеологічних установок на сучасні 
церковнодержавні відносини.

При спробі узагальнення внутрішньої державної політики ра
дянського проводу в перші роки становлення влади більшовиків, 
загалом, та й у царині державноцерковних відносин, зокрема, 
ми цілком погоджуємося із думкою М Дорошка, який стверджує, 
що вожді більшовизму вважали, що й на решті територій колиш
ньої Російської імперії, які перебували в орбіті її впливу, влада 
мала формуватися за зразком, апробованим у центрі, а тому й 
Україна мусила перетворитися на радянську республіку на чолі 
з більшовицьким урядом. Зрештою, саме для опанування Укра
їною російський більшовицький центр створював маріонеткові 
уряди. Користуючись відсутністю боєздатних збройних форму
вань українських національних урядів, в Україні, за доволі корот
кий час, було насильницьки насаджено більшовицьку диктатуру, 
реалізовувати головні принципи діяльності якої мала «експорто
вана» центром керівна партійнорадянська верхівка, що викону
вала в Україні функції окупаційної адміністрації1.

Зрештою, у цьому контексті, слушним, як на нашу думку, є су
дження Т. Леонтьєвої, яка вважає, що для того, аби вловити за
гальний сенс і можливості державнобільшовицького насиль
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ства, треба визначити джерела і мотиви, а також механізми і 
масштаби репресій. А оскільки для радянського режиму віра з 
самого початку була ворогом номер один радянської державнос
ті, це дає змогу наблизитись до розуміння тактики і механізму 
комуністичної репресивності2.

Зрештою, як слушно зазначає Л Бабенко, період становлення 
тоталітаризму в Україні перетворився на десятиліття суворих 
випробувань для усіх релігійних конфесій. Сама ж релігія, як ми 
згадували вище, розглядалася як один з найнебезпечніших по
літичних противників режиму. Виконуючи роль ідеології у по
валеному класовому суспільстві, вона неминуче асоціювалася у 
свідомості більшовиків з альтернативними політичними і духо
вними цінностями, що становили загрозу стратегії комуністич
ного будівництва3.

Таке своєрідне ідейне протистояння, у форматі «держава
церква» та «церквадержава» стає об’єктивним явищем, з огляду 
на ті глибині історичні суспільні трансформації, що мали місце 
в Україні в 2030 роках ХХ століття. Адже Церква, як один із ба
зових духовнокультурних інститутів українського суспільства, 
що впродовж тривалого часу виконувала роль домінуючого ду
ховного чинника, у ХХ столітті опинилася в епіцентрі військово
політичних катаклізмів Першої і Другої світових воєн, револю
ційних потрясінь, репресивної політики тоталітарного режиму, 
злочинів гітлерівських окупантів. Варто вказати й на той факт, 
що нещадних руйнувань зазнала церква, як багатоскладова сис
тема, з її віровченням, священством, церковною громадою, куль
турномистецьким сегментом як своєрідний антипод комуніс
тичної ідеології4.

Зрештою, від 1917 р. і до кінця 1980х років войовничий дер
жавний атеїзм (від прямих державних репресій проти віруючих, 
знищення релігійних споруд і святинь до науково подібного «ви
криття релігійного мракобісся») був однією із підвалин політики 
радянської держави та правлячої партії, одним із «фронтів» на
садження марксистської ідеології, викорінення духовної націо
нальної традиції5.

Формальним початком процесу наступу на церкву та усунення 
її з усіх сфер тогочасного буття стала, одна з перших декларатив
них заяв нового, вже радянського, керівництва у вигляді Декре
ту Ради Народних Комісарів (РНК) РСФРР від 23 січня 1918 року 
«Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви». 
Цим декретом були скасовані всі право обмеження, пов’язані зі 
сповіданням або не сповіданням релігії, а також було законодав
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чо закріплено право кожного громадянина сповідувати будьяку 
релігію або не сповідувати жодної. Таким чином, як декларували 
самі радянські ідеологи, вперше в історії людства свобода совісті, 
як невід’ємне право людини, була не тільки проголошена, але й 
гарантована кожному законом кожному громадянину соціаліс
тичної республіки6.

Радянська ідеологічна машина завжди особливо акцентувала 
увагу на «особливо важливе значення» факту позбавлення цер
ковних організацій права на релігійне навчання та виховання 
підростаючого покоління, а саме «відокремлення школи від церк
ви» було законодавчо закріплене ст. 9 вищеназваного Декрету. 
Саме тому Н. Крупська писала: «…від відокремлення церкви від 
держави логічно випливає й відокремлення школи від церкви, 
адже дати представникам … релігії в школі можливість пропа
ганди своїх релігійних ідей означає надати можливість впливати 
на дитячу свідомість 7.

Саме такий, доволі специфічний, підхід використовувала ра
дянська ідеологічна система та її провідники. З цього можна з 
робити вельми простий і очевидний висновок: заборона викла
ду релігійних учень (будьяких конфесій), незалежно від того чи 
діти належать до того чи то іншого релігійного напрямку, – не 
є порушенням їхніх прав і свобод, а тотальнобезальтернативне 
насадження матеріалістичноатеїстичної світоглядної моделі 
(незалежно від бажання чи то небажання самих учнів) – це був 
вияв «абсолютної свободи совісті».

Зрештою, радянські ідеологи не приховували свого непри
йнятного ставлення до релігії та вказували, що позиція комуніс
тичної партії щодо релігії та церкви визначається працями класи
ків марксизмуленінізму, Програмою КПРС, рішеннями партійних 
з’їздів, конференцій та пленумів Центрального комітету КПРС8. 
Водночас вказувалося, що марксизмленінізм вчить, що релігія є 
одним з видів духовного поневолення трудящих, «опіумом для 
народу», як писав К. Маркс, а отже тому партія (комуністична – 
авт.) завжди розглядала релігію, як гальмо прогресу суспільства, 
як перешкоду в боротьбі за краще майбутнє, тому й звільнення 
людей від духовного рабства було … одним з найважливіших за
вдань партії, … адже релігія завжди допомагала експлуататорам 
тримати народні маси в темряві і покорі9.

Втім, революційні події в тогочасній Україні мали власний, не 
зовсім співзвучний з ідеями більшовицької Росії, характер. Од
нак у питанні ставлення до церкви (як цілісної структури, чи то 
носія певної продержавницької позиції – авт.) тодішня україн
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ська влада була не настільки далекою від радикальних позиції 
російських більшовиків. Як слушно зазначає, В. Рожко, розріз
неним політичним групам, загалом, варто було б звернути осо
бливу увагу на церкву і церковне життя в України, щоб найперше 
знешкодити їх політичний характер, що суттєво перешкоджав 
інтересам української нації. Нерозуміння цього обов’язку з боку 
української влади, далекойдучий її нейтралітет в тій боротьбі, 
яка розпочалася в лоні церкви між національносвідомим укра
їнством у духовному сані та вірних із московським єпископатом 
та «істінорускими» фатально відбилися на церковній справі в 
Україні у роках національного відродження українського народу. 
А ні М. Грушевський, а ні тим більше В Винниченко були далекі 
від розуміння ролі національної церкви у розбудові Української 
держави, а їх погляди розділяли більшість у Генеральному секре
таріаті та Центральній раді10. 

Зрештою, така складана політична ситуація (послідовна змі
на різних за своїм спрямуванням, проте національних за ідейною 
складовою, урядів в тогочасній Україні) не дала змоги більшови
кам швидко запровадити російськобільшовицькі «ініціативи» в 
питання ставлення до церкви та релігії. «Робітничоселянський 
уряд» уже Радянської України схожий за своїм змістовим напо
вненням декрет видав лишень 22 січня 1919 року. Варто зазначи
ти, що цей документ визначив спрямування державної політики 
щодо релігії та церкви, фактично, на весь радянський період в іс
торії України, адже «Положення про релігійні об’єднання в Укра
їнській РСР» (затверджені Указом Президії Верховної Ради УРСР 1 
листопада 1976 р.), що мали за мету систематизувати та привес
ти у відповідність із всесоюзними законодавчими актами респу
бліканське законодавство про культи, а також приведення цього 
Положення у відповідність до нової Конституції СРСР (1976 р.) 
(затверджені Указом Президії Верховної Ради УРСР 9 вересня 
1981 р.), повторювали та, в ключових положеннях і підходах, ду
блювали цей законодавчий акт11. 

Зрештою й самі програми комуністичної партії (1903 р., 
1919 р., 1961 р.) чітко окреслювали принципи політики партії і 
соціалістичної держави до релігії та церкви12.

З огляду на такий стан справ цілком справедливим і вмоти
вованим можна вважати бажання багатьох (як вірян так і пред
ставників державної влади) розробки принципово (а не фор
мально) нової концепції церковнодержавних відносин, адже в 
статті 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні орга
нізації» ми знову знаходимо вже знайомий нам «марксистсько
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ленінський» підхід: «Церква (релігійні організації в Україні від
окремлена від держави)», а в статті 6 цього ж закону сказано, 
що «державна система освіти в Україні відокремлена від церкви 
(релігійних організацій)»13.

Природно, постає питання про принципи цього «відокремлен
ня». Оскільки в ідеологічній системі координат, коли «виховання 
нової (радянської – авт.) людини є неможливим без звільнення 
його свідомості від релігійних уявлень»14 було ключовою дер
жавною політичною установкою, а тому й домінувало над справ
жнім принципом свободи совісті, то чим цей підхід, насправді, 
відрізняється від сучасного?

Дослідження цього питання у такому ключі приводить нас 
до виявлення цілого ряду неприємних історичних закономір
ностей та паралелей. Зокрема, якщо радянські провідники, 
принаймні (станом на час появи вже згаданого нами більшо
вицького декрету у Радянській Росії – 23 січня 1918 р, а також 
у час появи «ідейного клона» цього Декрету вже в Радянській 
Україні – 22 січня 1919 р.) чітко усвідомлювали «що» і, власне, 
«від чого» вони відділяють, оскільки розуміли значний вплив 
та визначальну роль релігії та церкви в дореволюційній Росій
ській Імперії. Навіть очевидні ідейні супротивники визнавали, 
що «в умовах дореволюційної Росії, церква для трудящих мас 
була майже єдиним осередком духовного життя, через неї, в 
релігійній формі, задовольнялися основні духовні потреби лю
дей. Церква нав’язувала людині переконання, регламентувала 
всі сторони її діяльності, тобто питання про норми поведінки 
людини розглядалося потягом багатьох століть як похідне від 
релігійних поглядів і переконань»15. Зрештою, особлива увага 
приділялася тому факту, що «…православна церква (в Росій
ській імперії – авт.) була частино державного апарату, знаряддя 
утиску будьякої духовної свободи. Так … реєстрація народжен
ня дитини здійснювалася церквою, законним визнавався тіль
ки шлюб через церковне вінчання, обов’язковим було вивчення 
закону божого в навчальних закладах»16. 

Власне, що поганого було у такому стані справ – радянські 
ідеологи пояснити не могли. Натомість загальнообов’язкового 
характеру набули інші, вже радянські, квазіобряди: псевдоре
лігійні риси набув сам радянський устрій (із культом «вождів», 
мавзолей, із псевдо «мощами» В. Леніна, прихід до яких був чес
тю для радянської людини, демонстрації з портретами «вож
дів» – як своєрідна «пародія» хресні ходи з іконами, тощо) доволі 
швидко набув всіх ознак релігійності. Водночас, вельми цікаво 
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пояснювалася й обов’язковість нового радянського устрою та 
його атрибутів, що декларувалося як «абсолютна свобода»: за
конним визнавався лишень той шлюб, що був зареєстрований 
у відповідному державному органі та й зареєструвати новона
роджену дитину можна (і необхідно було) лишень у державних 
органах, це ж саме стосувалося й реєстрації інших актів грома
дянського стану і т.д. 

Зрештою, варто зазначити, що, в цілому, такі норми і положення 
радянськоленінського Декрету «Про відокремлення церкви від 
держави і школи від церкви» (зразка 1918 р. у Росії, чи то зразка 
1919 року в Україні) відповідали конституційним засадам деяких 
тогочасних європейських держав, передусім, «республіканської» 
Франції, однак принципова новизна полягала в останніх парагра
фах декрету: «Жодні церкви і релігійні спільноти не мають права 
володіти власністю. Прав юридичної особи вони теж не мають. 
Все майно наявних у Росії церков і релігійних спільнот оголошу
ються народним надбанням. Будівлі і предмети, що призначені 
спеціально для богослужбових потреб, повертаються згідно із 
особливими постановами, місцевою чи центральною владою в 
безоплатне користування відповідних релігійних спільнот» Такі 
положення стали юридичним прикриттям для конфіскації цер
ковного майна і гонінь на саму церкву17.

Такий стан справ зробив можливим не лишень знищити на
явну на той час розгалужену церковну структуру, але й дозволив, 
дефакто, пограбувати її. Нова державна влада за доволі корот
кий час привласнила собі (чи то прямо, чи опосередковано) всю 
церковну власність. Цей грабунок церкви, окрім економічної 
складової, мав ще й ідеологічне «підґрунтя». Економічний «ко
рінь» релігії В.Ленін вважав «найглибшим» і таким «що його на
самперед і найбільше повинен мати на увазі матеріаліст»18.

У що насправді перетворилася така декларація ми можемо 
зрозуміти, докладно дослідивши «Циркуляр з питання про від
окремлення церкви від держави», зокрема пункти 9, 10 та 11. Зо
крема, тут вказано, що  «необхідно потурбуватися, щоб великі 
монастирські корпуси, призначені для загального проживання, 
не пустували, а були використані найбільш раціональним спосо
бом (влаштування ясел, пролетарських квартир, установ охоро
ни здоров’я і соціального забезпечення та інших загальнокорис
них установ)», а «земельні відділи повинні потурбуватися, щоб 
націоналізація монастирів із зразковими господарствами як ... 
взагалі націоналізація зразкових … маєтків, шляхом передачі їх з 
усім устаткуванням відповідним органам комуни»19. 
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Це дало змогу за доволі короткий час розграбувати церковну 
структуру. Зовсім невірним буде спрощений погляд на це питан
ня, адже закриттю і грабунку піддавалися не лишень  храми, ка
плиці (тобто все, що підпадало під широковживаний, як тоді так 
і зараз, термін «культові споруди»), але й чимала інфраструктура 
церкви з її землеволодіннями, нерухомістю тощо. 

Зрештою, саме в цей період радянською владою було закла
дено ряд принципових підходів (у ставленні до церкви та ви
значенні її місця й ролі у суспільному житті), які не зникли й до 
сьогодні. Йдеться, передусім, про сприйняття церковних інсти
туцій, в якості певного (й вельми небезпечного) ідейного «кон
курента» державної влади. Своєрідна «монополія на правду», 
яку приписали собі більшовики, у наш час поступово перейшла 
й до сучасної правлячої верхівки. Якщо сьогодні й лунають дум
ки про повернення майна церкві (особливо гостро це питання 
постало на початку 1990х років), то вельми складно просува
ється питання повернення всього церковного майна (або, при
наймні того, що залишилося). 

Не менш складним за свою суттю й змістовим наповненням, 
окрім проблем майнового плану, є комплекс питань, що стосу
ються повномасштабного повернення церковної інституції до 
активної участі в соціальнокультурних процесах нашої держави. 
Варто вказати, що існує чимала кількість «ідейних противників» 
(переважна більшість яких належали до складу компартійної 
номенклатури, або ж, як особистості, ідейно сформувалися ще 
у радянський період), які виступають категорично проти зрос
тання впливу й авторитету церкви у суспільстві. Причини такого 
явища зрозуміли: їхні провідники повторюють (а багато в чому 
вони бажали б і відтворити) алгоритм дій більшовицького про
воду зразка 2030 років ХХ століття – побоювання потужного 
«ідеологічного конкурента» (в особі церкви),  викликає й про
вокує появу багатьох неприйнятних у сучасному цивілізованому 
світі дій. Найбільш прикрим є те, що ці псевдоідеологи найбіль
ше звертаються до категорії «світський» в усьому, що стосуєть
ся державного устрою, освіти, культури і, навіть, історії. Вельми 
суперечливою, у цьому контексті, постає думка Є.Буги, який хоча 
й стверджує, що «духовнорелігійна сфера національних інтер
есів безпосередньо пов’язана з дією механізмів самозбереження 
нації», водночас наполягає, що «відокремлення церкви від дер
жави – це повна секуляризація державноправових відносин та 
звільнення усіх сфер, що перебувають у компетенції держави, від 
регулятивносанкціонуючої ролі релігії і церкви»20.
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Звідси, мимоволі, напрошується цілком вмотивований і ло
гічний висновок: будьякі релігійні приписи (як «конфесійно 
заангажовані», «упереджені», «ненаукові» тощо) – варто ігно
рувати, а будьякі «світські ідейні установки» (як «абсолютно 
поза конфесійні» та «наукові»), навпаки, слід беззастережно 
приймати. Саме такими принципами користувалися радянські 
ідеологи на зорі становлення «нової і вільної країни Рад» точні
сінько так само, як і сучасні «борці» за «світськість» нашої моло
дої держави. В даному контексті вважаємо за доцільне згадати 
також і про те, що ніхто не цікавиться зараз, як і не цікавився в 
радянський час, що ж, власне, приховується за поняттям – «ре
гулятивносанкціонуюча роль релігії і церкви», що саме вони 
регулюють і санкціонують? Проте, це було й залишається абсо
лютно незатребуваним, як «вузькоконфесійне» і «ненаукове», а, 
натомість, все «світське» – мало бути сприйняте в радянський 
час (і має бути сприйняте всім нами зараз) як абсолютна істина, 
яка не може бути піддана сумніву, навіть з огляду на наші осо
бисті переконання. Звичайно, що в такому сенсі говорити про 
будьяку «свободу совісті» є недоречним. 

Страх і власна безпорадність перед авторитетом релігії, зага
лом, і церкви, зокрема, змушує сучасних «горе ідеологів» та псев
донауковців, із, переважно, радянськобільшовицьким способом 
мислення і світоглядом, нав’язати сучасній Україні «пом’ягшену 
і спрощену» версію державного радянського атеїзму, тактовно 
«замаскувавши» його у «нову ідеологічнозаконодавчу обгорт
ку» – т.з. «свободу совісті», яку в її сучасному використанні і сло
вовживанні вже давно називають «свободою від совісті».

Таким чином, ми бачимо очевидну «пролонгацію» радянської 
державної управлінської системи й у сучасній українській систе
мі державного устрою: все, що «дісталося» нам у якості «спадщи
ни» у ставленні до церкви і релігії, й, на даний час, сприймаєть
ся нами як «світське», «правильне», «позаконфесійне» й постає, 
у якості «політкоректного і правильного», а все, що відображає 
(або, хоча б, містить натяк) на релігійну складову – відразу ж про
голошується «конфесійно заангажованим», «упередженим», «не
науковим», «клерикальним» та «тенденційним». Хоча, задля збе
реження та дотримання принципів історизму та об’єктивності, 
варто вказати, що ці сучасні «світські державницькі підходи» є, 
насправді, нічим іншим, як завуальованим і спрощеним пережит
ком більшовицькорадянської, атеїстичної моделі внутрішньої 
державної політики. 
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О. І. ВиСОВень 

Порушення прав дітей
віруючих-християн в УРСР 

(друга половина  хх ст.)
Стаття присвячена аналізу спеціальної літератури, яка дає 

змогу комплексно дослідити репресивну політику радянської вла-
ди стосовно дітей віруючих-християн україни в другій половині 
ХХ ст. Спираючись на комплекс джерельної інформації нами вста-
новлено, що  радянські владні органи цілеспрямовано порушували 
права християнських дітей як школі, так і  в громадському жит-
ті, що суперечило загальній Декларації прав дитини, прийнятої 
генеральною асамблеєю ООн в 1959 році; у статті використаний 
метод польових досліджень, який дав змогу встановити багато 
фактів переслідування християнських дітей, які грубо порушува-
ли радянські та міжнародні закони того часу. 

Ключові слова: загальна Декларація прав дитини, Євангельсь-
кі християни баптисти, братство, репресивно-каральні заходи 
тоталітарної влади, урСр, Православна церква.

Об’єктивне розкриття проблеми репресивнокаральних захо
дів радянської влади щодо християнських дітей членів братства 
ЄХБ та православних віруючих до цього часу не знайшло повно
го висвітлення в науковій літературі. Окремі факти та події, які 
пов’язанні з досліджуваною темою відображені в низці праць 
про історію братства ЄХБ та православних громад в УРСР,  а також 
в розвідках про репресії щодо їх членів.1 Тому реалізація цього 
напрямку дослідження наразі є актуальною, і вимагає залучен
ня до аналізу крім спеціальної та самвидавчої літератури, також 
польових досліджень, що значно збагатить проблему новими 
фактами й теоретичними положеннями та дасть змогу повною 
мірою зреалізувати дослідницькі завдання. 

Мета наукової статті полягає в аналізі спеціальної літератури,   
що дає змогу комплексно дослідити репресивну політику радян
ської влади стосовно дітей віруючиххристиян ЄХБ та православ
них громад України в другій половині ХХ ст. Відповідно до мети 
визначено такі завдання: оприлюднення маловідомих та нових 
фактів порушення прав християнських дітей в школі та в громад
ському житті; на прикладі джерел, у тому числі і польових дослі
джень показати незаконні дії влади щодо дітей віруючих ЄХБ та 
православних; Об’єктом  дослідження є репресивна політика вла
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ди стосовно дітей віруючиххристиян ЄХБ та православних гро
мад України в другій половині ХХ ст. Предметом є факти та події, 
які пов’язані з порушенням прав християнських дітей в школі та 
громадському житті.  Хронологічні межі дослідження охоплюють 
період другої половини ХХ ст., коли  діти членів братства ЄХБ та 
православних громад України найбільше зазнавали утисків як з 
боку репресивнокаральних органів влади, так і в закладах осві
ти та громадському житті. Географічні межі статті пов’язані з те
риторією УРСР, яка на той час була у складі  СРСР.  Дослідження 
виконано з дотриманням принципу історизму, який є надзвичай
но важливим для показу  суспільнополітичної ситуації та по
силення каральнорепресивних заходів правлячого режиму, що 
негативно позначилося  не лише на членах конфесії ЄХБ та РПЦ, 
але й на їхніх сім’ях.  Також у дослідженні були застосовані порів
няльноісторичний, структурносистемний методи тощо.

 Хоча після смерті Й. Сталіна до влади в СРСР прийшли більш 
помірковані партійні діячі і в країні розпочалися політичні, еко
номічні і культурні реформи (які пізніше стали відомі під тер
міном «хрущовська відлига»), – внутрішня і зовнішня сутність 
тоталітарної системи залишилася незмінною. Тому й після про
голошення остаточної перемоги соціалізму в країні Рад на «до
леносному» XXІ з’їзді Комуністичної партії Радянського Союзу 
(КПРС) у 1959 р., і переходу до розгорнутого будівництва кому
ністичного суспільства, партійнодержавне керівництво вирі
шило розпочати новий етап боротьби з релігією. Так, на початку 
1960–х років були зачинені тисячі церков і молитовних будин
ків. Розпочалася масована антирелігійна пропаганда, яка поєд
нувалася з наклепами на адресу віруючих. У свою чергу, гостро 
посилився тиск з боку Ради у справах релігій і КДБ на керівни
ків релігійних об’єднань, в тому числі і на керівництво Союзу 
євангельських християнбаптистів та РПЦ. Саме під його впли
вом Всесоюзна Рада ЄХБ (ВРЄХБ) у 1960 р. прийняли документи, 
які пізніше стали причиною утворення руху «ініциативників», а 
саме положення про ВРЄХБ і «Інструкційний лист старшим пре
світерам». Зокрема, в них від імені ВРЄХБ вимагалося не залуча
ти дітей на молитовні зібрання, довести до мінімуму хрещення 
молоді до 30 років, при цьому новонаверненим встановлювався 
випробувальний термін не менше 23 років, а учнів, студентів і 
військовослужбовців взагалі охрещуватися заборонялося. Не до
зволялося допускати на проповіді членів інших громад тощо.2

Подібна ситуація мала місце і у відносинах радянської влади з 
Православною церквою. Ось що стверджує дослідник С. Яремчук: 
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«В застійні часи посилився нагляд влади за діяльністю Церкви. 
До цього процесу були долучені представники різних державних 
установ і громадськості. В першу чергу увага приділялася вико
нанню церковних обрядів, проповідницькій діяльності духовен
ства та недопущенню у храми молоді. Влада бажала перетворити 
храми у місця, де б збиралися лише люди похилого віку… В пере
важній більшості атеїстична робота проводилася лише на папері, 
і голкові удари з боку апарату уповноваженого Ради у справі ре
лігій не знаходили підтримки серед населення. Головними атеїс
тами на місцях переважно виступали голови сільрад і директори 
шкіл. Вони слабо розбирались у питаннях релігійного законодав
ства, але знали, що партійне керівництво країни веде боротьбу з 
«релігійними пережитками».3 

Схожа тактика застосовувалася комуністичною владою і щодо 
протестантських громад ЄХБ. Ось що писали очевидці й учасники 
тих подій: «1961 рік. Братство було піддано тяжким випробуван
ням. Грубо подавлялася свобода віри. Повна заборона діяльності 
незареєстрованих громад. По всі країні – масовані арешти, кон
фіскація будинків, які надали віруючі для зборів. Сотнями закри
ваються і зареєстровані громади. За першу половину 1961 року 
було ліквідовано 300 таких громад. ВРЄХБ вважає, що при таких 
темпах навішування замків всі громади будуть зачинені за 2,53 
роки».4  Але не це було найбільшим випробуванням для  членів 
братства ЄХБ та Православної церкви, страхітливим стало те, що 
під час гонінь жертвами тоталітарної влади ставали їхні діти, 
яким не лише  заборонялося відвідувати церковну службу, але й  
застосовувалися більш дієві методи перевиховання: виховні бесі
ди, всілякий моральний тиск, залякування та фізичні покарання. 
Так, у самвидавчих документах братства ЄХБ  1960–1970х років 
наводиться велика кількість фактів кричущого порушення прав 
дитини в загальноосвітніх школах. Типовими для цього періоду 
були випадки фізичної розправи над  дітьми за не бажання бути 
у лавах дитячої організації «Піонерія».  Так, у 1964 році в місті 
Житомирі в школі №30 учня 5ого класу Володю Довбиша у во
ротах школи побив черговий школи за те, що він прийшов без 
галстука до школу.5  

За свідченням очевидця тих подій Валентини Іванівни Лев
ченко (1969 р.н., м. Яготин, Київська обл.) процес її атеїстичного 
перевиховання в школі проходив в декілька етапів: «Першим  з 
ким я мала виховну бесіду з приводу релігійної приналежності 
моїх батьків це був завуч з виховної роботи.  Головним чином, він 
запитував мене чи з доброї волі я ходжу до церкви, чи не піддаю
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ся фізичному впливу з боку батьків. Далі процесом атеїстичного 
перевиховання займався класний керівник (з етичних міркувань 
я її назву Г.О.). Зрозуміло, що людський фактор тут відігравав осо
бливу роль, адже мій класний керівник був членом КПРС, тому 
особливо ревно поставився до цього завдання. Уже перед всту
пом мого класу в піонери розпочалися постійні виховні бесіди 
про важливість цього кроку в житті радянської дитини. Звичай
но, що в день вступу я була відсутня в школі, просто її прогуляла 
з сестрою (про цей  прикрий випадок мої батьки навіть нічого не 
знали).  Після цього для Г.О. моє атеїстичне перевиховання стало 
справою честі. При всьому класі вона мені подарувала піонерську 
форму і наділа червоний галстук, що свідчив про приналежність 
до цієї організації. Кожного ранку вона спеціально приходила на 
перший урок, щоб пересвідчитися чи ношу я галстук. Ця червона 
хустинка для мене перетворилася в своєрідний моральний тягар, 
адже у моїй релігійній свідомості ця річ  була уособленням пев
ного язичницького фетишу. Крім морального тиску з боку вчи
телів, долучалися до процесу перевиховання і школярі всієї шко
ли, які добре знали, що мої батьки баптисти.  Адже одного разу 
мене і мою старшу сестру Наталію   та брата  Вєніаміна виставили 
перед всією школою на лінійці, мабуть, з метою навернення на 
правильний шлях. Звичайно, що з нас сміялася вся школа, після 
цього випадку ми перетворилися в «білих ворон», на яких просто 
показували пальцем і так розважалися. Саме тоді, будучи дити
ною,  я вперше відчула, що таке приниження людської гідності». 6

Крім того, до обов’язків класного керівника належало надан
ня дитині з віруючої сім’ї характеристики, де обов’язково вказу
валася її релігійна приналежність. Зокрема в характеристиці на 
ученицю 4го класу Храпову Надю учитель Шелковська вказує, 
що в піонери не вступила, оскільки живе в релігійній сім’ї, сама 
дівчинка відвідує зібрання. Ніяких суспільних обов’язків не ви
конує. 7  Такого роду характеристика  не лише порушувала міжна
родні правові норми, зокрема прийняту в СРСР Конвенцію прав 
дитини ООН від 1959 року, а також і радянські закони, де забо
ронялося  вказувати в  документах про релігійну приналежність 
дитини чи громадянина.8 Отже, цей факт став свідченням того, 
що уже зі шкільної парти дитина в тоталітарному суспільстві під
давалася дискримінації. 

У термінових повідомленнях через самвидавчі бюлетні опри
люднювалося багато інформації про знущання над дітьми віру
ючих і поза  школою.  Так, у звіті комісії матерів християнок, 
які займалися дослідженням порушення прав  християнських 
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дітей, при Раді родичів в’язнів вказувалося, що 23 серпня І979 
року, в м. Львів були затримані братслужитель благовістник 
Ради Церков ЄХБ Ритіков Павло Тимофійович, його син Ритіков 
Володя і Вельчинська Галя. Це сталося при перевезенні дітей 
в’язнів і служителів, що знаходяться на нелегальному положен
ні. Діти відпочивали останнім часом в Закарпатті. Другий раз за 
час їхнього відпочинку був здійснений на них наліт міліції. Пер
ший – 18 липня діти добу були оточені міліцією, представника
ми прокуратури. Надивилися і наслухалися всілякої несправед
ливості, брехні, хитрощів, беззаконня у представників влади. 
Після  ретельного обшуку у них вилучена вся духовна літера
тура, магнітофони, плівки. Дітей вивезли з місця відпочинку, 
нікого не затримали цього разу. Іншого разу міліція 23 серпня 
в м. Львові, затримали вищезгаданих осіб, які і зараз знаходять
ся під вартою. Окрім духовної літератури, магнітофонів, фото
апарата, кінокамери, були вилучені гроші в сумі 2449 рублів, що 
належать дітям для утримання і відправки додому.  Стеження 
за дітьми були встановлені до самих їх будинків.  Рада родичів 
в’язнів ЄХБ 1 вересня 1979 рік.9

Одним з жахливих методів залякування дітей віруючих хрис
тиян були виклики на допити в правоохоронні органи без супро
воду дорослих. За свідченням Ради родичів в’язнів у 70х роках 
ХХ ст. такі випадки значно почастішали. Так,  в  Раду була пода
на заява від дружини Рижука Василя Федоровича,  у якій вказу
валося: «11 квітня 1974 р.  моїх дітей викликали в міліцію куди 
приїжджав слідчий Гагарський, який веде справу їх батька Ри
жука Василя Федоровича. Наприкінці навчального дня до шко
ли під’їхала міліцейська машина. Місцевий міліціонер з дитячої 
кімнати запропонувала їхати на машині у відділення міліції. На 
машині вона не поїхала, пішла пішки. Там її допитував слідчий. 
Коли мене повідомили, що донька пішла в міліцію, то я пішла 
туди, а коли прийшла, Галя, якій 13 років була в сльозах, після її 
допиту викликали  доньку Ніну 16 років, а потім сина 18 років 
Мішу.  11.VI74 р.10

Тоталітарна влада не тільки проводила репресивнокаральні 
заходи щодо дітей віруючих, але позбавляла їх права на повно
цінне життя. Адже у 70–х рр. в зв’язку з посиленням репресії 
щодо віруючих протестанських та православних громад багато 
її членів опинилися за гратами в місцях позбавлення волі. З кож
ним роком  список в’язнів совісті тільки збільшувався. Звичай
но, що найбільше від цього потерпали багатодітні сім’ї, які без 
батькагодувальника залишалися без засобів до існування. У 
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самвидавчій літературі зафіксовано чимало витягів з листів жі
нок та дітей в’язням совісті. Одне з них наводимо дослівно: «Я, 
Германюк Уляна Сергіївна, проживаю в Ворошиловградської обл. 
м Лисичанськ6, вул. МЮДа №22, мати 5тьох дітей, чоловік пере
буває за гратами за сповідування Живого Бога. Від самої юності 
я піддаюся гонінням тому, що хочу служити Господу. Коли я вчи
лася в медичному училищі, мені погрожували виключити з числа 
учнів, якщо я не відмовлюся від віри в Бога. Потім я вступила до 
інституту, де при закінченні мені повторили ті ж слова – і диплом 
я не отримала. Але все ж незважаючи на всі труднощі, через рік я 
мала документи про закінчення інституту. І почалася нова хвиля 
переслідування вже на роботі, де працювала вет. лікарем. За цей 
час мене двічі звільняли з роботи, не зважаючи навіть на те, що 
я багатодітна мати. Потім я змінила місце проживання, але й тут 
мене знову знайшли «турботливі руки». Працювати на новому 
місці мені довелося тільки один рік. Після всього вищезгаданого, 
я вирішила забути свою освіту і пішла мити під’їзди, потім пра
цювала кочегаром. Останнім часом працювала сторожем, споді
ваючись, що мене звідси не звільнять, але минуло небагато часу, 
мені й тут не знайшлося місця. Це я коротко повідомила особисто 
про себе, а мій чоловік Германюк Степан Григорович неодноразо
во піддавався штрафам по 50 карбованців, був поміщений на 15 
діб в КПЗ, а потім засуджений до 4,5 роки ув’язнення в таборах і 
3 з них на поселенні. Діти в школі також піддаються глузуванням 
і отримують занижені оцінки. У цих гоніннях за віру в Бога Гос
подь робить  нас самовідданими, безстрашними. Роки знущання 
підтверджують про те, що нас позбавляють елементарного права 
на існування. Прошу Вас, дорогі діти Божі, моліться за нас, щоб 
ми перенесли все скорботи і позбавлення, залишаючись вірними 
Господу. 10 / IX1974 р. Германюк У.С.».11

Таким чином, спираючись на комплекс джерельної інформації  
ми прийшли до таких висновків: поперше, каральнорепресивні 
заходи тоталітарної влади в другій половині ХХ ст.  були спрямо
вані не лише проти членів братства ЄХБ та РПЦ, але й проти їхніх 
дітей. Зібрані та проаналізовані факти дають підстави стверджу
вати, що радянські владні органи цілеспрямовано порушували 
права християнських дітей в школі та в громадському житті, 
що суперечило загальній Декларації прав дитини, прийнятої ге
неральною асамблеєю ООН в 1959 році. Подруге, найбільш га
небним порушенням законодавства стала  заборона відвідувати 
дітям та молоді церкву та молитовні будинки, які супроводжува
лися моральним та фізичним тиском, погрозами та викликами 
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до правоохоронних органів для допитів. По третє, у дослідженні 
використаний метод польових досліджень, який дав змогу вста
новити багато фактів переслідування християнських дітей, які 
грубо порушували міжнародні та радянські закони того часу. 
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Коротка парламентська практика депутатів від РСДРП у 
Державній Думі переконливо довела, що встановлення влади 
легітимним шляхом для більшовиків було неможливим: ні у 
контексті монархічної політичної моделі (через походження ком
партійних вождів), ні у контексті республіканської моделі (через 
непрогнозованість та неконтрольованість процедури класичних 
демократичних виборів). Потрібна була власна модель держави з 
простим політичним та суспільним порядком, що ґрунтувався б 
на рівності суспільних станів. Така державна модель, яка не була 
б пов’язаною з попередньою історичною традицією: релігійною, 
етичною, політичною. Побудова подібного устрою мала здійсню
ватися у середовищі, яке за умови активного впливу на нього мо
гло за короткий час стати придатним матеріалом для створення 
відповідної політичної системи. Мова йде про середовище масо
вого люмпену, штучно створеного у повоєнному соціумі тоталь
ним терором, специфічною освітою та пропагандою. 

Тут якнайкраще ставала у пригоді комуністична доктрина, 
сформульована К.Марксом і Ф.Енгельсом у брошурі «Маніфест 
Комуністичної партії» 1847 року. З одного боку, поєднання по
літичної диктатури з економічною давало колосальну владу над 
суспільством. Останнє у процесі комунізації втрачало ознаки ор
ганізованої спільноти. Держава зливалася з суспільством, става
ла його кістяком, але зберігала свою ідентичність і робила спро
би нав’язати її населенню1. З іншого – тому, що саме суспільство, 
принаймні та його частина, що асоціювала себе з православно
російською традицією (від слов’янофілів до чорносотенців) мен
тально була готова до індоктринації комунізму у більшовицько
му варіанті2. Парадоксально, але наразі мова йде про православне 
коріння російського комунізму.

Для з’ясування суті проблеми скористаємося сучасною свобо
дою вибору методологічних підходів і зробимо спробу поєднати 
у дослідженні наукові та богословськоісторичний підходи. За
стосування богословськоісторичного підходу до вивчення іс
торії становлення комунізму в Україні у міжвоєнний період, зо
крема особливостей процесу поглинення державою суспільства 
і перетворення останнього на своєрідного «сіамського близню

т. М. ЄВСЄЄВа

Парадокси етноконфесійності: конвергенція 
і дивергенція російського православ’я

та комунізму на зламі епох
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ка» – державосуспільство, – у сучасній вітчизняній історіографії 
не зустрічається і, можливо, є дещо несподіваним. Тим більше, 
що сучасні світські історики православної церкви неохоче звер
таються як до канонічних основ діяльності церкви у суспільстві, 
так і до спроб сучасників певних історичних подій подати бого
словське осмислення суспільних процесів та знакових постатей 
епохи. Більшою популярністю користуються праці з психології 
мас, соціальної психології, криміналістики: ч.Ломброзо, Г.Лебона, 
написані у кінці ХІХ – першому десятилітті ХХ століття3. Конфе
сійним історикам усе ще бракує ґрунтовної історичної освіти. 
Тим часом, як показує практика, такий підхід і в одному, і в ін
шому випадку значно звужує дослідницьке поле, зокрема, коли 
мова йде про такі історичні процеси, як становлення комунізму в 
Україні у 19201930 рр..

В якості методологічної основи богословськоісторичного 
аналізу проблеми поглинення українського суспільства держа
вою у процесі будівництва комуністичного ладу, зокрема, крізь 
призму відносин держава – церква – суспільство, автор вико
ристовує історикобогословські праці одесита за походженням 
протоієрея РПЦ Г.Флоровського «Пути русского богословия» 
(Париж, 1937)4, а також найвизначнішого релігійного філософа 
російської пореволюційної еміграції, вигнанця з «філософсько
го пароплава», киянина М.Бердяєва – «Судьба Росии» (Москва 
1918)5 та «Истоки и смысл русского коммунизма» (Париж, 1937, 
видання російською мовою 1955)6. Обидва автора були оче
видцями кінця епохи Романових, світової війни та революцій. 
За особистим визнанням М.Бердяєва, він належить до людей, 
які прийняли всередину себе революцію, її болісно пережива
ють і підносяться над її повсякденною боротьбою до релігійно
апокаліптичних та історіософських позицій7. Для висвітлення 
правового аспекту відносин церкви і держави використовуєть
ся документальний збірник «Церковь и государство. История 
правовых отношений» А.Ніколіна8.

Наслідуючи при створенні комуністичної політичної системи 
приклад Великої французької революції 1789 р., російські біль
шовики намагалися – принаймні наполегливо переконували на
селення у тому, що вони «відрізали себе від свого минулого й від
окремили безоднею те, чим вони були, від того, чим вони бажали 
бути надалі»9. Виховали не одне покоління істориків, які не підда
вали сумніву запропоноване комуністами твердження про те, що 
Російська імперія та СРСР – абсолютно відмінні і не пов’язані між 
собою державні устрої. Однак, якщо дещо змістити ракурс дослі
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дження і застосувати ширше коло методологічних підходів, то по
мітно, що вони, як і французи свого часу, «почерпнули з давнішого 
порядку більшу частину почуттів, звичок і навіть ідей, за допомо
гою яких здійснювали революцію, яка зруйнувала цей порядок, і, 
що самі того не бажаючи, вони скористалися його уламками для 
спорудження будинку нового суспільства»10. Отже, користуючись 
порадою Алексіса де Токвіля, якому «аби добре зрозуміти Рево
люцію, її справу, треба було забути Францію, якою ми її бачимо 
нині, й викликати з могили іншу Францію, якої вже не існує»11, аби 
зрозуміти Російську імперію/СРСР часів становлення комунізму, 
викличемо Росію, уламки якої лягли в основу комуністичного сус
пільства, бо старі гріхи завжди мають довгі тіні.

У згаданій праці Г.Флоровський висвітлював історію відно
син церкви і держави у Росії від «стародавньої Русі до передре
волюційної Росії» з богословських позицій класичного візанти
нізму, які вважав єдино православними12. У контексті нашого 
дослідження інтерес становить розділ, присвячений церков
ним реформам Петра І. Вони вперше визначили статус монар
ха як абсолютний у тому вигляді, у якому він пізніше увійшов 
до складу відомої тріади «самодержавство, православ’я, народ
ність» і вплинув на формування моделі комуністичної держави. 
Саме Реформація Петра І, як визначає її автор, змінила «само
чувствие и самоопределение» російської влади у ту переломну 
добу. Держава в особі імператора офіційно і публічно утвердила 
себе «як єдине, безумовне, всеохоплююче джерело усіх повно
важень, усілякого законодавства, усілякої діяльності і творчос
ті»13. У практичній політиці і суспільному житті це означало, що 
від моменту впровадження церковної реформи усе мало стати 
державним, у тому числі церква і церковні справи, бо віднині 
держава ставала абсолютною. «Саме у цьому вбиранні держав
ною владою усередину себе усього і полягає задум тієї «полі
ційної держави», яку впровадив і закріпив у Росії Петро І»14. За 
Флоровським «поліційна держава» – це не зовнішня, а, радше, 
внутрішня реальність, яка історично розвивається із духу. Влас
не, це не устрій, а стиль життя. Не тільки політична теорія, але 
й релігійна установка. ««Полицеизм» – есть замысел построить 
и «регулярно сочинить» всю жизнь страны и народа, всю жизнь 
каждого отдельного обывателя, ради его собственной и ради 
«общей» пользы или «общего блага». «Полицейский» пафос есть 
пафос учредительный и попечительный. И учредить предлага
ется не меньшее что, как всеобщее благоденствие и благополу
чие, даже попросту «блаженство»» – відзначав Г.Флоровський15. 
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Керуючись власними інтересами та потребами, абсолютна 
держава у добу Петра І перебрала на себе суто церковні обов’язки 
і функції. Всеохоплюючу турботу про релігійну належність та ду
ховну опіку народу й навіть подеколи брала участь у вирішенні 
питань, що стосуються православної догматики і віровчення16. А 
Церкві інституціонально було відведене певне місце у державній 
структурі лише у межах політикотехнічних завдань: відповідно 
до обсягів потреби та ступеня корисності для держави. Тобто як 
установі, у якій організовується релігійне життя народу.

Статус імператора в ієрархії синтезованого Петром І держав
ного устрою також офіційно і публічно поєднав прерогативи 
царя і верховного жерця і визначався як богоподібний, хоча де
факто це робив ще Іван ІV17. Внаслідок поєднання Іго розділу 
ІІго титулу Номоканону Фотія «Про Василевса», який визначав 
імператора як «правову владу, загальне благо для підданих», та 
ІІІго титулу «Про Патріарха»: від розділу Іго («Патріарх є живий 
і одушевлений образ, ікона Христа, що словом та ділом свідчить 
істину») – по розділ VIIIй («Найвеличніші й найнеобхідніші час
тини держави – імператор та патріарх»)18 всю можливу «благо
дать» було перенесено на особу імператора. Відтепер держава пе
ребрала на себе турботу про релігійне та духовне благо народу, а 
монарха почали титулувати ще й «Христом Господнім»19. У прак
тичній політиці це означало, що цар через церковний чин пома
зання отримував «від Бога» абсолютну прерогативу не лише на
казувати, але й судити судом останньої інстанції усіх підданих: 
і світських, і духовних. Тобто, йому, «як хранителеві «обох скри
жалей», належала вся повнота влади над його землею і на його 
землі, всеохоплююче jus territorii»20.

Цей оригінальний синтез християнської держави і росій
ського політичного устрою історик Церкви і міністр ісповідань 
у Тимчасовому уряді А. Карташов умовно назвав «суб’єктивною 
теократією»21. Найважливішою характерною ознакою цієї ви
найденої в Росії християнської політичної системи, яка через 
два століття органічно вплелася у комуністичну модель, було 
те, що верховна влада втратила початковий канонічний дуа
лізм. Дві паралельні верховні влади, два маєстати – духовний 
та світський – наклалися та абсолютизувалися в особі монарха. 
Цар отримав право подвійного миропомазання, а з ним і права 
духовної особи (причастя двох видів, читання Євангелія у храмі 
під час служби)22. Як хранитель «обох скрижалей», російський 
імператор, став абсолютним законодавцем, джерелом церков
но–державного права, що перевіряє себе безпосередньо крите
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ріями закону Божого і підлягає тільки Божому суду. Такий статус 
монарха відносив Церкву та православну ієрархію до категорії 
«суду людського», автоматично позбавляючи її сакральності 
(а, значить, легітимності) на рівні церковнодержавного зако
нодавства. За влучною характеристикою А. Карташова, право
славний єпископат замість Кормчої книги мусив звикнути ба
чити свого законодавця в живій особі монарха23.

Відповідно до означених загальних теоретичних засад, 
«суб’єктивна теократія» за століття політичної практики зна
йшла свій відбиток у правосвідомості громадян та у державно
му праві. Ліквідація патріаршої кафедри нівелювала не лише 
паралельне джерело законодавства, але й саму ідею особли
вого канонічного законодавства, усунула будьяку можливість 
канонічної правотворчості Церкви. Так, наприклад, у статті 42 
«Основних законів», про владу імператора стосовно останньої 
зазначалося наступне: «Імператор, як християнський Государ, 
є верховний захисник і хранитель догматів домінуючої віри, 
блюститель правовірності й усякого в Церкві святій благочинія. 
У цьому розумінні імператор в «Акті про наслідування престо
лу» іменується главою Церкви». Отже, цілі покоління підданих 
Російської імперії аж за два століття до появи привиду кому
нізму почали звикати до відсутності у суспільній і правовій сві
домості навіть самої ідеї існування будь-якої вищої апеляційної 
інстанції, нарівні з монархом. Разом з цим посилювалося пере
конання у гріховності протистояння монархові, які б злочини 
він не вчинив, адже він є уособленням Бога.

Друга ланка тріади – «народність» – передбачала юридич
но зафіксовану перевагу вільного розвитку великоруського на
селення й асиміляцію ним інших націй і народностей імперії. А 
оскільки росіяни у більшості своїй належали до православної 
віри, то поняття «русский» та «православний» в адміністратив
ній практиці збігалися. Татарин, поляк і єврей вважалися лише 
російськими підданими відповідно магометанського, католиць
кого, або іудейського віровизнання, але офіційно усталена тер
мінологія кваліфікувала їх як «інородців», або «іновірців». Така 
політична практика і відповідний їй правовий статус РПЦ пере
творили останню на офіційний форпост імперії на інонаціональ
них та інорелігійних околицях країни24.

Що ж стосується державних функцій і правових засад третьо
го чинника – «православ’я», то тут слід відзначити наступне. 
Аж до останнього періоду синодальної доби в Росії діяла прак
тика юридично оформленого прикріплення до певного віровиз
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нання з урахуванням пріоритету Російської православної церк
ви як «первенствующей». «Регламентація совісті» починалася 
обов’язковістю для християн та нехристиян (за винятком ста
рообрядців і баптистів) релігійної форми шлюбу. При цьому всі 
шлюбні справи вважалися підсудними духовним установам від
повідних віровизнань. Жорстка регламентація шлюбу тягнула за 
собою подальші обмеження юридичної дієздатності громадян. 
Наприклад, при зміні віри. Християнам не просто категорично 
заборонялося офіційно переходити у нехристиянські віроспо
відання, а православним – виходити з Церкви. Закон пересліду
вав незгодних як кримінальних злочинців. Спочатку «отпавшие» 
в інославні ісповідання, згідно ст. 188 «Уложения о наказаниях», 
відсилалися до церковного керівництва «для увещания, вра
зумления» та застосування церковного покарання. Якщо ж піс
ля цього православний підданий продовжував «упорствовать», 
цивільна влада застосовувала щодо нього адміністративнопо
ліційні заходи впливу. «Отпавшему» заборонялося жити в своїх 
маєтках, населених православними, над його власністю призна
чалася опіка. За наявності неповнолітніх дітей держава вживала 
заходів, щоб убезпечити їх від «совращения»25. Також у випадку, 
коли певна особа, знаючи про наміри дружини, дітей чи інших 
осіб, за котрими вона наглядає або ними опікується, відступити 
від православного до іншого християнського сповідання, не на
магалася перешкодити їм у здійсненні цих намірів, – вона підля
гала арешту терміном до трьох місяців26. 

Ще суворіше ставився закон до осіб, винних у «совращении» 
православного в інше християнське віровизнання. Означена 
особа підлягала засланню до Сибіру або примусовій службі в 
арештантських відділеннях терміном до півтора року з позбав
ленням усіх виняткових прав та переваг27. Подібне суворе пока
рання – каторгу або висилку на поселення – передбачав закон 
для винних в «совращении» в нехристиянську віру, котрі для 
цього вдавалися до зловживання владою, примусу, обману або 
насильства. Відповідним чином Російська держава вирішувала 
питання про змішані шлюби православних з інославними. Діти, 
народжені у цьому шлюбі, вважалися такими, що належать до 
православного віровизнання (деякі винятки допускалися лише у 
прибалтійських губерніях)28.

Так само цілу низку суворих кримінальних переслідувань 
проти формальних православних – так званих «упорствующих 
в вере предков» – викликало проведене в завойованій Гали
чині у 1915 р. «Відомством православного сповідання» бюро
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кратичне «возз’єднання» уніатів з православними. Примусово 
«возз’єднані» уніати відмовлялися брати шлюб за православним 
чином, віддаючи перевагу католицькому («краківському»). Міс
цева консисторія притягувала до відповідальності за цей «зло
чин», зобов’язуючи подружжя давати підписку про припинення 
«купножительства» та у деяких випадках відбираючи у нього ді
тей29. Притягали до адміністративної відповідальності і подруж
жя, яке відмовлялося хрестити дітей за православним чином. 
Тоді консисторія накладала грошові стягнення, а його виплата 
часто призводила до продажу всього родинного майна з аукціону 
і банкрутства господарства30. 

Окрім свободи чад, приналежних до «первенствуючої церкви», 
держава жорстко регламентувала «волю віри» неправославних 
та нехристиян. Керівництво духовними справами інославних 
та іновірних віровизнань здійснювало міністерство внутрішніх 
справ через Департамент духовних справ іноземних сповідань. 
Тому перехід з одного інославного сповідання до іншого допус
кався, на прохання громадянина, лише з дозволу міністра вну
трішніх справ. Позиція духовенства того віровизнання, до якого 
проситель бажав перейти, до уваги не бралася31. 

Перехід нехристиян до інославних церков можна було здій
снити, лише отримавши через міністра внутрішніх справ особли
вий дозвіл самого імператора. Виняток з цього правила станови
ли тільки євреї, котрі могли переходити до інославних Церков з 
дозволу міністра внутрішніх справ, та нехристияни Кавказького 
краю. Для цього останнім досить було отримати дозвіл головно
го начальника цивільної частини32. Але офіційний позавіроспо
відний стан російською владою не допускався. Загалом народові, 
а, радше, підданим у моделі «православ’я, самодержавство, на
родність» відводилася роль пасивних рабів, яким благо дасться 
Божою милістю або царською ласкою. Самі ж вони вимагати чо
гось права не мали. 

Згадану ментальну установку, традиційно притаманну ро
сійському населенню («великороссам» у тогочасній терміноло
гії – авт.) через церкву намагалися прищепити українцям, яких 
вважали частиною «єдиного» народу, як елемент традиційної 
політичної культури. Саме це спільне «великорусское племя» 
М.Бердяєв у своїх історіософських статтях, написаних напередод
ні та під час війни 19141918 рр., називав ядром російського ім
періалізму, з якого та навколо якого «звершується всесвітньоіс
торична робота імперії». За Бердяєвим: «російський імперіалізм 
має національну основу, але своїми завданнями він виходить за 
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межі національного завдання, адже перед ним стоїть завдання 
широкого об’єднання, можливо, ще небаченого об’єднання За
ходу і Сходу, Європи та Азії»33. Російський імперіалізм – месіан
ський за своєю природою, такий, що «переходить в заперечення 
націоналізму, … хоче, аби російський народ жертовно віддав себе 
служінню справі визволення всіх народів, … аби «русский чело
век» явив собою образ «всечеловека»»34. Однак, від чого саме 
належить звільнити «всі народи» філософ, наразі, не вказує. На
томість підкреслює, що «русский всечеловек» має призначення, 
місію, відповідно до якої йому належить зробити російський 
імперіалізм «щедродарящим», тобто, причарувати інші народи 
«обаянием истиннорусской культуры» і, таким чином, підняти
ся на висоту світових імперіалістичних завдань.

Колективний портрет месій російського імперіалізму фі
лософ подає у книзі «Истоки и смысл русского коммунизма»: 
«Релігійна формація російської душі виробила певні стійкі 
властивості: догматизм, аскетизм, здатність до страждань та 
жертовності в ім’я своєї віри, якою б вона не була, устремління 
до трансцендентного, що стосується то вічності, іншого світу, 
то майбутнього, цього світу. Релігійна енергія російської душі 
має здатність переорієнтовуватися і спрямовуватися до мети, 
яка не є вже релігійною, наприклад, до соціальної мети. В силу 
релігійнодогматичного устрою своєї душі росіяни завжди ор
тодокси або єретики, розкольники, вони апокаліптики або нігі
лісти. Росіяни ортодокси і апокаліптики і тоді, коли вони у ХVІІ 
ст. були розкольникамистарообрядцями, і тоді, коли у ХІХ ст. 
вони стали революціонерами, нігілістами, комуністами»35. Пи
тання, що думають народи Заходу і Сходу, яких російський імпе
ріалізм збирався «причарувати» і увібрати до складу своєї сві
тової імперії, також традиційно не ставилося.

У цьому ж російськоправославному контексті М.Бердяєв роз
глядав феномен російської революції. На момент виходу книги 
«Судьба России» у 1918 р., він не диференціював її на етапи, але 
визначив так: «Русская революция не есть феномен политичес
кий и социальный, это прежде всего феномен духовного и рели
гиозного порядка»36. Отже, на його думку, месіанська ідея могла 
відірватися від власного релігійнохристиянського ґрунту і пере
живатися народами як винятково духовнокультурне покликан
ня37. Відтак у праці більш пізнього періоду М.Бердяєв розглядав 
російський комунізм саме як специфічний різновид «духовно
культурного покликання». Або як явище, з одного боку, світове й 
інтернаціональне, а з іншого – російське і національне, детермі
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новане російською історією38. Отже, інтернаціоналізм російської 
комуністичної революції – чисто російський, національний. На
віть активна участь євреїв у російському комунізмі дуже харак
терна для Росії та російського народу. Російський месіанізм спо
ріднений з месіанізмом єврейським39. 

Продовжуючи виводити витоки комунізму з російської історії, 
М.Бердяєв порівнював політичну культуру старої Росі та більшо
вицької РСФРР. Він зазначав, що під символікою месіанської ідеї 
Москви – Третього Риму відбулася гостра націоналізація церкви. 
Під символікою марксизму відбулося об’єднання міфу про ро
сійський народ з міфом про пролетаріат і внаслідок цього – ото
тожнення російського месіанізму з пролетарським месіанізмом. 
Загалом «більшовизм – третє явлення російської великодержав
ності, російського імперіалізму. Першим було Московське цар
ство, другим явленням – імперія Петра»40. Замість Третього Риму 
в Росії вдалося здійснити Третій Інтернаціонал41. 

Російський комунізм та його носії у порівняльній богослов
ській інтерпретації філософа характеризуються так. Приналеж
ність до російського царства визначалась сповіданням істинної, 
православної віри. Приналежність до радянської Росії визначати
меться сповіданням ортодоксальнокомуністичної віри. Більшо
вики створили поліцейську державу, яка за способом управління 
та символами дуже нагадувала стару російську державу. «Росій
ська комуністична держава – зараз єдиний у світі тип тоталітар
ної держави, заснованої на диктатурі світогляду, на ортодоксаль
ній доктрині, обов’язковій для усього народу. Комунізм в Росії 
прибрав форму крайнього етатизму (від фр. L’état – держава), що 
охопив залізними лещатами життя величезної країни, і це на
жаль, повністю узгоджується зі старими традиціями російської 
державності. Стара російська автократична монархія корінилась 
у релігійних віруваннях, вона усвідомлювала та виправдовувала 
себе як теократію, як священне царство. Нова російська кому
ністична держава теж автократична і теж коріниться у віруван
нях народу, у нових віруваннях робітничоселянських мас, вона 
теж усвідомлює себе і виправдовує себе, як священне царство, 
як зворотну теократію. Стара російська монархія базувалася на 
ортодоксальному світогляді, вимагала згоди з ним. Нова кому
ністична держава теж базується на ортодоксальному світогляді і 
вимагає з іще більшим примусом згоди з ним. Священне царство 
– це завжди диктатура світогляду, завжди вимагає ортодоксії, за
вжди виганяє єретиків. У царстві цьому робиться спроба підко
рити увесь народ державному катехізису42.
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Структура душі революціонера та ж сама (що й у випадку зга
дуваної вище її релігійної формації – авт.), російські інтелігенти 
революціонери успадкували її від розкольників ХVІІ ст. Для них 
завжди головним залишається сповідання певної ортодоксаль
ної віри, завжди цим визначається приналежність до російського 
народу43. Певно, звідси – схильність до нігілістичного цинізму на 
моральній основі. Російська комуністична революція народилася 
не від надлишку творчих сил, а з нещастя і в нещасті війни. Саме 
атмосфера війни створила переможний більшовизм, тип більшо
викапереможця і завойовника. Війна переродила типового ро
сійського інтелігентамрійника, а перенесення війни усередину 
країни сприяло появі нового типу мілітаризованої молоді. На 
відміну від інтелігента старого типу, сучасний молодик – з селян, 
робітників чи напівінтелігенції – чисто поголений, підтягнутий, 
з твердою і стрімкою ходою, має вигляд завойовника; він не гре
бує засобами і завжди готовий застосувати силу, від одержимий 
волею до влади і могутності, він пробивається на перші позиції 
у житті, він бажає бути не тільки руйнівником, але й будівничим 
і організатором. Впало старе священне російське царство і утво
рилося нове, теж священне царство – зворотна теократія44.

Нова держава вимагала нових людей. По революції настав 
етап комуністичного будівництва і грандіозні завдання індустрі
алізації поставили на порядок денний проблему формування но
вої колективної людини, яка розуміла б завдання економічного 
розвитку держави не як особистий матеріальний інтерес, а як 
соціальне служіння. За комунізму це можна було зробити, лише 
створивши ентузіазм індустріалізації, перетворивши її з прози 
на поезію, з тверезої реальності у містику, створивши міф про 
п’ятирічку. Але все відбувалося не лише за допомогою ентузіаз
му, поезії, містики, міфотворчості, але й шляхом терору та ДПУ. 
Народ поставили у кріпосну залежність від держави45. 

Загалом «у російському комуністичному царстві повністю за
перечується свобода совісті і думки. Поняття свободи стосується 
тільки колективної, а не особистої свідомості. Особистість не має 
свободи від соціального колективу, вона не має особистої совісті 
і особистої свідомості. Для особистості свобода полягає винятко
во у її пристосуванні до колективу. Але особистість, що присто
сувалася до колективу, отримує величезну свободу стосовно ре
шти світу. Колектив усемогутній. Для нього є необов’язковими 
навіть закони природи, сталість яких оголошується надбанням 
буржуазної науки і філософії. Марксистська філософія Плехано
ва, Каутського і меншовиків оголошується буржуазною, просвіт
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ницькою. Натомість радянська філософія – явище протилежне 
просвітницькому матеріалізмові ХVІІІ століття. Для неї усе визна
чається не просвітленням думки, не світлом розуму, а екзальтаці
єю титанічної революційної волі. Філософія мусить не лише піз
навати світ, але преоблаштовувати його, створювати новий світ. 
Виокремлення творчої думки в особливу сферу, створення касти 
учених і академіків – це надбання буржуазного світу. Теоретичний 
розум має поєднуватися з практичним, філософська робота має 
поєднуватися з трудом, з соціальним будівництвом, має обслуго
вувати останнє. Радянська філософія входить у п’ятирічний план. 
Абсолютна істина пізнається лише в активності, у боротьбі, у пра
ці. Титанічна екзальтація революційної волі передбачає існуван
ня реального світу, над яким звершується акт переоблаштування. 
Буття мислиться матеріальним, хоча матерія мислиться майже 
спіритуалістично. Філософські дискусії, що у Радянській Росії три
вають роками, а потім друкуються – це обговорення питань не 
стільки з позиції правдинеправди, скільки з позиції ортодоксії і 
єресі, тобто вони радше теологічні аніж філософські46. 

Філософія колективного титанізму передбачає зміни у ро
зумінні свободи. Комунізм створив ілюзію будівництва нового 
світу. Кожен почувається учасником загальної справи, яка має 
світове значення. Але це не свобода вибору, а активна зміна 
дійсності колективною людиною після того, як вибір зробле
но. А свобода совісті – насамперед свобода релігійної совісті – 
передбачає, що в особистості є духовне начало, незалежне від 
суспільства. Комунізм цього не визнає. Для нього царство Боже 
і царство кесаря – тотожні. Тому у комунізмі на матеріалістич
ній основі неминуче придушення особистості. Ідея служіння 
загальному благу у комунізмі спотворюється запереченням 
цінності і гідності окремої особистості, її духовної свободи та 
свободи вибору. Войовничий духоборницький матеріалізм ко
мунізму – явище духа, не матерії, хибна спрямованість духа»47. 
Правда і брехня так переплетені у комунізмі саме тому, що ко
мунізм – феномен не тільки соціальний, але й духовний48.

Цікаво, що Бердяєв вважав російський комунізм, якщо при
дивитися до нього пильніше, – «в свете русской исторической 
судьбы», – деформацією російської ідеї, російського месіанізму 
і універсалізму, російських пошуків царства правди; російської 
ідеї, що в атмосфері війни прибрала потворних форм. Однак, ро
сійський комунізм більше пов’язаний з російськими традиція
ми, аніж це прийнято вважати, традиціями не тільки добрими, 
але й дуже поганими49.
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Отже зрощення комуністичної держави з радянізованим су
спільством, встановлення панування над ним моноідеології 
«марксизмуленінізму», розчинення особистості у колективі – від 
робочого місця до партійної та громадських організацій і спілок – 
все це спиралося на російські етноконфесійні та політичні тради
ції і свідомо чи не свідомо було використане Леніним у будівництві 
комуністичної держави. Адже утвердити диктатуру пролетаріату, 
яка у перспективі повністю поневолить суспільство і особу, роз
чинивши їх у державі, можна відносно успішно лише в країні са
модержавної монархії, яка не звикла до прав і свобод громадян. 
Відносно успішно, бо без застосування терору це було б неможли
во, принаймні так швидко, як це зробили більшовикиленінці. Од
нак, на привнесенні в суспільну свідомість та політичну практику 
«культури терору» більшовицькі новації у політичній культурі та 
державному будівництві закінчуються. Решту компонентів по
літичної культури теократії, що раніше забезпечували політичне 
балансування між російською імперією та політичною нацією мо
дерного типу, більшовики досить органічно застосували для по
будови тоталітарної держави. Наприклад: 

1) абсолютна влада генерального секретаря Комуністичної 
партії, його непідзвітність, повна безкарність, «абсолютна без
помилковість» діяльності, що виходять з «глибокого пізнання 
законів суспільного розвитку», особиста участь створені законів 
(Й.Сталін) – імператор – абсолютний законодавець, джерело цер-
ковно-державного права, перевіряє себе критеріями Божого суду, 
має тотальну законодавчу і виконавчу владу; 

2) партійний нагляд за політичним, суспільними і культурни
ми процесами через систему партапарату (Агітпроп та.ін.), «гро
мадських», «суспільних організацій» – Синод, обер-прокурор і його 
апарат, православні робітничі організації та політичні спілки 
часів революції 1905-1907 рр.; 

3) призначення на посади заступників функціонерів усіх рів
нів так званих комісарів – практика, щоправда, прийшла через 
традиції Великої французької революції з глибокого середньовіч-
чя, але попри все, належала церкві: інквізитор мав право призна-
чати в інші міста своєї округи уповноважених – комісаріїв, або ві-
каріїв, котрі шпигували за різними особами, здійснювали арешти 
та конфіскацію майна запідозрених у єресі, допитували, катували 
їх і навіть виносили їм вироки50; 

4) антагонізм між державою та суспільством, перманентні 
конфлікти між суспільними групами, штучне формування кате
горій осіб, позбавлених частково або повністю прав на політич
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ну чи економічну діяльність – «лишенцев» – юридично оформлене 
прикріплення до певного віровизнання з урахування пріоритету 
рПц і переслідування незгодних як кримінальних злочинців; 

5) русифікація через заклади освіти, культури та армію, як 
засіб штучного стирання «грані, що відділяє імперію від нації, 
престол від пролетаріату»51. Російська мова, якщо перефразу
вати думку Б. Андерсона, мусила стати не лише ланкою між зо
внішньою владою й людиною, але й внутрішнім простором, який 
творять і використовують її носії – російська модель «офіційного 
націоналізму»: юридично зафіксована перевага вільного розвитку 
великоруського населення імперії, асиміляція ним інших націй. В 
цій моделі універсальність російської мови одночасно означала 
універсальність політичної системи та сакральність і старо-
давність імперії, де сфери впливу мови та бюрократії збігалися. 
таким чином царський уряд намагався – „у відповідь на масове роз-
повсюдження національних рухів у Європі (особливо! – авт.) після 
1820-х рр. – свідомо поєднати два протилежні політичні устрої: 
націю та династичну імперію”52;

6) переміщення номенклатурних кадрів на різні партійні чи 
господарські посади та в різні регіони залежно від потреб пар
тії – синодальна практика (суворо заборонена канонами! – авт.) 
регулярного переміщення єпископів з кафедри на кафедру, щоб за-
побігти «зрощенню» єпископа з паствою; 

7) консолідація спільноти кумулятивними лініями репресив
ного типу: вплив на кожну особистість незалежно від віку й ста
ті через надмірну політизацію суспільного та особистого життя, 
догматизм, різновиди терору, – будь-яке відхилення в розумінні й 
тлумаченні православних догматів від традиційно-ортодоксаль-
ного в росії каралося як кримінальний злочин; 

8) ідея «світової комуністичної революції» як можливість 
ідеологічно консолідувати неправославне й штучно атеїзова
не суспільство. По закінченні світової війни потреба в «захисті 
православних» зникла: під захистом кордонів національних дер
жав вони чудово давали собі раду власними силами. Але стійка 
традиція розглядати міжнародні відносини, як суто російські 
проблеми залишилася. Звичне поняття «захисту чистоти Вселен
ського православ’я» органічно трансформувалося у відстоюван
ня інтересів «світового пролетаріату», а традиційна політична 
установка православної свідомості – з «особливої відповідаль
ності Церкви за здобутки і цілісність імперії» у «відповідаль
ність» за «визволення світового пролетаріату від гніту світової 
буржуазії». Місце ідеї розгортання Третього Риму до «вселен
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ського» масштабу в новітній «інтернаціональній» державній 
ідеології посіла – з відповідними атрибутами – ідея «пришестя 
Третього Комуністичного Інтернаціоналу», а після всесвітньої 
комуністичної революції – «заснування міжнародної Радянської 
республіки»53. Той же світовий устрій під російським, але вже ко
муністичним, контролем. А традиційні розбіжності між «західни
ками» та «слов’янофілами» у поглядах на найбільш оптимальний 
напрям початку православної експансії – на ісламський Схід чи 
на католицький Захід – в нових історичних обставинах також до
волі органічно переросли на: 1) підготовку на початку 1920х рр. 
вибуху світової революції в Болгарії та інших балканських краї
нах54; 2) після поразки згаданих спроб – «з метою революціонізу
вання Близького Сходу, півдня Європи, а також півночі Африки55 
створення на території Кримського півострова – Кримської АСРР; 
проведення там політики коренізації, щоб перетворити Крим на 
повноцінний «аванпост», фортецю світової революції... вогнище 
революційної пожежі для усього світу»56. 

9) Видання життєписів «вождів» та «героїв» революції і грома
дянської війни, канонізація їхніх образів – Житія отців церкви, 
православних святих та мучеників за віру;

10) перебування України у складі СРСР – основний чинник збе
реження єдності країни Рад. Адже за економічним та людським по
тенціалом УСРР дорівнювала всім іншим національним республі
кам, разом узятим57 – 1) статус Київських митрополитів: разом з 
митрополитами Петербурзьким та Московським – постійні члени 
Синоду; поза межами російської імперії для православних єпархій: у 
речі Посполитій, парафій в австрійській Галичині, у Закарпатті, в 
румунії (Буковині та Бессарабії), у Канаді й Сша вони продовжували 
залишатися екзархами Вселенського патріарха. Київські митропо-
лити ніколи не втрачали цих прав (не визнаних Московським пат-
ріархом у 1686 р.), хоча й не користувалися ними протягом ХVІІІ – 
початку ХХ ст.58. також Київські митрополити зберігали за собою 
гідність священноархімандритів однієї з найбільших святинь пра-
вославного світу – Києво-Печерської лаври. наявність у ній великої 
кількості канонізованих святих, прославлених нетлінням мощів, з 
еклезіологічного боку надавала б самодостатності відновленій на-
ціональній Помісній православній церкві україни59. такою ж мірою 
цієї якості їй надало б і збережене Київськими митрополитами 
виняткове право першоієрархів Помісних церков – варити й поси-
лати церквам-дочкам святе миро60. 2) статус Київської митро-
полії – попри ліквідацію територіальної цілісності та зведення 
до становища інтегральної частини рПц, Київська митрополія 
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залишалася основою сакральної генеалогії третього риму як імпе-
рії; матеріальним втіленням націотворчого міфу «общерусского 
единства» – ідеологічної конструкції, яка здатна поглинати або 
бути поглинутою різноманітними ідеологічними утвореннями, 
що дають можливість перетворювати у свідомості нової уявле-
ної спільноти історію давніх династій на колективне минуле наро-
ду. Іншими словами, використання ідеологічного інструментарію, 
який витворили масові національні рухи в країнах Європи, дозволя-
ло романовим зберігати династичну владу над величезними бага-
томовними територіями, накопиченими від часів середньовіччя. 
Як дотепно зауважив Б. андерсон – «натягнути коротку й цупку 
шкіру нації на гігантське тіло імперії»61.

Отже, комуністична Росія//СРСР не лише повністю успадку
вала традиції і стереотипи політичної культури теократії, але й 
продовжила злиття нації та імперії, держави та суспільства, роз
почате ще Петром І. Крім того, комуністична держава успадкува
ла від імперії і проблему інкорпорації України та злиття україн
ців і росіян в єдиний народ/націю, і проблему утримання України 
в орбіті імперії, і залежність російського православного імперіа
лізму від вирішення українського питання. Хоча цитовані вище 
богослови, народжені на українській землі, воліють проблему 
України не порушувати або взагалі, або, у випадку о. Г.Флоров
ського – називаючи допетровський період розвитку українсько
го богослов’я та початки процесу поглинення української церкви 
і тиск української культури на московитів «зустріччю з Заходом, 
та суперечностями ХVІІ ст.».

В цьому контексті варто відзначити це одну традиційну осо
бливість. Жоден із згаданих богословів, незалежно від того, який 
період історії російського богослов’я/церковнодержавних від
носин він би не досліджував, питання власності у загальному 
дискурсі обходить. Хоча, за визнанням істориків та економістів 
«приватна власність як об’єктивна макроекономічна категорія 
є фундаментом усієї людської цивілізації»62. У розрізі церковно
державних стосунків проблема власності у будьяку епоху була 
однією з найважливіших, а в умовах комуністичного будівництва 
стала чи не основною причиною ліквідації релігії і церкви.

1 Кульчицький С. червоний виклик. Історія комунізму в Україні від його народжен
ня до загибелі. Кн.1. – К., 2013. – С. 10.

2 В літературі ментальність нерідко трактується як синонім світогляду, мислення і 
свідомості. Тим часом вона посідає власну «нішу» у структурі суспільної свідомості й 
відрізняється, наприклад, від ідеології за ознакою відсутності жорстко сформульова
них ідей, політичних установок, ціннісних орієнтирів та ін. Ментальність характеризу
ється «розчиненістю» у соціальнопсихологічному відображенні; це «диспозиції колек
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Становище духовенства в другій половині ХІХ ст., в руслі загаль
нодержавних реформ, які були покликані передусім закріпити 
основи самодержавної влади, не лише обговорювалось у вузьких 
колах православного кліру, а й стало предметом дискусій в суспіль
стві та в періодичних виданнях. Дослідження процесу церковного 
реформування того часу дає можливість розкрити напрями та ха
рактер державної політики стосовно Церкви; дозволяє з’ясувати 
зміни становища духовенства у суспільстві та причини переходу 
частини осіб духовного звання на радикальні позиції стосовно до 
самодержавства на початку ХХ ст. Тож мета цієї статті – проаналі
зувати політику уряду Російської імперії щодо матеріальноправо
вого становища білого духовенства в другій половині ХІХ ст.

Підтвердження ролі світської влади у досліджуваному питанні під
тверджується тим, що першим, хто на офіційних підставах представив 
пропозицію про необхідність проведення змін в церковній сфері, був 
Петро Олександрович Валуєв, який з 1861 по 1867 рр. обіймав посаду 
Міністра внутрішніх справ; 18 серпня 1861 р. він надіслав царю допо
відну записку з питань про перетворення та покращення становища 
духовенства1. Безпосередньо проект реформ П. Валуєв обговорював 
з митрополитом Московським і Коломенським Філаретом (автором 
славнозвісного маніфесту від 18 лютого 1861 р.). 

Для реалізації намічених проектів в 1862 р. було створене Осо
бливе Присутствіє2, яке очолював митрополит Петербурзький Іси

1 Римский С.В. Российская православная церковь в ХІХ веке / С.В.Римский // Ученые 
записки ДЮИ. – Ростов н/Д, 1997. – С.154.

2 Конюченко А.И. Тона и полутона православного белого духовенства России (вто
рая половина ХІХ – начало ХХ века): монография / А.И.Конюченко – челябинск: ЦНТИ, 
2006. – С.40.

а. а. СерГІЄнКО

державна політика уряду Російської імперії 
щодо матеріально-правового положення 

білого духовенства в другій половині хІх ст.
у статті аналізується матеріально-правове становище біло-

го духовенства в другій половині ХІХ ст. з точки зору політики 
уряду російської імперії. розглядаються основні соціально-полі-
тичні заходи, які застосовувалися світською владою щодо право-
славного духовенства в руслі державних реформ.

Ключові слова: парафіяльне духовенство, єпархія, духовна 
консисторія, церковний причт, Синод, благодійність, пенсійне 
утримання.
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дор. До його складу входили представники від церкви – архієреї, які 
були присутні в Синоді, оберпрокурор, міністр внутрішніх справ, 
міністр держмайна та директор духовнонавчального управління 
Синоду князь С. Урусов3. В програмних документах, прийнятих При
сутствієм, визначались і основні завдання реформи, а саме: 

• розширення засобів матеріального забезпечення парафі
яльного духовенства; 

• збільшення його особистих прав та повноважень;
• відкриття дітям священнослужителів шляхів для забезпе

чення свого існування;
• припинення традиції укладання шлюбів в середині самого 

стану духовенства, котра була загальнопоширеною, але не 
мала законодавчого підґрунтя;

• визначення статусу дружин духовенства, а особливо вдо
виць, котрі хотіли залишити духовний стан. 

Зважаючи на те, що духовенство на місцях використовувалось 
як провідник державної політики, припинення практики вибор
ності причту привело до розриву зв’язків між парафіянами та 
духовенством. Цей факт поставив перед державою питання про 
першочергову необхідність реформування матеріального стано
вища духовенства.

Слід зазначити, що це питання розглядалося ще за царювання 
Миколи І, тоді для цього з державного казначейства щорічно ви
ділялися кошти. Так, в 1856 р. введено штати та призначено плат
ню парафіяльному духовенству в п’яти парафіях Костромської та 
трьох парафіях Пензенської єпархій. До 1861 р. на утримання па
рафіяльного духовенства за кошторисом Синоду відводилося що
річно 3.315.000 руб. Існували й інші джерела прибутків, але вони 
були різними, оскільки за засобами утримання біле духовенство 
поділялося на кафедральне, яке служило при кафедральних со
борах та парафіяльне, до якого належали причти, що знаходилися 
при соборах, не мали своїх парафій, але й не були кафедральними. 
До прибутків кафедрального духовенства зараховували: десятину, 
ставленські та судові збори, церковний і монастирський збір, при
бутки від вотчин. Парафіяльне духовенство жило за рахунок треб, 
церковної землі, фінансових і продовольчих надань від парафіян 
чи держави (руга) та від щорічних фінансових та продовольчих 
зборів, які бралися з парафіян, пожертвувань від окремих осіб.

Проте з 1861 р. принципи забезпечення духовенства були карди
нально змінені. До цього часу основна частина коштів для утримання 

3 Римский С.В. Российская православная церковь в ХІХ веке / С.В.Римский // Ученые 
записки ДЮИ. – Ростов н/Д, 1997. – С.166.
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православного духовенства надходила від Господарського управлін
ня при Синоді та становила на 1860 р. 7.831.384 руб. Тоді як з 1861 р. за 
рішенням комісії державного контролю з Господарського управлін
ня Синоду в Державне казначейство передано 5.663.922 руб., з яких 
5.502.838 руб. призначалося на виплати духовенству . Таким чином, 
Синод був позбавлений коштів на утримання духовенства.

Із наданої Особливому Присутствію інформації про становище 
парафіяльного духовенства імперії у більшості єпархій одноголосно 
одним із перших побажань було призначити духовенству з держав
ного казначейства щорічну грошову платню. Наприклад, архієпис
коп Тверський і Кашинський Сава Тихомиров так описував стано
вище духовенства на 1864 р.: з 1218 причтів Московської єпархії 
тільки деякі визнали своє становище задовільним, переважаюча 
більшість акцентували увагу в своїх посланнях на незадовільному 
стані речей в парафіях. Причиною цього було те, що у причті, який 
користувався державною платнею та ружним становищем не ви
стачало наявних матеріальних засобів при постійному зростанні 
вартості предметів продовольства. Між тим причти, яким не було 
призначено державного утримання, скаржилися на низький рівень 
фінансових прибутків, які залежали від малої чисельності парафі
ян, від бідності самої парафії, невизначеності та нерівномірності 
прибутків, через що священнослужителі не могли прирівняти свої 
потреби з мірами до їх задоволення. Архієпископ звертав увагу і на 
недостатню кількість та якість земельних наділів, які відводилися 
причтам, до того ж недешевим було й оброблення цієї землі. Також 
не вистачало і матеріалів для догляду чи спорудження притчових 
будівель, що внаслідок приводило до фактичного їх занепаду4.

Саме вище перераховані фактори вплинули на ускладнення ма
теріального становища духовенства. Адже в межах кожної єпархії 
виплати духовенству були різними, до того ж до кінця ХІХ ст. суми 
залежали і від розряду храму. Сільський священик отримував від 
100 до 600 рублів, псаломщик – від 35 до 200 руб. Така заробітна 
платня навряд чи вираховувалася, зважаючи на тогочасну цінову 
політику, за якою пуд пшениці коштував – 97 коп., пуд цукру – 6 
руб.15 коп., відро горілки коштувало10  12 руб, а придбати в госпо
дарство корову можна було за 20 рублів асигнаціями. Тому на таку 
платню прожити було доволі складно. До того ж, крім утримання 
своєї родини, священик мусив платити так звані побори благо
чинним і службовцям консисторії, котрі приїжджали з ревізіями 
до чотирьох разів на рік, і під час перевірки могли накладати на 
нього штрафи за недобросовісне виконання обов’язків (неакурат

4 ОР РГБ, ф.262, картон.47, д.10, арк.2.



506

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

не ведення метричних книг, книг прибутків та видатків церкви і 
т.д.)5. Ця ситуація всебічно ставила священика в залежність від по
жертвувань парафіян, які були необхідним засобом для існування. 
Тож матеріальний інтерес у стосунках між духовенством і паствою 
був суперечливим, що приводило до викривлення розуміння самої 
ролі священика в парафії та ставлення до нього парафіян. Дехто 
вбачав в церковних обов’язках пастиря лише обрядовість, а части
на цінували в священику насамперед його зовнішні якості6. 

З метою покращення становища парафіяльного духовен
ства, під час реформ впроваджено «Правила про місцеві кошти 
утримання православного парафіяльного духовенства і про 
розділення цих коштів між членами причту», згідно з якими 
обов’язок забезпечення парафіяльного духовенства частково 
було перекладено на місцеву владу.

Зважаючи на такі обставини, 29 квітня 1864 р. Київський гене
ралгубернатор дозволив виділяти 200.000 руб. в рік з відсотково
го збору від маєтків поміщиків на утримання духовних причтів, де 
на те є потреба. через два роки ця виплата була збільшена вдвічі.  З 
цих коштів на Київську єпархію відводилось 126.163 руб., Поділь
ську – 153.877 руб., Волинську – 119.964 руб. Результати впрова
дження місцевою владою заходів щодо покращення фінансового 
забезпечення парафіяльних причтів Київської, Подільської та Во
линської єпархій станом на 1868 р були наступними:

Таблиця 3.1
Виплати парафіяльним причтам Київської, Подільської та Волинської єпар-

хій станом на 1868 рік7.

Сан
Фіксована платня 
в попередні роки 
руб./міс.

Новопризначені 
виплати в 1868 р 
руб./міс.

1 Штатний протоієрей 210–250 500
2 Священик 150–180 400
3 Диякон 90–108 180
4 Дячок 60–89 100
5 Паламар 40–44 70
6 Сільський священик 80–166 300

5 Бернштам Т.А. Приходская жизнь русской деревни: очерки по церковной 
этнографии / Т.А.Бернштам – СПб.: Изд–во СанктПетербургского ун–та, 2007. – С.360 

6 ІР НБУВ, ф.13, спр. 283, арк.2.
7 ІР НБУВ, ф.304, спр. 2292, арк.239
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Так, для утримання парафіяльного духовенства Київської 
єпархії надходили виплати з державного казначейства, які були 
дійсними для всіх штатних причтів єпархії (міських і сільських) 
в сумі 487.668 руб. для всієї єпархії. Такі ж державні дотації при
значено і для Подільської єпархії в розмірі 500.180 руб. та Волин
ської – 461.431 руб. А керівництво кожної з єпархій в співпраці зі 
світською владою шукало власні шляхи забезпечення духовних 
причтів, беручи до уваги наявну кількість духовенства та фінан
сові можливості єпархії . 

 Отже, до кінця царювання Олександра ІІ загальна сума на 
утримання православного духовенства в країні збільшилася до 
6 млн. руб. і ділилася між причтами 18 тис. парафіяльних цер
ков. Проте, поділ цієї суми між єпархіями був неоднаковим, як за
значалося вище, розмір дотацій визначався залежно від статусу 
єпархії та становища духовенства в ній.

Слід підкреслити, що в другій половині ХІХ ст. зміни торкну
лися малозабезпечених представників духовного звання. Саме в 
1857 році був прийнятий Статут спілки опіки над бідними духо
вного звання, у відповідності до якого при кожній єпархії відкри
вались опікунства для підтримки білого духовенства , а 1864 р. 
затверджене Положення про церковнопарафіяльні опікунства. 
Основна мета – це допомога в благоустрої парафіяльної церкви 
та церковного причту в господарському відношенні, а також в 
облаштуванні початкового навчання дітей та благодійній діяль
ності в межах парафії . До складу опікунств входили: місцевий 
священик, церковний староста, волостний старшина, представ
ники від парафіян, які обиралися на кілька років. Кошти на утри
мання осіб духовного стану надходили з благодійних пожертву
вань, брався відсоток від надходжень з гаманцевого збору та 10% 
від кружечних коштів, пеня, яку платили члени причту за прови
ни. Надходили і благодійні пожертвування, проте вони були не
стабільними, тому і не було гарантій щодо повного забезпечення 
нужденних, оскільки допомога опікунств, в більшості випадків, 
зводилась лише до будівництва суспільних будинків чи їх ремон
ту. Тим не менше, відкриття таких опікунств активізувало благо
дійницьку діяльність парафіян. через чотири роки після видання 
положень кількість опікунств сягала 5.836, а до кінця царювання 
Олександра ІІ – 12.000, але їх робота, передусім, була направлена 
на задоволення потреб церкви, облаштування церковнопарафі
яльних шкіл, благодійність.

Зазначимо, що одним з аспектів реформаторської політики в 
досліджуваний період став введений в дію проект про призна
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чення пенсійного утримання православному духовенству. З цією 
метою пенсійний капітал Церкви був переданий до державного 
казначейства, а це означало, що в другій половині ХІХ ст. духовен
ство фактично перейшло на державне пенсійне забезпечення. 

Для збільшення пенсійного капіталу в 1865 р. Синод визнав не
обхідним встановити постійні вклади з духовенства, яке не отри
мувало казенне жалування. З цією метою зі священників міських 
церков знімали від 6–12 руб., з сільських священників від 2–5 руб., 
з міських дияконів 2–5 руб., сільських 1–3 руб. щорічно8. Точний 
розмір таких вкладів визначався єпархіальним керівництвом . 
Були встановлені 2% вирахування з платні тих причтів, які до цьо
го були вільні від вказаних виплат. І, таким чином, до кінця царю
вання Олександра ІІ пенсійний кредит зріс до 335.931 руб. 

Крім того, в 1866 р. на отримання пенсій заштатним духовен
ством були введені тимчасові правила. За ними, при вирахуванні 
років для пенсій, кожен рік на духовнонавчальній службі при
рівнювався до одного року і трьох місяців єпархіальної служби. 
Натомість видача пенсій припинялася з позбавленням сану або з 
повторним вступом на службу по єпархіальному відомству.

Вирішити кризу в становищі парафіяльного духовенства під час 
проведення реформи повинен був проект 1869 р. про скорочення 
парафій . Він передбачав перегляд складу парафій та церковних 
причтів, умов призначення на священо та церковнослужитель
ські місця, переміщення та звільнення священнослужителів, прав 
духовенства по службі. Крім того, обов’язок щодо скорочення кіль
кості парафій був покладений на губернські присутствія. І саме 
формулювання положень проекту було складене таким чином, що 
ініціаторами скорочення парафій представлялися губернські при
сутствія, які мусили виявити надлишки парафій.

 Слід зауважити, що за рік до введення закону про скорочення 
єпархій кількість білого духовенства була найбільшою у всій дру
гій половині ХІХ ст. – 134.000 осіб. За наказом, який отримали ду
ховні консисторії єпархій, кількість священиків зменшувалась, а 
кожна парафія повинна була мати одного священика зі званням 
настоятеля та правом управління церквою та парафією. За потре
бою він міг призначати собі помічника з нових рукопокладених 
священиків. Дияконські вакансії, залежно від ситуації в єпархії, 
скорочувались або взагалі скасовувались. Тому, штатне комплек
тування парафіяльної церкви мало складатися зі священика як 

8 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХVІІ – начало ХХ 
века): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 
государства. ̶  Изд.2 / Б. Миронов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. – Т.1 – С.135.
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настоятеля церкви, який залежно від потреб парафії міг мати по
мічників з нових рукопокладених священиків, із одного чи більше 
двох штатних причетників у званні псаломщика чи в сані диякона.

 За перші вісім місяців дії закону 1869 р. кількість священнос
лужителів скоротилася на 645 осіб. Тоді як за статистичними да
ними наведеними І. Преображенським, 70ті роки продемонстру
вали найбільш виразно дію цього проекту – в загальній своїй 
масі кількість духовенства скоротилась на 21.475 осіб. Найбільше 
скоротилась кількість причетників – 11.802 осіб, дияконів – 4.904 
осіб, протоієреїв і священиків на 448 осіб. В результаті 16річної 
дії закону 1869 року кількість білого духовенства скоротилася 
загалом до 99.013 ос.9

Отже, реалізовані реформи щодо матеріальноправового ста
новища білого духовенства були ініціативою світської влади, що 
ще раз підтверджує підвладність Церкви державі в досліджува
ний період. Першочерговим було вирішення питання фінансо
вого забезпечення духовенства. Влада призначила фіксовану 
платню священо і церковнослужителям та пенсійні виплати за 
вислугою років. Але, попри те, що держава встановлювала ви
плати духовенству, основний обов’язок їх утримання покладався 
на місцеву владу. Проект скорочення кількості парафій привів до 
зменшення церковного кліру та ліквідації станової замкнутості 
духовенства, хоча питання матеріального забезпечення кліру 
було відкритим – основним джерелом прибутків духовенства за
лишалася плата за виконання треб. 
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Проблема реалізації ватиканського уніоністичного проекту 
«нової унії» в східних воєводствах Польщі, становлення струк
туризація Католицької Церкви візантійськослов’янського об
ряду є предметом активного наукового пошуку та релігійнофі
лософських дискусій. Актуальність статті полягає у необхідності 
детального висвітлення початкового етапу структуризації Като
лицької Церкви візантійськослов’янського обряду й аналізу її 
канонічноправового статусу у контексті релігійної політики Ва
тикану, що підкреслюється новітніми викликами глобалізацій
них процесів у світі, які спонукають до активізації екуменічного 
діалогу та канонічного спілкування Церков.

Автор поставив за мету на основі ґрунтовного, об’єктивного й 
комплексного аналізу дослідити особливості канонічноправого 
статусу Католицької Церкви візантійськослов’янського обряду 
в східних воєводствах Польщі (1923 – 1937 рр.). 

Необхідність детального і всебічного наукового аналізу означе
ної проблеми спонукає до аналізу історіографічної та джерельної 
бази. Важливим науковоінформаційним джерелом до вивчення 
задекларованої проблеми є дослідження Р. Скакуна [8, с. 204 – 247], 
яке визначається широкою джерельною базою, основні положен
ня та твердження аргументуються. У монографії А. Н. Свирида 
проаналізовано загальні тенденції розвитку «нової унії» у Захід
ній Білорусії, не оминув дослідник і проблеми її канонічноправо

р. С. лаГІш

Особливості канонічно-правового статусу 
Католицької Церкви візантійсько-
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в східних воєводствах Польщі
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го статусу, а відтак частково відобразив діяльність католицьких 
чинів східного обряду [5]. Дослідженню східної політики Ватикану 
присвячена монографія Е. Бистрицької, у яких ґрунтовно проана
лізовано всі уніоністичні доктрини Апостольського Престолу [1]. 
Окремі аспекти канонічноправого статусу Католицької Церкви 
візантійськослов’янського обряду висвітленні у наукових працях 
І. Грудницького [3], І. Федорова [6], О. Купранця [10], Ю. Туронак 
[12], К. Ніколаєва [13] та ін. Таким чином, на сучасному етапі до
сліджувана проблема викликає зацікавлення науковців, однак від
сутність цілісної та комплексної праці з досліджуваної проблеми, 
певною мірою компенсує наукова стаття автора.

Після входження на Апостольський Престол Папи Пія ХІ стало 
зрозуміло, що східна політика Ватикану потребує істотних ко
ректив. Особисто Папа був зацікавлений у пошуку нових форм 
православнокатолицького діалогу, оскільки уніоністичні проек
ти митрополита Андрея Шептицького та архієпископа Едварда 
Роппа виявилися недосконалими та непридатними для застосу
вання у нових політичних умовах. Національна заангажованість 
українського грекокатолицького та польського католицького 
духовенства виявила безперспективність їх спільної участі у 
продовженні православнокатолицького діалогу. Вони були учас
никами українськопольського конфлікту та подальшого націо
нальнополітичного протистояння, зумовленого боротьбою за 
державну незалежність. Альтернативна біритуалістична (дво
обрядова) концепція Е. Роппа сприймалася православним кліром 
та вірними як бажання Ватикану латинізувати православних. На 
тлі цих подій Ватикан вимушений був шукати нової форми про
сування уніоністичних концептів. 

Не в останню чергу нові ватиканські орієнтири місіонерської 
діяльності пов’язувалися з визнанням католицької Польщі як 
держави та приєднанням до неї нових православних територій, 
які входили до Російської імперії. Розрахунок римських очільни
ків полягав у тому, що з боку польського уряду, який «очікує ви
рішити найболючіші моменти національного питання на східних 
своїх кордонах», вони зустрінуть повну підтримку в своїх уніоніс
тичних починаннях. У цьому напрямі Польща вже забезпечила 
собі свободу дій, включивши положення про невтручання урядів 
у справи церкви та релігійних громад в Ризький мирний договір. 
Відтак успішна робота в Польщі створить Ватикану «серйозну 
базу для подальшої роботи в Росії» [1, с. 285]. 

12 листопада 1923 р., з нагоди 300літнього ювілею мучениць
кої смерті Йосафата Кунцевича, Святіший Отець Пій XI в енциклі
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ці «Ecclesiam Dei» («Церква Божа» – примітка автора) звернувся 
до католиків східного обряду, у якій відзначив важливість хрис
тиянського єднання, а також заохочував православних поєднати
ся із Апостольською Столицею при одночасному збереженні сво
го церковного обряду, мови і традицій [2]. У рамках ювілейного 
святкування відбулася й окрема зустріч із духовенством східного 
обряду, на якій були присутні 2 патріархи, 4 єпископи та понад 
250 священнослужителів [1, с. 286]. У всіх своїх виступах, офіцій
них і неофіційних зверненнях Пій ХІ підкреслював необхідність 
збереження східного обряду.

Одночасно з цими подіями 10 грудня цього ж року конгрега
цією «Рro Ecclesia Orientale» видана таємна інструкція «Zelum 
amplitunis», яка заклала початок унійної роботи на «східних кре
сах» Польщі у формі створення Католицької Церкви візантійсько
слов’янського обряду [3, с. 126]. Зауважимо, що це була офіційна 
назва новоствореної конфесії, яка використовувалася у богослу
жіннях, канонічноправових документах Ватикану, діловодстві 
Православної Церкви, а також в документах державних органів 
міжвоєнної Польщі, натомість серед широкого загалу найчасті
ше вживалися назви «слов’янський», «візантійський», «східний», 
«новоунійний» [4, с. 5], «неовізантійський», «східнослов’янський», 
«неослов’янський» [5, с. 65]. Уже на початковому етапі у ватикан
ських документах щодо нового обряду вживалася назва «Ritus 
GrecoRussiacus», що мало на меті чітко підкреслити відмінність 
від «Ritus GrecoRutenus», який практикувався ГКЦ у Галичині [3, 
с. 27]. Назва обряду акцентувала на тому, що свій початок він бере 
від догматів християнства періоду Візантії, а відтак виступає без
посереднім спадкоємцем єдиної християнської Церкви [6, с. 108]. 
Серед наукового кола у визначенні цього проекту найбільше по
ширена назва «неоунія», на думку автора, якщо дивитися з істо
ричної ретроспективи, він є найбільш відповідний.

Ідея створення «новоунійної» Церкви, на думку більшості іс
ториків як вітчизняних, так і зарубіжних, належить Підляському 
римокатолицькому єпископу Генріху Пшездзецькому. 22 жовт
ня 1923 р. він звернувся до Апостольської Столиці з проханням 
надати конкретні вказівки щодо унійної діяльності. Поштовхом 
до цього кроку, як зазначав єпископ Генріх, стали численні звер
нення православних прийняти їх у лоно Католицької Церкви зі 
збереженням східного обряду. Приміром лише за останній час 
понад 4000 вірних виявили перед ним таке бажання. При цьому 
він звернув увагу на те, що вони виступають проти обряду, який 
практикує ГКЦ у Галичині, а жадають зберегти традиційний для 
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них православний стиль [7, с. 324]. Однак це далеко не завжди 
відповідало дійсності, дослідження показало, що у багатьох ви
падках вірні у проханнях чітко підкреслювали прагнення бути 
під юрисдикцією Львівського митрополита.

Разом з цим Г. Пшездецький, будучи за своєю природою вели
ким стратегом, запропонував Папі Пію ХІ розглянути особисто 
ним розроблений проект з питання унійної діяльності, який і 
передбачав утворення «нової унії» незалежної від ГКЦ. Авто
номія «неоунії» полягала у тому, що новостворені парафії під
лягатимуть юрисдикції місцевих римокатолицьких єпископів, 
а священиків східного обряду готуватимуть католицькі семіна
рії. Проект єпископа Генріха відповідав принципам східної полі
тики Ватикану, а відтак був схвалений Папою Пієм ХІ та на кано
нічноправовому рівні затверджений конгрегацією «Рro Ecclesia 
Orientale» [8, с. 207]. 

Зауважимо, що серед польських істориків також існує точка 
зору про те, що запропонований проект був розроблений єзуї
тами і переданий Підляському єпископу для його просування у 
Ватикані [9, с. 59]. На думку автора, це могло відповідати дійснос
ті, оскільки проект одразу підтримали єзуїти – працівники Рим
ській курії, а Генеральна капітула без зволікань надала духовні 
кадри для його апробації. Вагомим аргументом є і те, що проект 
удосконалював та остаточно завершив бельгійський єзуїт Мі
шель д’Ербіньї, який вважався у Ватикані найкращим експертом 
з російського питання. Єпископа Генріха, як основного ініціатора, 
вибрано невипадково, поперше він особисто добре знав Папу та 
підтримував з ним дружні відносини ще з періоду нунціатури в 
Польщі, подруге, ініціатива повинна була лунати з уст місцевих 
єпископів, як бажання самих вірних. 

Згідно з дорученням Папи Пія ХІ, 21 січня 1924 р. Конгрегацією 
Східних Церков був опублікований декрет про створення Като
лицької Церкви візантійськослов’янського обряду, що вважається 
офіційною датою початку «неоунії». Цього ж дня єпископ Підлясь
кий Г. Пшездецький отримав особливі повноваження оформлені в 
інструкції «Zelum amplitunis» на апробацію новоунійного проекту 
у межах своєї дієцезії [10, с. 61]. Для пробного запровадження нео
унії Підляшшя обрано не випадково, оскільки попередня унія у 
цій місцевості, як і на Холмщині, діяла найдовше, і була скасована 
лише у 1875 р. Відтак, на початку 1920х рр. серед старшого поко
ління ще зберігалася пам’ять про східний обряд, практикувалися 
уніатські традиції, а ідея унії залишалася близькою, що створюва
ло сприятливі передумови для просування новоунійних ініціатив.
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Згідно опублікованого декрету Католицька Церква візантійсь
кослов’янського обряду зобов’язувалася абсолютно дотриму
ватися православного синодального обряду. Інструкція «Zelum 
amplitunis» закликала «з великою пошаною ставитися до схід
ного обряду, який вельми цінує православна людність», і  нака
зувала, щоб «усі аж до найменшого обряди Грецької Церкви, всі 
її звичаї, передані традицією, були якнайстаранніше збережені, 
адже усяка їх зміна викликає тільки замішання і згіршення серед 
нез’єдинених» [8, с. 219]. Єдиним нововведенням було поминан
ня у богослужіннях Папи Римського та місцевого римокатолиць
кого єпископа [5, с. 67]. Покладаючи великі надії на «неоунію» у 
справі просування уніоністичних ідей на схід, Ватикан свідомо 
утримувався від спроб насадження латинської обрядовості. 

Інструкція «Zelum amplitunis» застерігала, що «кожний право
славний, який навертається на католицизм повинен належати 
до східного обряду, хіба що категорично не бажає бути уніятом, і 
публічно про це заявить», але і після цього він за бажанням, без 
жодних труднощів, може повернутися у східний обряд [8, с. 220]. 
Отже, в інструкції чітко прослідковується тенденція до фавори
зування не латинського, а східного обряду, що викликало крити
ку з боку польської влади, яка слушно ототожнювала експансію 
латинства з експансією польської національності.

Аналіз «Zelum amplitunis» дає підстави вважати, що проект 
візантійськослов’янського обряду був насамперед зорієнтова
ний на його інтенсивне розповсюдження в Росії. Як стверджує 
білоруський дослідник И. Федоров «Ватикан розглядав Західну 
Білорусь і Західну Україну в якості поля експериментів в про
веденні об’єднавчої церковної політики у формі нового обряду, 
а православне населення східних областей Польської держави 
мало виступити в ролі досвідченого зразка, на якому ідея нової 
унії мала бути обкатана та апробована на міцність» [6, с. 82]. Ав
тор погоджується, що на теоретичному рівні Апостольський Пре
стол розглядав проект неоунії як підготовчий етап широкомасш
табної екуменічної акції на Сході, і намагався створити окремий 
обряд, який би був максимально наближений до православного, 
оскільки в грекокатолицькому містилося чимало латинських 
елементів. Проте на практичному рівні така мета виявилася уто
пічною, і відтак неоунію почали розглядати як самостійне явище 
та пристосовувати до місцевих умов.

На основі «Zelum amplitunis» 19 липня поточного року єпископ 
Генріх Пшездецький видав розгорнуту інструкцію для духовен
ства про ведення унійної роботи на території Волині, Холмщи
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ни, Полісся та Підляшшя [10, c.62]. Єпископ Генріх особливо за
стерігав священиків, які займалися впровадженням «нової унії», 
щоб вони не ставали учасниками політичних справ, національ
них суперечок чи партійних авантюр. Неодноразово в інструкції 
він наголошував на необхідності вивчення новоприєднаними ві
рними катехизму, розгорнутому поясненні для них незрозумілих 
правд, що допоможе вирішити багато богословськоідеологічних 
проблем, і сформує свідому християнську паству.  У всіх виявах 
душпастирства нічого не змінювати, а строго дотримуватися 
православного обряду, за винятком додавання молитви за Папу і 
єпископа [7, с. 325]. Проте, як свідчить факти, сам єпископ далеко 
не завжди на практиці дотримувався тих теоретичних настанов 
на які вказував священикам. 

4 квітня 1925 р. особливі повноваження на запровадження 
візантійськослов’янського обряду отримали, через папсько
го нунція у Варшаві, Люблінський, Луцький, Віленський та Пін
ський римокатолицькі єпископи. Теоретичною опорою для 
поширення новоунійного руху у зазначених дієцезіях служили 
«Zelum amplitunis» та інструкція Г. Пшездецького [10, с. 62]. Та
ким чином, ватиканські уніоністи та римокатолицькі ієрархи 
пропонували суспільству альтернативу – католицизм без латині
зації, підпорядкування Святому Престолу без утрати канонічної 
рівноправності й традиційного східного обряду.

Загальне керівництво новоунійною акцією, яке раніше безпосе
редньо підпорядковувалося Конгрегації у справах Східних Церков, 
реорганізували. 25 червня 1925 р. Папа Пій ХІ створив при Кон
грегації спеціальну комісію «Pro Russia», до відомства якої пере
дано всі справи Католицької Церкви Росії, зокрема опіка над ка
толиками східного та вірменського обрядів, роботу з російськими 
емігрантами в Європі, а також керівництво місіонерською працею 
у візантійськослов’янському обряді. Комісію очолив кардинал Мі
шель д’Ербіньї, титулярний єпископ Іліо, який вважпвся досвідче
ним експертом у цих питаннях. Згодом Комісію відокремили від 
Конгрегації, і вона стала самостійною назалежною установою під
порядкованою Папі (1930 – 1934 рр.) [8, с. 215].

Ефективному впровадженню «нової унії» послужив і Конкор
дат 1925 р., укладений між Ватиканом і Польщею, який обмежив 
діяльність ГКЦ трьома єпархіями: Львівською, Станіславською 
та Перемишльською [11, с. 6]. Більше того артикул ХVІІІ зазна
чав, що «духовні й вірні усіх обрядів, які знаходяться поза меж
ами своїх єпархій підлягають місцевому єпископу, відповідно до 
канонічного права» [11, с. 8]. Отже, душпастирська діяльність 
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грекокатолицького духовенства у східних воєводствах безпосе
редньо залежала від позиції римокатолицьких єпископів, а від
так воно фактично було обмежене в місіонерській діяльності та 
ізольоване від неоунійної акції.

З іншої сторони конкордат створив і певну юридичну про
блему, оскільки 9 стаття зазначала про існування лише трьох об
рядів: латинського, грекорусинського (грекокатолицького) та 
вірменського, і не передбачала візантійськослов’янського [11, с. 
5 – 6]. Означену проблему упродовж досліджуваного періоду од
нозначно й остаточно так і не вдалося вирішити, що давало мож
ливість як прибічникам, так і противникам Католицької Церкви 
візантійськослов’янського обряду трактувати положення у ви
гідній для них формі.

З метою унормування та централізованої координації нео
унійною акцією римокатолицькими єпископами східних дієце
зій Польщі було організовано спеціальні конференції єпископів, 
які стали посуті керівним органом, що безпосередньо відповідав 
перед духовною та світською владою за всі питання пов’язані з 
неоунією [12, с. 73]. Перше робоче засідання новоствореного 
органу відбулося 10 листопада 1926 р. в м. Вільно. Його резуль
татом стала затверджена резолюція, яка зобов’язувала духовен
ство зберігати звичаї, до яких прив’язане місцеве населення, та 
обряд, в якому до цього у них проходили богослужіння в Право
славній Церкві [5, с. 67]. Парафії візантійськослов’янського об
ряду рекомендовано засновувати лише у тих місцях де буде най
більша кількість вірних, яка виявила бажання приєднатися до 
східного католицизму [10, с. 63].  Навчання релігії викладати у 
тій мові, яку прагне населення, тоді як мовою богослужень зали
шалася церковнослов’янська в російській вимові  [8, с. 214]. Отже, 
проект «нової унії» пропонував суспільству нову форму католи
цизму, внутрішньо пов’язану з Римом, але зовнішньо відповідну 
місцевим звичаєм, традиціям та культурі.

У 1929 р. Свята Конгрегація у справах Східних Церков розро
била ще одну тимчасову інструкцію «Laudabili sane» від 20 серп
ня щодо поширення «нової унії», яка передбачала нормалізацію 
унійної роботи серед православних й католиків та душпастир
ську опіку над новоуніятами [10, с. 64]. Інструкція містила більш 
лояльні вимоги щодо переходу вірних до Католицької Церкви 
візантійськослов’янського обряду. Всупереч положенню «Zelum 
amplitunis», що «кожний православний, який навертається на 
католицизм повинен належати до східного обряду», інструкція 
«Laudabili sane» зазначала «коли ті, хто навертається до католи
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цизму, будуть достатньою мірою навчені й приготовані, треба 
звернути їм увагу на те, що вони можуть вибрати собі обряд», 
обов’язково пояснюючи, що латинський обряд рівнозначний 
східному, і обидва однаково належать до Католицької Церкви. 
При цьому інструкція застерігала духовенство: «однак, не треба 
нахиляти їх до латинського обряду всупереч їх намірам та звич
кам» [8, с. 213]. Очевидно, що інструкція «Laudabili sane» була на
писана під впливом польських вимог, адже у східному напрямі 
«нової унії» польське духовенство вбачало загрозу для латин
ського католицизму.

Варто зауважити, що до 1930 р. Римокатолицькі єпископи не 
вводили жодних латинських елементів у богослужіння та вчення 
візантійськослов’янського обряду в східних воєводствах Поль
щі. Першопричиною виступало те, що Католицька Церква шука
ла шляхів для нормалізації стосунків та ведення переговорів з 
владою СССР. У результаті яких, на думку римських дипломатів, 
Католицька Церква отримає дозвіл про безперешкодне поши
рення католицизму східного обряду на території усієї радянської 
держави [5, с. 68]. Відтак у Римській Курії вважали, що в інтер
есах просування «нової унії» потрібно усунути існуючі супереч
ності між Православною і Католицькою Церквами. Як зазначає 
К. Николаев «богослужіння Католицької Церкви візантійсько
слов’янського обряду проходили строго за уставом, а часом на
віть правильніше, чим у православних церквах» [13, с. 11].

Пізніше стало цілком зрозуміло, що питання перспектив розви
тку радянськоговатиканського діалогу, яке актуалізувалося після 
Першої світової війни, не отримає позитивного рішення. Оскільки, 
радянська влада успішно продовжила антиватиканський напрям 
політики царського уряду, і його напрацювання у цій сфері стали 
орієнтиром для формування власних рішень. Відтак з 1930их рр. 
у Католицькій Церкві візантійськослов’янського обряду спостері
гається тенденція до введення латинських особливостей як в бо
гословськодогматичне вчення, так і в самий обряд.

Поступово парафіяльними священиками вводилося до Симво
лу Віри «філіокве» (означає, що Святий Дух виходить від Отця «і 
Сина» – примітка автора), що є спірним питанням у християн
ській Церкві, і, зрештою, призвело до розколу між Римською Ка
толицькою та Східною Православною Церквами у 1054 р. Впер
ше публічно вжито «філіокве» у книзі о. Болеслава Почобко «Jak 
wucyc nas wieryc i zyc swiataja Chrystowaja pausiudnaja Cerkwa?» 
(«Як вчить нас вірити і жити Свята Христова Вселенська Церк
ва?» – переклад автора), виданій у 1932 р. в м. Вільно, яка містила 



518

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

Символ Віри зі словами «і в Духа Святого Животворящого, що від 
Отця і Сина виходить» [14, с. 13]. Незважаючи на те, що офіцій
не оприлюднення «філіокве» відкрито суперечило основній ін
струкції Ватикану щодо візантійськослов’янського обряду, кни
гу не було заборонено, більше того, з приводу цього не зробили 
жодних заяв ні місцеві єпископи, ні Римська Курія. Така позиція 
дозволяє припускати, що книга видавалася під їх безпосеред
ньою протекцією. Іншою підставою такого твердження є те, що 
о. Болеслав Почобко перебував у нелегкому матеріальному ста
новищі, утримуючи велику сім’ю, тому не міг власним коштом 
оплатити видання.

Пізніше Б. Вачинський у відомому журналі «Oriens» опубліку
вав статтю, у якій запевняв, що походження «філіокве» є історич
но давнішим, ніж стверджує Православна Церква. Автор аргумен
тував своє твердження тим, що йому вдалося віднайти у творах 
Кирила Александрійського, св. Афанасія та інших Святих Отців 
тези, що Святий Дух походить від Отця і Сина. Дальше у статті 
Б. Вачинський переконує, що це лише грецька форма латинської 
формули «a Patre Filiogue procedit», і тому Отці Церкви, знаючи 
і грецьку і латинську, могли «спокійно й абсолютно свідомо по
ставити замість латинської форми грецьку» [15, с. 73 – 75]. Ана
ліз історіографії, джерельної бази дозволяє стверджувати, що від 
1930 р. введення до Символу Віри «філіокве» набирає особливої 
популярності серед парафій візантійськослов’янського обряду, і 
вже наприкінці цього десятиліття стає звичною практикою біль
шості вірних. На думку автора, безпрецедентному введенні «фі
ліокве» сприяли: невисокий рівень релігійної освіченості, низька 
християнська свідомість, невиразна конфесійна самоідентифіка
ція вірних, і очевидно, що додавання одного слова «і Сина» про
сто не зауважувалося більшістю парафіян, які основну увагу 
звертали на «зовнішній вимір» обряду.

У Католицькій Церкві візантійськослов’янського обряду по
ширеною була і практика почитання латинських культів. У груд
ні 1934 р. популярний новоуніатський часопис «Да злучэнья!» 
опублікував статтю про свято Непорочного Зачаття Пресвя
тої Богородиці. У якій закликав вірних Католицької Церкви 
візантійськослов’янського обряду не ображати Богородицю так, 
як у «фальшивому православ’ї», акцентуючи на тому, що «і пра
вославний народ вірить у Непорочне Зачаття, просто його віра 
відрізняється від віри Московського православ’я» [5, с. 69]. У на
ступній статті цього видання авторитетний єзуїт Ян Урбан ствер
джував, що вперше про Непорочне Зачаття Пресвятої Богороди
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ці заговорив відомий богослов Російської Православної Церкви, 
митрополит Дмитро Ростовський, а Папа Римський лише це за
твердив [5, с. 69]. Загалом, упродовж 30их рр. ХХ ст. догматичні 
особливості досить жваво обговорювалися на шпальтах ноуніат
ської періодики, яка стверджувала, що своєрідна католицька до
гматика, також була властива і східній християнській традиції.

Широкого поширення на парафіях візантійськослов’янського 
обряду набрало вшанування Найсвятішого Серця Ісуса, свяще
никами проводилась окремі богослужіння присвяченні Йому. 
Про особливе вшанування культу Серця Ісуса на території «нової 
унії» заговорили навіть у Ватикані. Під час спеціальної аудієнції 
з секретарем Конгрегації у справах Східних Церков кардиналом 
Тіссераном, Святійший Отець затвердив положення для Като
лицької Церкви візантійськослов’янського обряду, згідно яко
го «богослужіння до Найсвятішого Серця Ісуса необхідно про
водити у формі, яка відповідає приписам східного обряду» [16, 
с. 56]. Однак директива Папи аж ніяк не вирішувала проблеми, 
поперше, у ній не зазначалося чи богослужіння необхідно про
водити чи рекомендується, подруге, вона не дає чітких вказівок 
щодо форми богослужіння, і хто її визначає – парафіяльний свя
щеник на місці чи Конференція єпископів створює універсальну 
модель для усього візантійськослов’янського обряду.

Отже, аналіз джерельної бази дозволяє стверджувати, що в за
гальному догматичне вчення Католицької Церкви візантійсько
слов’янського обряду було католицьким, і якщо вища духовна 
верхівка цього відкрито не афішувала, то по крайній мірі, не пе
решкоджала переходу «нової унії» на західну догматичну основу.

Щодо канонічних особливостей Католицької Церкви візантійсь
кослов’янського обряду, то Апостольська Столиця офіційно де
кларувала про те, що вона зобов’язана дотримуватися східних 
канонів. Відтак візантійськослов’янський обряд безпосередньо 
підпорядковується Конгрегації у справах Східних Церков та комі
сії «Pro Russia», і лише в особливих випадках Конгрегації Св. Офіці
уму та Конгрегації обрядів, декрети інших римських конгрегацій 
її не стосуються. У виняткових питаннях, зокрема, які торкалися 
церковних покарань, поховання, укладення та розірвання шлюбу, 
вірні візантійськослов’янського обряду повинні були дотримува
тись не східного канонічного права, а вказівок римокатолицьких 
єпископів [5, с. 71]. Приміром розлучення у Католицькій Церкві 
візантійськослов’янського обряду заборонялися.

Як виявилося, процес застосування східних канонів у практич
ному житті Католицької Церкви візантійськослов’янського об
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ряду був досить складним і суперечливим, що породжував чимало 
проблем. Причинами виступали: поперше, керівництво «новою 
унією» здійснювали єпископи РКЦ, які через власні світоглядні 
установки не могли відступити від принципів канонічного пра
ва РКЦ, більше того, вони не володіли тонкощами східного кано
нічного права. Подруге, Православна Церква не мала зведеного 
кодексу канонічного права, її канони містилися в різних історич
них джерелах, окрім того, помісні церкви користувалися правом 
зі своїми місцевими особливостями. З метою вирішення про
блеми у 1929 р., за дорученням Папи, при Конгрегації у справах 
Східних Церков спеціальна комісія під керівництвом кардинала 
П. Гаспарі розпочала власну кодифікацію східного канонічного 
права [13, с. 167]. Незважаючи на позитивні зрушення у цьому 
напрямку, виконану чималу роботу, кодекс східного канонічного 
права упродовж розвитку «нової унії» так і не був розроблений, 
що було пов’язано з частою зміною керівництва комісії.

Суперечливим залишилося питання почитання святих у Като
лицькій Церкві візантійськослов’янського обряду, яке неодно
разово обговорювалося, але упродовж досліджуваного періоду 
не було вирішене. На практиці поступово вводилося почитання 
святих РКЦ: Франциска Асизького, Івана Боска, Андрія Боболя 
та ін. [13, с. 73]. Натомість проблема почитання святих, каноні
зованих Православною Церквою, була одною з найскладніших. 
У процесі дослідження нам вдалося виявити інформацію лише 
про почитання Миколая чудотворця [5, с. 73]. З однієї сторони – 
принцип збереження східних богослужень вимагав і поминання 
східних святих, з іншої – їх визнання відкрито суперечило кано
нічному праву. Для встановлення святості у Православній та Ка
толицькій Церквах користувалися різними критеріями, тому ви
рішення цього завдання мало значні труднощі як у богослов’ї так 
і в канонічному праві. Очевидно, що абсурдним було б почитати 
одночасно Афанасія Брестського та Йосафата Кунцевича, тому Я. 
Воронецькій на Пинській конференції пропонував, щоб в кожно
му випадку питання святості вирішувати окремо. При цьому він 
наголошував, що більшу частину східних святих необхідно почи
тати, оскільки у своєму духовному житті вони опиралася не те, 
що роз’єднує західне та східне християнство, а на те, що насампе
ред їх об’єднує [17, с. 91]. На думку автора, запропонований прин
цип Я. Воронецького про індивідуальний розгляд святості не є 
тактовним, адже одразу постає питання, на якій основі визнали 
одних і не признали інших, що могло призвести до антагонізму 
серед вірних, які мали різні вподобання святих.
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Парафії візантійськослов’янського обряду дотримувалися 
юліанського календаря, і лише в поодиноких випадках пере
ходили на григоріанський, що було зумовлено бажанням самих 
вірних задля об’єднавчого фактора святкувати разом з римо
католиками, які складали більшість місцевої громади [9, с. 73 – 
74]. Щодо обрядової сторони Католицької Церкви візантійсько
слов’янського обряду то в цілому вона дотримувалася форми 
близької до синодально православного обряду. Це насамперед 
пов’язано було з тим, що самі вірні ретельно слідкували за збе
реженням обрядових практик, які були їм близькі та звичні і 
вважилися ними єдино правильними [5, с. 76]. Проте незважаю
чи на вимоги вірних, прямі вказівки Ватикану окремими свяще
никами, парафіями вводилися і латинські елементи, це зокрема: 
освячення квітів у день Пресвятої Євхаристії, процесії навколо 
храму, кількаразове Св. Причастя після однієї сповіді, урочисте 
Св. Причастя дітей та ін. [9, с. 67 – 68]. Отже, у практичному житті 
Католицької Церкви візантійськослов’янського обряду зберег
ти «чистоту» східного обряду виявлялося дедалі складніше, що 
було пов’язано з полонізаційною політикою уряду та місійною 
діяльністю «окатоличення» РКЦ.

 Утвердженню канонічноправового статусу «Нової унії» спри
яло і розроблення Апостольським Престолом нової інструкції 
«Pro incense studio» від 27 травня 1937 р., яка безпосередньо 
адресувалася підляському, луцькому, пинському, люблінському 
та віленському єпископам. Інструкція не була якісно новим доку
ментом, а радше повторенням і системним зібранням попередніх 
інструкцій та правових норм, задекларованих Апостольським 
Престолом. Вона складалась з 14ох параграфів, які характеризу
валися чітким викладом принципів проведення унійної акції та 
відображали наміри Ватикану щодо релігійної політики на тери
торії ІІ Речі Посполитої [10, с. 66].

Значна увага в інструкції приділялася врегулюванню відно
син між духовенством РКЦ та Католицької Церкви візантійсько
слов’янського обряду, що не містилося у попередніх інструкціях, 
а відтак було певною новацією. Апостольський Престол закли
кав до налагодження діалогу, розвитку толерантності та кон
сенсусу між двома клірами, «щоб польське духовенство стави
лося до східного обряду з належною пошаною» (стаття VІ) [18, 
с. 72], «сприяло радо східному чернецтву» (стаття VІІІ) [138, с. 
773], акцентуючи на тому, що «клір двох обрядів має підтриму
вати приязні відносини у взаємному житті, напр. через участь у 
торжествах другого обряду, душпастирських конференціях і т.п» 
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(стаття ХІІІ) [18, с. 74]. Отже, одним із важливих напрямків ново
унійної діяльності Ватикан вважав формування культури толе
рантності як серед духовенства, так і вірних загалом, що сприяло 
б, в певній мірі, зменшенню конфесійної напруги, подоланню на
ціонального протистояння, толеризиції суспільства.

Зауважимо, що інструкція «Pro incense studio» викликала жва
ве обговорення на шпальтах часописів, гостру критику у поль
ських інституціях та невдоволення серед громадянства, яке зая
вило, що Рим «чинить замах на вітчизну» й «порушує державний 
стан речей» [10, с. 69]. Однак, як виявилося хвилювання були 
даремними, поперше, інструкція не торкалася жодних суспіль
нополітичних чи національнокультурних проблем, подруге, 
Католицька Церква візантійськослов’янського обряду не довго 
діяла згідно отриманого документу, адже початок Другої світової 
війни паралізував новоуніатську діяльність й уже насправді «по
рушив державний стан речей» ІІ Речі Посполитої.

Отже, ватиканський уніоністичний проект, що отримав назву 
«Католицька Церква візантійськослов’янського обряду» перед
бачав використання обряду, який практикувала Православна 
Церква. Однак в дійсності реалізувати це було досить складно, 
а то й не можливо. Хід розвитку «нової унії» показав, що Апос
тольська Столиця допустилася чимало прорахунків, зокрема не 
вирішивши остаточно проблему обряду й канонічного права. До
гматична, канонічна та обрядова сторони Католицької Церкви 
візантійськослов’янського обряду поступово трансформувалися 
у напрямку проникнення латинських елементів, а її вчення ста
ло католицьким. Це дозволяє нам стверджувати, що Католицька 
Церква візантійськослов’янського обряду не могла стати ціліс
ною самостійною правовою інституцією Католицької Церкви, 
адже не мала власної теологічної доктрини, а її правовий статус 
як у самій Церкві, так і державі не був до кінця закріплений.
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ПОСТАТІ

У цьому році ПереяславХмель
ницька єпархія велично святкує 
960ліття з часу свого заснування 
(1054 – 2014 рр.), однак, за твер
дженням цілої низки дослідни
ків, зокрема історика Церкви на 
Полтавщині П. Грановського, та 
за свідченням Никонівського лі
топису, «був раніше Переяслав 
митрополією, і багато з митропо
литів Київських і всієї Руси прожи
вали там і єпископів висвячували 
там»1. Тож, хоч професор Михай
ло Грушевський утворення Пере
яславської єпархії відносить до 
часу благовірного князя Ярослава 

митрополит еПІФанІй (Думенко)

Архієпископ Арсеній (Берло) –
засновник Переяславського колегіуму

До ювілею Переяславського колегіуму (1734 – 2014)
Стаття присвячена 960-літтю з часу створення давньої русь-

ко-української Переяславської єпархії та 280-річному ювілею Пе-
реяславського колегіуму (1734 – 2014 рр.). у ній висвітлено істо-
рію започаткування та функціонування визначного освітнього 
осередку єпархії, подано відомості про особливості навчально-
го процесу та здійснено огляд життя й діяльності засновника 
духов ної школи єпископа арсенія (Берла). 

Ключові слова: Переяславська єпархія, Переяславський колегіум, 
архієпископ, єпископ, вікарний архієрей, ректор. 
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та називає першим єпископом Переяславським преосвященного 
Миколая (1054 – 1072),2 цю дату (1054 р.) можна вважати дещо 
умовною, оскільки повноцінне церковне життя у Переяславі по
чалося набагато раніше. 

У попередній нашій статті було здійснено короткий нарис історії 
Переяславської єпархії (1054 – 2014 рр.). У цьому дослідженні ми спро
буємо відкрити ще одну із багатьох сторінок її минулого та торкне
мося діяльності славнозвісного Переяславського колегіуму. Питання 
щодо започаткування цього навчального закладу тісно пов’язане з 
визначним Переяславським архіпастирем Арсенієм (Берлом). 

Народився майбутній архіпастир в сім’ї сотника Вороньківської 
сотні Переяславського полку, судді Івана Івановича Берла, який 
походив із Волощини (тепер – Румунія). Із 1660их рр. проживав 
у містечку Вороньки. Прізвище Берло з’явилося завдяки сміливос
ті одного із предків архіпастиря, який, врятувавши від турків по
раненого польського короля Владислава Ягайла (1440), отримав 
за це шляхетство та берло (скіпетр). Тож єпископ Арсеній походив 
зі знатної української сім’ї, яка мала родинні зв’язки навіть з геть
маном Лівобережної України Якимом Сомком та володіла (згідно 
з універсалом, виданим у 1711 р. переяславським полковником 
С. Томарою) селами Жереб’ятин, Рогозів, Старе, Панфіли й ін. Ви
рісши у багатодітній сім’ї (мав трьох братів і трьох сестер), після 
закінчення навчання у Львові він приймає чернечий постриг у Ки
євоПечерському монастирі, де виконує послух у трапезній. 

У 1709 – 1710 навчальному році ми вже бачимо майбутнього 
архіпастиря викладачем граматики у КиєвоМогилянській ака
демії, де він отримав відповідний досвід на освітній ниві. У 1717 
році при Київському митрополичому домі над ним була здій
снена дияконська хіротонія, а у 1722 році відбулася хіротонія 
в ієромонахи. Із 1722 р. Арсеній був архімандритом Київського 
СпасоПреображенського Межигірського монастиря. Настоятель 
славної козацької монастирської святині, як і його попередники, 
дбав про економічне зростання обителі. При архімандриті Арсе
нії Межигірська обитель придбала земельні ділянки в Козелець
кому та Остерському повітах чернігівської губернії3.

Цікаво, що за настоятельства Арсенія (Берла) Межигірський 
монастир використовувався російськими військами як форпост, 
адже і надалі він перебував у прикордонній смузі. У 1724 році в 
монастирі знаходилося 12 гармат, 70 рушниць, 25 ядер та 10 пудів 
пороху. Після смерті Мстиславського єпископа Сильвестра (Свя
тополкачетвертинського) (1704 – 1728 рр.) Св. Синод призначив 
його наступником архімандрита Арсенія. У 1729 р. у м. Києві від
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булася його архієрейська хіротонія на єпископа Мстиславського, 
Оршанського і Могилівського (у межах тогочасної Речі Посполи
тої; нині Республіка Білорусь). Арсеній став першим єпископом 
МогилівськоБілоруським з російських підданих, що знаходилися 
у Польщі. Хоч єпископ Арсеній мав затвердження російського імпе
ратора Петра II, але польський король Август II не визнав його як 
правлячого архієрея через протести католиків та уніатів. 29 черв
ня 1730 року був виданий навіть маніфест, згідно з яким король 
заборонив визнавати Арсенія єпископом Білоруським з тієї при
чини, що він не належав до числа знатної польської шляхти. Не 
здобувши визнання своєї архієрейської влади, Арсеній прожив у 
Білорусі близько 3 років, іменуючись лише «адміністратором Мо
гилівської єпархії». «Ревні католики» забрали всі землі й прибутки 
архієрейського дому та навіть все особисте майно єпископа Арсе
нія. Внаслідок цього він був змушений виїхати до Петербурга, де 
28 січня 1733 року був призначений єпископом Переяславським4.  

З 1733 р., після призначення на Переяславську кафедру єпис
копа Арсенія (Берла), єпархія стає самостійною й отримує на
зву ПереяславськоБориспільської (з цією назвою проіснувала 
52 роки). Їй підпорядковувалися церкви Переяславського по
віту (створеного у 1782 році), а також православні церкви та 
монастирі Правобережжя, так званої Київської України. Архі
єрейський дім, монастирські та церковні приміщення були в 
занедбаному стані, духовенство не дотримувалось церковної 
дисципліни. Архіпастир навів спочатку лад у консисторських 
питаннях, впорядкувавши всю документацію. Встановив чіткі 
розміри податків та зборів коштів на ремонт і будівництво но
вих церков, на архієрейську кафедру тощо. 

Новостворений Переяславський колегіум, що почав свою ді
яльність 2 жовтня 1738 року, був побудований за зразком Києво
Могилянської академії та у своїй діяльності підпорядковувався 
правлячому архієрею ПереяславськоБориспільської єпархії, який 
мав можливість обирати та звільняти ректорський і викладаць
кий склад колегіуму, стежити за навчальновиховною роботою у 
навчальному закладі. Переяславський колегіум, водночас, отри
мав відповідний указ Священного Синоду від 24 лютого 1734 р., в 
якому говорилося про відкриття навчальних закладів в єпархіях.

У 1735 р. (17 вересня) відбулося нове призначення владики 
Арсенія – архієпископом Білгородським і Обоянським. Тяжко за
хворівши, архіпастир просить Св. Синод перевести його назад 
на Переяславську кафедру. Відповідний дозвіл надійшов 3 січня 
1736 року5. На честь засновника Переяславський колегіум на
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зивали «Collegio Berliana», тобто Берліанський колегіум. Після 
тривалої й важкої хвороби архієпископ Арсеній (Берло) помер 
6 червня 1744 р у Переяславі, де й похований6.

Спочатку колегіум знаходився в дерев’яному приміщенні, яке 
було знищене пожежею 18 лютого 1748 р. Після пожежі навчання 
відбувалося у пристосованих приміщеннях.

Подібно до того, як і в КиєвоМогилянській академії, у Переяс
лавському колегіумі навчалися як діти священиків, церковного 
причту, так і козаків, міщан, посполитих. Їх кількість у різні роки 
коливалась від 110 до 220.

За сприяння єпископа Переяславського Арсенія (Берла) Коле
гія могла повноцінно проводити свої навчальні студії, не турбую
чись про матеріальне забезпечення7. У колегії вивчали такі мови: 
латинську, грецьку, церковнослов’янську, російську, польську, а 
також поетику, риторику. 

Найважливішою мовою навчання, науки та виховання як у Ки
єві, так і у Переяславі була латинь. Без знання цієї мови ніхто не 
міг називати себе освіченою людиною. У колегії приймалися всі 
необхідні заходи для належного її вивчення та вдосконалення 
знань. Як тільки дитина приходила в школу, їй зразу ж давали 
буквар латинської мови, яку треба було знати набагато краще 
від усіх інших предметів. Прийти на навчання з невивченим уро
ком та якимось чином приховати це не вдавалося нікому, бо поки 
прийде черга вчительської перевірки, він повинен був прогово
рити своє завдання перед одним з кращих та старанніших учнів, 
якому потрібно було вести нагляд та контроль за успіхами де
кількох людей. Цей строгий наглядач, який називався авдитором 
(auditor), вислухавши одного з учнів, під особисту відповідаль
ність відзначав ступінь його знання або ж навпаки на листку, що 
називався нотатою або ератою (notata s. errata). Завдяки цьому 
листку викладач наперед знав успіхи своїх учнів. Послаблення з 
боку авдитора строго каралося. Його позбавляли звання авдито
ра, а інколи навіть піддавали тілесному покаранню. Від обов’язку 
здавати уроки звільнялися тільки два чи три найкращі учні, які 
перевіряли знання навіть самих авдиторів (їх називали auditores 
auditorum). Вони звітували вже безпосередньо перед самим ви
кладачем. Кожної суботи проходила головна репетиція на цілу 
неділю та перевірялися відмітки в нотатах. Ті, хто виявлявся лі
нивими, зразу ж отримували достойне покарання. Тоді це нази
валося суботками (sabbativa).

Крім цього, учні завжди займалися перекладом латинських 
книг на українську мову. Це відбувалося як в усній формі, так і 
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в письмовій, як удома, так і в школі. Шкільні вправи називалися 
екзерциціями (exercitiae), а домашні окупаціями (occupationes). 
Для домашніх вправ використовували особливі розмальовані зо
шити, з’єднані за порядком з написом: Liber diligentiarum – зошит 
вправ або ж Codex laborum – книга трудів, або просто – Labor – 
праця і Occupationes – вправи. Шкільні завдання завжди закін
чувалися в класі та подавалися вчителю, який, прочитавши їх 
удома й підкресливши необхідне, а інколи й виправивши помил
ки, зранку повертав учням з належною рецензією відповідно до 
встановлених правил. Домашні ж завдання попередньо показу
валися авдитору, який в міру своїх сил їх виправляв та показував 
учителю з написом: correcta. Кращі з учнів подавали свої зошити 
зразу ж учителю. Позначаючи на них: non correcta. 

Інколи ці вправи ставали приводом до змагання між учнями. 
Переможець отримував нагороду, а той хто, програв, – побиття 
різками. Бувало, що переможець отримував завдяки таким зма
ганням те, в чому мав потребу. На зошитах писали таке: de pane 
(про хліб), de candella (про свічку), de indutio (про одяг), de calleis 
(про взуття). З цього можна побачити велику бідність тих учнів, 
які в майбутньому ставали відомими пастирями, архіпастирями 
та великими державними мужами.

Вихованці нижчих класів, а особливо синтаксими, обов’язково 
повинні були спілкуватися між собою латинською мовою як у 
школі, так і поза нею. Той, хто недотримався цього правила або 
ж сказав щось з граматичною помилкою, зразу ж отримував від 
товаришів calculum – вузенький паперовий згорток, вкладений у 
невеликий футляр. Той, хто його отримував як вияв своїх помилок 
у вивченні мови, намагався різними засобами позбутися calculum 
та передати його комусь менш обережному у своїх висловлюван
нях латинською. Горе тому, з ким цей згорток залишався ночу
вати. У такому випадку авдитор відмічав таке: pernoetavit apud 
dominum N (переночував з паном таким то), і бідний dominum 
піддавався осоромленню та приниженню від своїх товаришів, 
а крім цього – тілесному покаранню від учителя. Після вивчен
ням латинської ішло навчання слов’янської та української мов8. 
Шкільне навчання церковнослов’янської мови відкривало перед 
учнями можливість читати та пізнавати те, що було написано в 
наших давніх церковних книгах. Однак, як тільки виникала по
треба в спілкуванні з простим народом, треба було говорити про
стою, зрозумілою для кожного мовою. 

У спеціальних зошитахнотатках аудитори виставляли оцін
ки залежно від рівня знань: «знає», «не знає», «помилився», «не 
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весь урок знає», «зовсім не знає», «не здавав уроку». Потім з 
цими відмітками учнівські зошити здавалися учителеві. А у ві
домості знання учнів оцінювались відмітками на кшталт: «над
ежен», «острого ума», «туп», «ясного ума, но не сдержан». Крім 
цього, в навчальні програми входило вивчення арифметики, 
геометрії та церковного співу. 

Тож до 1773 р. у Колегіумі було 6 класів: фара, інфіма, гра
матика, синтаксима, поетика, риторика. У 1773 р. за єпископа 
Іова (Базилевича) тут запроваджено курс філософії, а з 1781 р. 
при єпископі Іларіоні (Кондратковському) започатковано клас 
богослів’я. У цьому навчальному закладі викладав піїтику відо
мий християнський письменник, просвітитель і поет Григорій 
Савич Сковорода (1750 – 1751 рр.). Однак через непорозуміння 
з єпископом Іоаном (Козловичем) змушений був залишити по
саду учителя9. Нова цегляна споруда колегіуму, що існує й нині, 
зведена у 1753 – 1757 рр. на кошти ПереяславськоБориспіль
ського єпископа Іоана (Козловича). 

У фундаментальній бібліотеці навчального закладу, де роз
міщувалася і бібліотека покійного архієпископа Іоана, знаходи
лась, між іншим, чудова рукописна пам’ятка «Пересопницьке 
Євангеліє», один з перших відомих перекладів Священного Пи
сання Нового Завіту українською розмовною мовою, написане 
у 1556 – 1561 рр. Михайлом Васильовичем, сином протопопа з 
Сянока (містечко на Галичині, поблизу Перемишля). Переклада
чем рукопису вважається архімандрит Пересопницького монас
тиря (на Волині) Григорій. Рукопис чотириєвангелія представ
ляє великий том в лист у дубових дошках, обкладена старим 
зеленим бархатом. Ця коштовна своєю історичною цінністю 
книга була подарована українським гетьманом Іваном Степано
вичем Мазепою в день освячення Переяславського Вознесенсь
кого монастиря (1 червня 1700 ), що підтверджується записом 
внизу аркушів 2 – 7, які за насиченістю є помітно блідішими від 
основного тексту10. 

Такий цінний подарунок свідчить про особливу турботу геть
маном Іваном Мазепою Переяславським колегіумом та віднов
леною завдяки його підтримці, за сприяння митрополита Київ
ського Варлаама (Ясинського), Переяславською єпархією11.

Крім Переяславського, на Лівобережжі діяв також і чернігівсь
кий колегіум, які були фактично єдиними освітніми закладами 
краю, що сприяли вихованню освіченої та патріотичної українсь
кої православної людності. Все це мало велике значення, врахо
вуючи постійну боротьбу проти впливу уніатів й католицизму та 
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протидії їх поширенню. Переяславський колегіум відіграв вели
чезну роль у збереженні духовності та культури українського на
роду, навіть у такий досить тяжкий період в історії України, який 
розпочався після падіння Гетьманщини, аж до часу перетворен
ня його на духовну семінарію єпархіального значення. 

На жаль, у 1862 р. більшість студентів навчального закладу 
було переведено до Полтави, а в приміщенні Колегії до 1917 року 
діяло духовне училище. З 1972 року, коли проходили ювілейні 
святкування з нагоди 250річчя з дня народження Григорія Са
вича Сковороди, в приміщеннях колишнього Переяславського 
колегіуму було відкрито Меморіальний музей, присвячений ви
значному українському письменнику. Кожен, хто сьогодні побу
ває в давньому місті ПереяславХмельницькому та відвідає Наці
ональний історикоетнографічний заповідник «Переяслав» (вул. 
Григорія Сковороди, 52), може помилуватися й пам’яткою архі
тектури Національного значення – будинком колишнього Пере
яславського колегіуму, оздобленим у стилі бароко, що складаєть
ся з чотирьох класних кімнат і трьох сіней. 

Діяльність Переяславського колегіуму стала важливим ета
пом у розвитку освіти та науки на Переяславщині. Застосування 
викладачами колегіуму власних навчальнометодичних розро
бок, оригінальних педагогічних прийомів надання знань сприя
ло підготовці передової на той час інтелігенції, яка зробила ваго
мий внесок у розвиток освіти, науки й культури в Україні. 

1 Цит. за: Епіфаній (Думенко), митр. До історії Переяславської єпархії // Труди КДА : 
богословськоісторичний збірник Київської православної богословської академії УПЦ 
Київського Патріархату / ред. кол.: митр. ПереяславХмельницький і Білоцерківський 
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Митрополит Київський і Га
лицький Філарет (Амфітеатров) 
був чи не найвидатнішим ієрар
хом Православної Церкви ХІХ ст. 
Ім`я цього святителя у вітчизня
ній церковній історії знаходить
ся поряд з іншими знаменитими 
архипастирями, наприклад з  Фі
ларетом (Дроздовим), митропо
литом Московським. Обидва вони 
були ровесниками, жили і діяли су
часно один до одного, в більшості 
навіть паралельно, і часто сиділи 
поруч у Святійшому Урядуючому 
Синоді. Обидва дожили до глибо
кої старості. Московський тільки 
на 10 років пережив Київського, 
будучи молодшим за останнього 
всього на 3 роки [5; с. 105].

Митрополит Київський і Галицький
Філарет (Амфітеатров) 

(церковно-біографічний нарис)

митрополит ДиМитрІй (рудюк)

8 Асконченский В. Кіевъ съ древнейшимъ его училищемъ академіею : в 2 ч. – К. : Въ 
университетской типографіи, 1856. – ч. 1. – С. 142 – 144.

9 Власовський І., проф. Нарис історії Української Православної Церкви : в 4 т., 5 кн. – 
К. : Вид. УПЦ Київського Патріархату, 1998. – Т. 2. – С. 53 – 54.

10 Бодянський І. Донесения изь Праги магистра Московского университета // Журнал 
Народного Просвещения. – СПб. : Типография императорской академии, 1838. – С. 392 – 
400; Материалы для истории монастырей Полтавской епархии в ХVII и ХVIII столе тиях // 
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торії Переяславської єпархії – Епіфаній (Думенко), митр. До історії Переяславської єпар
хії // Труди КДА : богословськоісторичний збірник Київської православної богослов
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Майбутній Київський першосвятитель народився 17 квітня 
1779 р. в с. Високому, Кромського повіту, Орловської губернії. 
Батько о. Георгій був священиком парафіяльної церкви, мати 
називалась Анастасією. В миру архипастир носив ім`я Федір, на 
честь Федора Сикеота.

В юнацькі роки Федір закінчив в Орлі початкове духовнона
вчальне училище, а потім вище богословське у Сєвську, де знахо
дилась кафедра єпископа. У 1798 р. дев’ятнадцятирічний Федір 
Амфітеатров постригається в чернецтво. Уподобляючись до пра
ведного Філарета Милостивого, новоназваний Філарет все своє 
життя старався бути щедрим і милостивим. З іменем милостивий 
пам`ять його ще довго зберігалася серед київського духовенства.

Після постригу у чернецтво молодий ієромонах Філарет був 
призначений, спочатку префектом, а потім і ректором рідної Сєвсь
кої семінарії. Тут вперше відчув о. Філарет (Амфітеатров) життєві 
негаразди, випробовування та утиски. Проти ректора повстав міс
цевий єпископ Досифей (Григор`єв), який переслідував його з ве
ликою ненавистю, але серце майбутнього великого святителя не 
підкорилось звичайним почуттям жорстокості і злоби. 

У 1804 р. ієромонах Філарет (Амфітеатров) був переведений 
у глуху Уфимську семінарію. Це був тяжкий хрест, про який він 
згадував зі сльозами на очах, тому що рішення було несправед
ливе, як і власне самі гоніння єпископа Досифея. У своїх запис
ках архимандрит Філарет так описав своє прибуття до нового 
місця служіння: «В Уфу приїхав я зимою на святках, у супроводі 
рідного брата свого Гаврила і одного ієромонаха. Тамтешній пре
освященний Амвросій (Келембет) прийняв мене дуже тепло, – за
лишивши в себе трапезувати, і потім вже на ніч відпустив мене 
в монастир, визначений для мого перебування. Монастир цей, 
щойно відкритий у 1801 р., знаходився поза містом в чистому 
полі, обнесений був плетеною огорожею і складався з декількох 
мазанок, які були майже зовсім занесені снігом. Вставши зранку, 
я пішов оглядати свій монастир і побачив дерев`яну бідну стару 
церкву і щойно розпочату  будову нового кам`яного храму. Це на 
мене справило вкрай сумне враження і до сліз мене розчулило. 
Цими сльозами я розпочав тут своє служіння» [1; с. 75]. До 1810 р. 
архимандрит Філарет (Амфітеатров) був настоятелем цього мо
настиря і ректором Уфимської духовної семінарії, яка розташову
валась за чотири версти від монастиря. Обитель настільки була 
бідною, що не мала навіть коня, на якому мав би пересуватись 
ректор на своє місце праці. Тому архимандрит до семінарії ходив 
пішки. Згодом стосунки архимандрита Філарета (Амфітеатро
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ва) з тамтешнім керуючим єпархією преосвященним Амвросієм 
(Келембетом) погіршились і стали нестерпними. Дійшло до того, 
що він був усунутий повністю від керівництва семінарією. Тоді в 
СанктПетербурзькому Синоді вирішили о. архимандрита пере
вести в інше місце – до Тобольська. 

Визначенням Святійшого Урядуючого Синоду від 18 жовтня 
1810 р. архимандрита Філарета (Амфітеатрова) було призначе
но настоятелем Тобольського Знаменського монастиря. Рівно 
через два місяці було визначено Синодом бути о. архимандри
ту і ректором Тобольської духовної семінарії та благочинним 
над монастирями єпархії. Новому ректору довелося будувати 
кам’яні споруди семінарії, але це було не головним у його ста
раннях. Як і в попередні роки, архимандрит Філарет не забував 
про своє чернече правило та обітниці. Сувора аскеза, довгі сто
яння на богослужіннях не дуже були до вподоби тамтешнім мо
нахам. Один із них о. Ізраїль одного разу з гумором підкреслив: 
«Якби була моя б воля, то я переможеного імператора Наполео
на, – а це був рік перемоги Росії над Наполеоном (1812), – від
рядив би до Тобольського Знаменського монастиря на півроку 
служити ранішні обідниці!» [1; с. 151].  

 Служіння і праця в Тобольську о. архимандрита Філарета 
йшли своєю чергою. У грудні 1813 р. він був призначений Свя
тійшим Синодом настоятелем Волоколамського Йосифового 
монастиря і викликаний до СанктПетербурга на чергу священ
нослужіння і проповіді Слова Божого. У 1814 р. о. архимандрита 
Філарета (Амфітеатрова) було призначено інспектором Санкт
Петербурзької духовної академії. через півроку він був удостоє
ний ступеня доктора богослів`я і переведений на посаду інспек
тора до Московської духовної академії, а у 1816 р. призначений 
її ректором [8; с. 5].

Рішенням Святійшого Урядуючого Синоду архимандрита Фі
ларета (Амфітеатрова), ректора Московської духовної академії 
у 1819 р. було посвячено в сан єпископа. Відповідно у 1826 р. 
єпископа Філарета було підвищено до сану архиєпископа, а у 
1837 р. до сану митрополита. Архипастир керував послідовно 
такими єпархіями: Калузькою (з 1819 р.), Рязанською (з 1825 р.), 
Казанською (з 1828 р.), Ярославською (з 1836 р.) і, насамкінець, 
останні 20 років Київською (з 1837 по 1857 рр.).

Своїм осідком у Києві новопризначений митрополит обрав 
КиєвоПечерську лавру, в якій жив і подвизався у схимі до кінця 
своїх днів. Всі його попередники жили у будинку митрополита 
на території КиєвоСофійського собору, а святитель Філарет пер
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шим поселився у настоятельських покоях КиєвоПечерської лав
ри і став перебувати там, де спочивали великі подвижники, де 
знаходились мощі першого Київського митрополита, чесна голо
ва просвітителя Руси, тіла спочилих борців за віру у роки випро
бовування святого українського православ`я.

Звичайно, що перші свої турботи архипастир виявив про Ки
євоПечерську лавру. Як великий молитвеник, він приєднав до 
настоятельських покоїв домову Хрестову церкву, і посвятив її на 
честь чудотворця і святителя Митрофана Воронезького. 

Однак, не зовсім вдало митрополит Філарет (Амфітеатров) 
приступив до реставрації живопису Великої лаврської Успен
ської церкви. За це був справедливо підданий критиці багатьох 
шанувальників київських старожитностей, адже руйнувався 
найцінніший живопис українського бароко і це всупереч розпо
рядженню Синоду та імператора Миколи І, які забороняли нищи
ти всіляку старовину, як пам`ятку. Все таки митрополит вперто 
переміг всі заборони і застереження. Живопис у соборі було по
новлено, а старі розписи замальовано. Владика турбувався також 
про реставрацію і інших монастирів та храмів Києва, зокрема Го
лосіївської та Китаєвої пустиней, облаштовував лаврські готелі, 
лікарню та кам`яні стіни навколо обителі святих печерських по
движників [2; с. 423459]. Владика, будучи постійно у турботах з 
реставрації і ремонту храмів,  мав  ізза  цього  велику  скорботу,  
бо  багато  на  його плечі лягало проблем і він постійно змушений 
був терпіти, як вже зазначалось, критику. Можливо саме такий 
стан і відобразився в його одному листі, де він зазначав: «Добре 
будувати і прекрасні храми в монастирях, але більше за все 
потрібно облаштовувати внутрішні храми в монастирях турбо
тами настоятелів про чернече у Бозі життя, в яких ми відчуваємо 
велике збіднення в наш час» [6; с. 8]. Виходячи з цього святитель 
став турбуватися про благочестиве життя ченців лаври і влашто
вував тут внутрішній подвиг за давніми правилами та звичаями, 
встановленими преподобними Антонієм та Феодосієм Печер
ськими. Владика постійно повчав братію і турбувався також про 
лаврський спів [2; с. 267302].

Не забув митрополит Філарет (Амфітеатров) і свого кафед
рального собору Святої Софії. Він добре пам’ятав про зауваження 
з боку синоду, відносно реставрації розписів Великої лаврської 
церкви, і тому по відношення до першопрестольної кафедри діяв 
вже не так сміливо. Саме за нього у Софії Київській було відкрито 
давні фрески, для цього до Києва  прибув академік Федір Солн
цев, який займався з благословення владики їх дослідженням. 
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За преосвященного Філарета (Амфітеатрова) урочисто було 
відзначено оновлення СвятоМихайлівського Золотоверхого 
собору, зокрема було встановлено нову срібну раку і балдахін 
для мощів святої великомучениці Варвари. Для цієї богоугодної 
справи графиня Анна Орловачесменська пожертвувала до 40 
тисяч рублів. Коли було встановлено у Варваринському бічному 
вівтарі балдахін і нову раку, то весь Київ прийшов подивитись 
на цю красу, яка освячувалась присутністю самого митрополита 
Філарета (Амфітеатрова). 

Вшановувалась владикою і пам`ять святих рівноапостольних 
Володимира і Ольги, просвітителів Руси. 8 жовтня 1839 р. митропо
лит урочисто освятив кам`яну Ольгинську церкву. через три роки, 
у 1842 р., 16 липня, митрополит Філарет (Амфітеатров) освятив 
ще один хрампам`ятник – відновлену Десятинну церкву за про
ектом санктпетербурзького архітектора Василя Стасова, яку в по
дальшому кияни називали «ступою», бо її архітектурні рішення не 
зовсім відповідали тим давнім часам утвердження Християнства 
за рівноапостольного князя Володимира Великого [3; с. 42]. 

Продовженням шанування слави і величі святих рівноапос
тольних просвітителів Київської Руси стало закладення преосвя
щенним Філаретом (Амфітеатровим) Володимирського собору, 
який сьогодні є головним патріаршим храмом України. Подія ця 
сталася 12 липня 1852 р. З цієї нагоди у лаврі митрополит Філа
рет відслужив молебень і очолив перше засідання особливого 
Комітету по спорудженню СвятоВолодимирського собору. Все 
чим ми можемо завдячувати цьому святителю, так це тим, що він 
благословляв початок трудів по будівництву цієї величної святи
ні і пам`ять його та пошана в тому, що він, митрополит Філарет 
Амфітеатров, благословляв і закладав собор [8; с. 16].

Митрополит Філарет був відомий у Києві й поза його межами, 
як покровитель сиріт. Він турбувався про вдів священиків, їх ді
тей. Видавав резолюції, які перш за все вирішували їх проблеми. 
Ось одна з таких: «Поручаю о. Благочинному, на основании запо
ведей Божественнаго Евангелия о любви к ближнему и милосер
дии к сиротам, убедить священника [...], чтобы он просил себе 
другого лучшаго места, а занятое им недавно место уступимть 
просителю [...], кончившему курс семинарии студенту, отец кото
раго был прежде незадолго на этом месте» [8; с. 17].

Турбувався митрополит Філарет (Амфітеатров) і про освіту. 
У колишніх келіях Софійського монастиря 1839 року владика 
облаштував КиєвоСофійське духовне училище, яке переважно 
було сирітським. Він особливо любив це училище і на свої влас
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ні кошти підтримував його, навіть не забув про нього у своєму 
духовному заповіті. Митрополит турбувався і про семінарію, з 
якої «вичистив» непотрібний елемент та настановив її ректором 
свого племінника архимандрита Антонія (Амфітеатрова), докто
ра богослів`я та прекрасного догматиста. Ще за свого життя він 
передав до семінарії власну бібліотеку. Любив митрополит Філа
рет і Київську духовну академію. Коли він вперше відвідав Брат
ський Богоявленський монастир і академію, то був зустрінутий 
наступним ораторським привітанням: «Мирен ли вход твой, свят
че Божий?». І вхід його був не тільки мирний, але й благодатний. 
Владика турбувався, щоб в академії знали твори святих отців, 
Священне Писання. Дух аскетизму, який приніс архипастир до Ки
єва, витав і у Київській академії. Під безпосереднім керівництвом 
митрополита Філарета (Амфітеатрова) в академії навчалися на
ступні знамениті архипастирі: Антоній (Амфітеатров), архиєпис
коп Казаньський, Димитрій (Муретов), архиєпископ Одеський, 
святитель Феофан (Говоров), затворник Вишенський, архиман
дрит Антонін (Капустін), начальник місії в Єрусалимі [8; с. 21]. Од
ного разу владика був присутній на екзамені і слухав відповідь 
студента Лашкарьова, який відповідав на запитання «Вчення про 
Бога за Платоном». Митрополит запитав студента: «чи бачимо ми 
зірки вдень?». «Ні», – відповів студент. «А чому?», – запитав вла
дика і повчально відповів: «Вдень світить сонце і зірок не видно. 
Так і вчення Платона і давніх філософів те ж саме, що і зірки по 
відношенню до одкровенного Євангельського вчення, яке спові
щене світові Господом нашим Ісусом Христом – Сонцем Правди» 
[8; с. 22]. Повчально митрополит попрощався з професорськови
кладацьким складом духовної академії перед своєю смертю. Він 
покликав всіх до своїх покоїв і, роздаючи всім іконки, з кожним 
прощався до зустрічі в кращому житті – не земному.

Окремою віхою і навіть підставою для самостійного дослі
дження у біографії святителя Філарета (Амфітеатрова) є його 
відношення до тодішнього перекладу російською мовою Біблії. 
З цієї причини митрополит перебував у постійній суперечці з 
своїм тезкою митрополитом Московським Філаретом (Дроз
довим), який не тільки підтримував цей переклад, але й був 
його ініціатором. Митрополит Філарет (Амфітеатров) з цього 
приводу висловлювався так: «Русское наречие не может пере
дать Священного Писания со всею силою и верностию, каким 
отличается перевод славянский, в котором доступно понятию 
всё то, что только нужно для назидания верных к вечному их 
спасению… Надобность состоит не в переводе Библии на рус
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ский язык, а в прилежном изучении славянского языка во всех 
наших духовных и светских училищах и в повседневном при
лежном чтении на нём Священного Писания» [7; с. 49]. Тут 
було б доречно згадати про відношення митрополита Філарета 
(Амфітеатрова) до української мови. Адже всім відомо, що всі 
митрополити Київські ХІХ – поч. ХХ століть аж до Жовтневого 
перевороту були великоросами. Для нас важливо знати, яким 
було їхнє відношення до «малоросійського наречия»?. Так ось, 
одного разу завідувачка Інститутом благородних дівиць поба
жала замінити тамтешнього законовчителя протоієрея Микиту 
Дашкевича за те, що він, як українець, інколи у поведінці з уче
ницями висловлювався українською мовою. На це митрополит 
Філарет відповів: «Экой ведь этот люд женский капризный и 
прихотливый! Вот изволь для них хоть переродиться! Не нра
вится, видишь, им говор малороссийский… Какой бы им больно 
хотелось бы слышать? Небось, лучше бы нравился им, пожалуй, 
вроде польского пршипришиканья… Напротив, языкто мало
российский во многом близок к церковнословянскому, да в 
выражениях он – сжатый, но многосодержательный» [4; c. 763]. 

Митрополит Філарет (Амфітеатров) часто звершував бого
служіння, здебільшого в лаврі і менше у соборі Святої Софії. 
Владика любив молитися. За 17 років до смерті він прийняв 
схиму – великий ангельський образ. В двох додатках до запо
віту митрополита Філарета ми знаходимо наступні цікаві по
дробиці цього втаємниченого від усіх факту: «Прошу смиренно 
молю Епархиальное и лаврское начальство, по кончине моей 
совершить погребение в Соборной КиевоПечерской Лаврской 
церкви Успения Божией Матери и предать земле бренное и 
грешное тело мое на ближних Св. Пещерах в Крестовоздвижен
ской Церкви, на правой стороне у стены против чудотворной 
Казанской иконы Божьей Матери. Тело мое прошу положить 
в приготовленном мною гробе, который хранится в домовой 
Церкви св. Преподобного Иоанна многострадальнаго в Голосе
евой Пустыне. По сокровенному и не изглаголанному желанию 
и влечению моего сердца дан мною пред Господом Богом обет 
воспринять на себя великий ангельский образ – святую схиму. – 
Обет сей исполнен мною пред Всевидящими Очами Господа 
Бога и Спасителя моего Иисуса Христа, с наречением имени Св. 
Преподобнаго Отца нашего Феодосия Печерскаго. Посему про
шу и молю Духовный Собор святыя КиевоПечерския Лавры, 
по кончине моей, облечь грешное мое тело в святую схиму, хра
нящуюся в келлии моей в особом ящике которую и возложить 
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сверх одежды новой, приготовленной на погребение мое. Паки 
и паки прошу и молю и завещаю именем Господа и Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа исполнить сие смиренное желание серд
ца моего неизменно» [2; с. 460461]. Після смерті митрополи
та Філарета (в схимі Феодосія) знайшли в нього в особливому 
ящику ще три схими старих і досить поношених. Напевно він 
носив їх, одягаючи під час свого келійного правила. Святитель 
завжди зачинявся і ніхто не міг у цей час до нього зайти. Ящик 
цей також був потайним і ізза цього після кончини архипасти
рясхимника роздуто було неприємний факт навіть у пресі, що 
у цьому ящику начебто знаходилося 30 тисяч рублів [2; с. 461].

Двадцять років керував та опікувався київською паствою ми
трополитсхимник. Не раз в нього виникало бажання подати 
прохання на спокій, але кожного разу  святитель в собі промов
ляв: «Ні! Напевно до кінця мені прийдеться висіти на цьому хрес
ті. І Христу Спасителю говорили, щоб Він зійшов з Хреста, але Він 
не зійшов, а залишався на ньому доти, доки Його не зняли. Так і 
я часто чую: «Зійди з хреста», – так інколи до мене волають мої 
особисті справи, а інколи і власне нетерпіння. Але я вже буду ви
сіти, поки і мене не знімуть». І ця тяжка хвилина зняття з хреста 
настала 21 грудня 1857 р.  

Останні дні життя митрополита Київського і Галицького Фі
ларета (Амфітеатрова) детально викладені у книзі «Послед
ние дни жизни в Бозе почившаго высокопреосвященнейшаго 
Филарета, митрополита Киевскаго с прибавлением некролога, 
духовнаго его завещания, слова и речей, произнесенных при 
погребении его», яка була видана у 1875 р., і в якій детально 
описується перебіг хвороби та передсмертних страждань пре
освященного Філарета. Як тількино архипастир спочив, то від
разу були відіслані телеграми – а саме в кабінет Їх Величності, 
до Святійшого Урядуючого Синоду і митрополиту Московсько
му Філарету. Останній того ж дня відповів телеграмою такого 
змісту: «Разделяю печаль не только Киевской паствы но и Рос
сийской Церкви, а потом и Вашу. Припадите к стопам в Бозе по
чившаго Владыки с мыслию о мне и с последним на земли от 
меня целованием благоговения и любви, да помолится, да иду 
по нем в мире – Филарет М. Московский» [2; с. 682].

Для нас також цікавими є подробиці листа, який був наді
сланий митрополиту Московському Філарету архимандри
том Антонієм (Амфітеатровим) відразу після переносу тіла 
спочилого у Велику лаврську церкву. Після вступних слів 
ми читаємо: «Живейшую благодарность приношу Вашему 
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Высокопреосвященству, что подали скорое утешение нам, 
сирым, в постигшей нас печали, которая и наступающий 
светлый Праздник превращает для нас в жалость. Земной по
клон Ваш я передал гробу Почившаго в Бозе, передал и желание 
Ваше, – но признаюсь, – с прибавлением своего собственнаго 
желания, чтобы Ваше желание еще долго не исполнилось, – 
да светит нам, и да радует нас светом своим хотя Московский 
Светильник, когда Киевский уже погас. Послужите подоль
ше хотя Вы, Святый Владыко, когда наш Владыка оставил и 
осиротил всех нас! Сего желал Вам и Почивший, который, во 
время последней болезни своей, среди тяжких страданий 
своих, часто обращался мыслию своею к Вам и высказывал 
свою глубокую преданность и живейшее сочуствие к Вашему 
Высокопреосвященству и тесный духовный союз души своей 
с Вашею. Он разсказывал мне и поручил написать Вам, по сво
ей кончине, свой сон, виденный им в самом начале болезни. 
«Видел я, – говорил он, – будто я прихожу в покои Московскаго 
Владыки, в руках у меня Казанская Икона Богоматери, вся сия
ющая лучами. Выходит ко мне Владыка, и я встречаю его ума
ляющим тоном произнесенными словами: «Владыко Святый, 
помолись Господу Богу, чтобы принял дух мой с миром». Вслед 
за сим Владыка (Московский) будто бы бросился ко мне, запла
кал с горьким рыданием, и я проснулся». – «Верно, – прибавлял 
он, – это последняя моя болезнь, и мне больше не встать». – Так 
и исполнилось. – Не задолго пред кончиною он достал пана
гию, подаренную ему Вами, еще в бытность его Ректром Мос
ковской Академии, когда Вы приезжали ревизовать эту Акаде
мию. Панагию сию он приказал положить с собою в гроб, что и 
исполнено. Заболел он 7го Декабря катарром. Но поправился 
в начале, так что 14го занимался уже делами, а вечером вдруг 
страшно заболел и едва пережил ночь. Медецинския пособия 
ему помогли несколько. Воспаление, поразившее у него пра
вое легкое, было не по его уже летам. Ровно неделю страдал он 
тяжко и во все дни причащался литургийными Дарами, облача
ясь сам в малое облачение и оставаясь сперва в Церкви, а потом 
в спальне в креслах и только последний раз причастился на по
стели, но всеже в облачении. Надобно было видеть, как обнял 
он принесенную ему св. чашу, как целовал ее и прильнул к ней 
устами. Страдания его еще продолжались после ього, от шеста
го часа до девятого. Но при воспоминаниии об всем этом у меня 
нет сил писать... Завещание его дало нам знать, что он давно 
уже принял схиму и наречен в ней «Феодосием». Облачив его 



540

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

сперва в архиерейское облачение, мы, согласно воле его, сверх 
облачения возложили на него схиму; 22го вынесли в Церковь, 
а 26го или 27го думаем совершать погребение, ожидая для 
сего Преосвященнаго Подольского. – С глубочайшим сыновним 
смирением и преданостию повергаю себя к стопам Вашим и 
лобызаю Вашу десницу. – Вашего Высокопреосвященства ни
жайший послушник Ректор Киевской Академии Архимандрит 
Антоний» [2; с. 683684].

Погребіння спочилого митрополита Філарета (Амфітеатро
ва) було звершено аж 29 грудня 1857 р.  ізза причини затрим
ки преосвященного Євсевія, єпископа Кам`янецьПодільського 
і Брацлавського. Окрім владики, який очолив чин похорону, 
ще взяли участь у погребінні преосвященний єпископ Стефан, 
8 архимандритів, 2 протоієреї і 2 ієромонахи. З причини хво
роби участь у похороні не взяв вікарій, преосвященний Аполі
нарій, який на 20й день, після кончити митрополита, також 
спочив у Бозі. При погребінні київського архипастиря було ви
голошено п`ять промов [6; с. 70116].

Митрополита Філарета (Амфітеатрова) було поховано у Хрес
товоздвиженській церкві на Ближніх печерах за його заповітом. 
До цього часу нікого із преосвященних Київських архипастирів 
не було поховано у лаврі, окрім колись спочилого митрополита 
Петра Могили. Всі наступники митрополита Філарета (Амфіте
атрова), окрім митрополита Київського Платона (Городецько
го), також погребалися у цій давній церкві Печерській обителі. 
Рівно через десять років, у 1867 р., архимандрит Сергій (Васи
левський), автор капітального життєпису про митрополита Фі
ларета (Амфітеатрова), побував всередині могили спочилого 
архипастиря разом з благочинним ігуменом Іоною і бачив гріб, 
від якого виходив приємний запах. Цей самий архимандрит був 
присутнім і при погребінні митрополита і, дякуючи своєму ви
сокому росту, бачив обличчя спочилого митрополита, яке було 
незвичайне і світле [2; с. 698]. Добра пам`ять про київського 
архипастиря та його подвиги стали причиною канонізації, спо
чатку, як місцево шанованого, а потім, як загально шанованого 
8 грудня 2005 р. Пам`ять його звершується у день кончини 21 
грудня (3 січня) та в різні дні собору ростовоярославських свя
тих та києвопечерських преподобних.

Митрополит Філарет (Амфітеатров) дійсно був неповторною 
особистістю. Його часто порівнювали, як уже зазначалося, з мит
рополитом Московським Філаретом Дроздовим, але це були два 
різних архипастирі, які взаємно один одного доповнювали. Філа
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рет Московський був більше людиною релігійного розуму. Цей 
розум у нього був світлий, гострий, глибокий, проникливий, все
бічний, суворий, критичний, викривальний. Він був більше док
тором богослів`я теоретичного. Філарет Київський був людиною 
більш релігійного чуття і діяльного пориву. В нього було просте 
серце, відкрите, очищене з молодих років в горнилі випробову
вань, довірливе, любляче, жалісливе, прощальне і в той же час 
ревне до своїх переконань. Його можна назвати більше доктором 
богослів`я практичного [5; с. 105116].

Кілька літературнопубліцистичних характеристик про ми
трополита Філарета (Амфітеатрова) залишив у своїх прозо
вих творах «Владычний суд» і «Мелочи архиерейской жизни» 
М. Лєсков. Ось одна із них: «Так детски чист и прост был этот 
добрейший человек, что всякая мелочь из воспоминаний о 
нем наполняет душу приятнейшею теплотою настоящего до
бра, которое как будто с ним родилось, жило с ним и... с ним 
умерло». Київська паства завжди говорила про митрополита 
такими прекрасними українськими словами: «Наш старий ді
дусь Філарет, дуже добрий».

1. Василевский Сергий, архимандрит. Высокопреосвященный Филарет в схимона
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Історія СвятоМихайлівського Золотоверхого монастиря, що 
знаходиться в самому серці Києва на одному з найвищих па
горбів поряд з парком «Володимирська гірка», має дуже багато 
визначних постатей, подвижників благочестя, які в наш час до
сить часто піддаються забуттю і про них мало хто знає. Разом з 
тим, вивчаючи сторінки минулого Золотоверхої святині можна 
багато чого почерпнути для нашого сьогодення. Серед велико
го числа достойників перш за все потрібно згадати визначних 
настоятелів Золотоверхої святині – її ігуменів, архімандритів та 
вікарних єпископів – що з ласки Божої належно управляли та 
впорядковували справи нашої обителі. Одним з найяскравіших 
та найталановитіших ігуменів Золотоверхої святині у XVII ст. 
був отець Феодосій Софонович, який народився в м. Києві. Про 
рік народження цієї визначної для історії монастиря постаті ві
домостей не збереглося1.

Припускають що він народився на початку XVII ст. оскільки 
архієпископ Лазар Баранович, талановитий проповідник та до
брий товариш майбутнього ігумена Феодосія по навчанню у Ки
ївському колегіумі, писав йому в 1675 р.: «...З вами я ріс, з вами 
й померти бажаю» 2. Також важко однозначно назвати і точну 
дату народження архієпископа Лазаря Барановича, бо в літе
ратурі зустрічаються дві дати або в 1620 р., або ж у 1593 р. 3. 
Оскільки вони навчалися разом то можна припустити, що різ
ниця в віці в них була не велика.

До «Пом’яника» Золотоверхого Михайлівського монастиря 
у Києві, започаткованого у 1667 р. самим хроністом, був вне

єпископ аГаПІт (Гуменюк)

Сторінка до біографії настоятеля Свято-
Михайлівського Золотоверхого монастиря 

ігумена Феодосія Софоновича
Стаття присвячена огляду життя та діяльності визначно-

го настоятеля Свято-Михайлівського Золотоверхого монасти-
ря ігумена Феодосія Софоновича. Подаються відомості про його 
походження, навчання та літературну діяльність. акцентуєть-
ся увага на необхідності дослідження та богословського аналізу 
його церковних праць.

Ключові слова: Феодосій Софонович. отець, ігумен, настоя-
тель, намісник, ректор, Свято-Михайлівський Золотоверхий мо-
настир, богословські твори.
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сений весь рід ігумена Феодосія Софоновича (160 імен). Пріз
вище хроніста тут, як і в інших джерелах XVII – XVIII ст., пода
не через літеру о у першому складі, тобто Софонович. Проте в 
літературі частіше трапляється невірне написання прізвища 
через а у першому складі (Сафонович), від якого, на нашу дум
ку, слід відмовлятися. Останні 12 імен, подані у «Пом’янику», 
виписані дещо окремо. Вони, очевидно, належали найближчій 
рідні хроніста. Процитуємо даний запис: «Пом’яни Гд̃и дш̃у 
усопшаго раба Софония, млад[енца] Кирилла, инокиню Ма
рию, млад. АндрЂя, иерея ТимофЂя, Агафии, млад. Стефана, 
Романа, Марии, Иоанна, Елену» 4. 

Також не залишилося відомостей про ім’я, яке отримав ігумен 
Феодосій при хрещені. Протоієрей Юрій Мицик припускає що 
його охрестили Федором. Виховувався він у Києві в міщанській 
сімї. Батька звали Софронієм, отже прізвище майбутнього ігуме
на є патронімом. Мати, очевидно, по смерті батька постриглася 
в черниці під іменем Марії. Близьким родичем його (можливо, 
старшим братом) був священик Тимофій. Молодший брат Іван 
був певний час райцею м. Києва, навіть бумистром. Він був жи
вий ще у 1682 р. Мав ігумен Феодосій і рідних сестер 5.  

Навчався майбутній богослов, як вже вище згадувалося, разом із 
майбутнім архієпископом Лазаром Барановичем у КиєвоМогилян
ській Академії, де разом грали у першій відомій на сьогодні шкіль
ній драмі поставленій у Києві з назвою «Йосиф Прекрасний» 6. 

 Подібно як і всі братські школи, Київське училище за свід
ченням автобіографічних записок Ігнатія Ієвлевича поділялося 
на такі класи: руську школу, інфіму, граматику та синтаксиму7. 
Хоча й не згадується у цьому джерелі про викладання рито
рики, філософії та богослів я, але беручи до уваги вірші мона
ха Касіана Саковича та аналізуючи всі відомі факти цього часу 
можна впевнено стверджувати про наявність таких предметів 
у братській школі. Наприклад, чого б так сильно боялися уні
ати вважаючи свою справу навернення православних марною, 
якщо б у братській школі викладалися ті ж самі предмети, що 
й в інших католицьких чи протестантських навчальних закла
дах. Невже вони так боялися викладу початкових наук, які були 
основою для подальшого вдосконалення у всіх тогочасних за
кладах освіти в Європі? Не потрібно забувати й того факту, що 
викладачами у цій школі були переважно вчені ченці Братсько
го монастиря, які навіть власним прикладом або ж звичайними 
настановамибесідами навчали молодих людей православному 
вченню. Підтвердження цього можна знайти у словах Патрі
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арха Єрусалимського Феофана, який власними очима бачив (у 
1620 р.) Київську братську школу в якій «турботливо показува
лися й подавалися вчителями всім бажаючим, особливо дітям 
«належні науки», і зокрема, тверде сповідання віри та непоруш
не вчення про догмати встановлені сімома Вселенськими Собо
рами Східної Церкви…»8. Тож не дивно, що в цей час, разом із 
майбутнім ігуменом Феодосієм, в Київській академії навчалися 
визначні пастирі та архіпастирі, гетьмани та полковники, тала
новиті іконописці, художники, скульптори, поети, письменни
ки, перекладачі й всі ті, хто творив нашу культуру, літературу 
та богословську думку в XVII – початку XVIII століть. Визначне 
місце серед них займає і ігумен Феодосій, який після закінчення 
навчання зразу ж приймає чернечий постриг та висвяти в іє
родиякона й ієромонаха. Маючи прекрасні знання та вільно во
лодіючи латинською, грецькою, польською, старослов’янською 
мовами, про що неодноразово говорили його сучасники (ми
трополит Гедеон Святополкчетвертинський та архімандрит 
КиєвоПечерського монастиря Варлаам Ясинський) ієромонах 
Феодосій читав в оригіналі творіння святих отців та вчителів 
Церкви Христової та багато інших історичних та богословських 
церковних давніх джерел. Особливо сильним він був у бого
словських істинах, бо саме його залишили викладати ці зна
ння у КиєвоМогилянській академії для студентів вищих класів 
(1640 – 1650ті рр.). Як відомо, богослівя викладалося в кінці 
всього навчального курсу, тому його викладачами були пере
важно ректори академії, або ж наймудріші в слові та житті ви
кладачі закладу.    

Саме на цей період випадає початок Національновизволь
ної боротьби українського народу проти польського, панського 
гніту (1648 – 1658 рр.) під проводом великого гетьмана Богдана 
Хмельницького, який був добре знайомий з нашим героєм – іє
ромонахом Феодосієм. І це не випадково, бо багато провідників 
повстання та його безпосередніх учасників у свій час вчилися 
разом з отцем Феодосієм, або ж з часом – навчалися з ним. Се
ред перших міг бути, наприклад, майбутній гетьман Іван Вигов
ський, а серед других був, зокрема, видатний дипломат Силуян 
Мужиловський 9.    

У 1649 році ієромонах Феодосій на прохання царя Олексія 
I Михайловича та з благословення Київського митрополита 
Сильвестра Косова очолив культурну місію до Москви для здій
снення перекладу Священного Писання разом із визначними 
знавцями грецької мови ієромонахами Арсенієм Сатановським 
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та Дамаскіним Птицьким. Тогочасні московські джерела нази
вали нашого ієромонаха «Старець Феодосій», який зустрівшись 
із царем отримав від нього фінансову допомогу для Братського 
монастиря. Це можна назвати навіть не допомогою, а певною 
платою обителі, в якій знаходився навчальний заклад, що по
годився допомогти царю в добрій справі перекладу Біблії. Після 
цього, відвідавши ТроїцеСергієву Лавру, отець Феодосій повер
тається у Київ, де у 1653 – 1655 рр. з благословення архієписко
па Лазаря Барановича він був намісником, а практично ректо
ром, КиєвоМогилянської Академії. На початку 1654 року отець 
Феодосій вдруге подорожує до Москви, де полагоджує певні 
справи на користь Братського монастиря10. 

Надзвичайно зріс авторитет СвятоМихайлівського Золото
верхого монастиря, коли його ігуменом навесні 1655 р. був обра
ний капітулом КиєвоБратський намісник Феодосій Софонович. 
Після обрання михайлівською братією на ігуменство в Золо
товерхій обителі, Софонович отримує і спеціальний універсал 
гетьмана Богдана Хмельницького від 2 червня 1655 р. про своє 
затвердження. В універсалі гетьмана зокрема сказано: “…осмо
тревши стародавнія привелегіи пред ним отцами капитулою 
монастыря золотоверхаго положенныя, он утверждает вольную 
элекцію им в обраніи себе подлуг свого уподобенья ігумена без 
вшенькое перешкоды от стану так духовнаго яко и свецкого” 11.

На користь Золотоверхого монастиря, за його ігуменства, ви
давали грамоти українські гетьмани І. Виговський, Ю. Хмель
ницький, Д. Многогрішний, І. Самойлович, російський цар 
Олексій Михайлович, польський король М. Вишневецький. У 
1669 – 1677 рр. ігумен Михайлівського монастиря практично 
виконував функції митрополита Київського, а обитель набу
ла значення центру церковної влади в Україні 12. Вже у 1674 р. 
обов’язки настоятеля виконував Сильвестр Головчич. Але Со
фоновичу судилося пережити свого заступника. Помер ігумен 
Феодосій Софонович у 1677 р.13

Багато ігумен Феодосій попрацював, пишучи різні богослов
ські, літургічні та історичні праці. Деякі з них у рукописному ва
ріанті дійшли до нашого часу. Це, зокрема, “Хроніка з літописців 
стародавніх” та ”Повість про преславні чудеса св. великомучениці 
Варвари”, які були видані та опрацьовані в 1992 році протоієреєм 
Юрієм Мициком. Ця видатна праця ігумена о. Феодосія Софоно
вича справила помітний вплив на подальші твори такого типу, 
і, зрозуміло, є важливим джерелом для історії Золотоверхої оби
телі. Також відомі такі його твори, як “Виклад о Церкві” – який 
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був виданий у 1667 р. в типографії КиєвоПечерської Лаври 14 та 
“Мучение Святой Великомученицы Варвари” 15. Ієромонах Єв
стратій повідомляє, що ігумен Феодосій “известен переводом на 
малороссійском нарече Волынской летописи с немногими при
бавленіями”16. 

Постать ігумена Феодосія Софоновича, як настоятеля Свято
Михайлівського Золотоверхого монастиря сьогодні потребує 
більш детального дослідження. Особливої уваги заслуговують 
його літургічні та богословські праці, які на жаль, є мало ви
вченими. Це праця для майбутніх дисертаційних досліджень, бо 
тільки аналізуючи його працю «Виклад о Церкві святій», яка була 
написана на твердій основі Священного Писання та визначних 
отців та вчителів Церкви Христової – святих Амвросія, Германа, 
Ігнатія Богоносця, Івана Золотоустого, Івана Дамаскіна, Нила Ка
васили, Симеона Солунського та багатьох інших, можна говорити 
про велику працю нашого ігумена 17. 

Враховуючи надзвичайну цінність цього твору, як джерела 
для вивчення української православної богословської думки, 
варто було б здійснити як богословський аналіз його, так і порів
няльний. Необхідно сказати, що матеріал, який подано у творі, не 
втратив своєї актуальності й сьогодні враховуючи десятиліття 
атеїстичної та комуністичної пропаганди та боротьби з Право
славною Церквою. Цей твір і зараз міг би стати прекрасним під
ручником для тих, хто хоче краще зрозуміти чини та богослужін
ня Церкви Христової. Адже у «Викладі» пояснюється церковна 
термінологія і порядок богослужіння. Аналогічне можна сказати 
й про інші відомі твори незаслужено призабутого сьогодні ігуме
на Феодосія Софоновича, вченого, освіченого мужа та енергійно
го адміністратора. 

Таким чином, стислий огляд життя та діяльності ігумена Фе
одосія Софоновича, його літературної діяльності дає підстави 
говорити про великий талант і значну щоденну працю визначно
го богослова, церковного історика та великого сина своєї зем
лі, який уподібнюючись Євангельському слузі, що отримавши 
таланти від Господа не закопав їх, а щедро примножив на благо 
своєї обителі, рідного міста, Київської Митрополії. Його праці, 
які дійшли до нас через століття і сьогодні повинні використо
вуватися українськими дослідниками для збагачення нашої бо
гословської літератури та виховання здорового християнського 
суспільства в основі якого буде лежати жертовна любов до своєї 
рідної Церкви та Батьківщини.      
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Було, є і буде багато досліджень про життя і творчу діяльність 
проф. Івана Огієнка (митр. Іларіона). Я вважаю, що це все добре, 
але найкраще почути з уст особи котра знала, і чула його слова, 
переживала його радість, також сум. Таких осіб вже нема багато. 
Один із них є о. Стефан Ярмусь – мій бувший професор. 18го квіт
ня, 2013 я мав нагоду його відвідати у його квартирі. Ми один 
одного обнімали і почали говорити на тему, котра є дорога для 
нас, а саме митр. Іларіон і Українська Православна Церква. Отець 
Стефан сказав, що його здоров’я не є добре, йому тяжко ходити і 
його зір є «слабіжий». Він ще бажав б написати більше про сво
го учителя, але не може. Він це передав мені і сказав – “Я віри
шив написати це, але під умовою що, я напишу те друкуватися 
не буде, ніким і ніколи.” Він, о. Стефан, дав дозвіль щоб я, як його 
бувший студент і один із тих котрі продовжують вивчення життя 
проф. Івана Огієнка (митр. Іларіона) видавати цю працю.

Прот. Богдан Демчук: через моє зацікавлення і поширення 
праці про митр. Іларіона котрого я мав нагоду почути, я навчив
ся про його і чув його через уста його студента та співпрацівни
ка – о. Стрефана Ярмуся. Я, хоч, недостойний, хочу поділитися із 
читачами працю Рефлекції – «До Феномен Івана Огієнка (Митр. 
Іларіона)» (Оригінальна праця під заголовик “Феномен Іван Огі
єнка/Митрополита Іларіона вийшла 1998). Будь ласка отче Сте
пане розкажіть про ті речі, про які Ви хотіли сказати, але які не 
сказали та не надрукували раніше?

Протопресвітер Степан Ярмусь: У лютому 1998 року мені 
довелося бути учасником Міжнародного Симпозіуму з нагоди 
25річчя упокоєння Митрополита Іларіона, при чому мені при
йшлося виголосити доповідь на тему “Віра й праця в пересвід
ченнях Митрополита Іларіона”. Пізніше ця доповідь була видана 

протоієрей Богдан ДеМЧуК

Митрополит Іларіон (Огієнко) у останніх 
спогадах протопресвітера Степана Ярмуся
(текст подається із збереження мови і стилю автора)

Стаття присвячена огляду життя та співпраці  о. Степана 
Ярмуся із митрополитом Іларіоном(Огієнком). тут подано  “реф-
лексії” особи котра була студентом, співпрацівником і мала при-
вілей називатися “Іларіонівцем”.  

Ключові слова: Митрополит Іларіон, архимандрит Іов Ска-
кальський, Колегія Св. андрея, Консисторія у.П.ц. в Канаді. 
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в Україні під заголовком “Феномен Івана Огієнка (Митрополита 
Іларіона)”. Я підготував та виголосив цю доповідь на основі спо
гадів, бо мені довелося бути студентом митр. Іларіона, а також 
його співпрацівником біля 10 років. У доповіді я підібрав все що 
можна було сказати (воно у згаданій брошурі), але в моїх спога
дах були і такі елементи, про які публічно говорити, або публіку
вати їх (на мій розсудок) було б недоречно.

Але оце до мене звернувся мій племінник Степан Нагірний 
з Радивилова і сказав мені, що комусь там у Луцьку, музейної 
орієнтації, захотілося мати щось із спогадів про Іларіона у фор
мі даного власноручного письма. Степан, добряга, звернувся з 
цією справою до мене і переконав мене, що це не тільки варто, 
а таки треба зробити! Так мені довелось задуматися і знайти 
щось таке, про що в огієнкознавстві ще не говорили, не писали, 
 бо всього не знали.  Я вирішив це зробити, але під такою умо
вою, те що я напишу друкуватися не буде ніким і ніколи! Це моя 
урочиста передимова.

Тепер – до діла.
Я вперше зустрівся й познайомився з митр. Іларіоном, коли 

приїхав з Англії, як стипендіат УГПЦеркви в Канаді і почав сту
дії в Колегії Св. Андрея у вересні 1960 року. Митр. Іларіон був 
моїм професором два роки. Він, доречі, дозволив мені працювати 
з окремими професорами так, що 4річну програму навчання в 
Колегії Св. Андрея я закінчив за 2 роки, і в травні 1962 року по
вернувся в Англію. Але там парафіяни козацької вдачі, вважаючи 
тодішого адміністратора Церкви, протопресвітера Сергія Молча
нівського (як бувало козаки гетьмана) бабою, вирішили усунути 
його, а на його місце поставити молодика мене. Моїм уподобан
ням це не підходило, я порадився з митр. Ніканором і він, на моє 
прохання, поблагословив мені зійти з церковного життя в Англії і 
повернутися в Канаду. Канадські церковні власті на це погодили
ся і в листопаді 1962 року я повернувся в Канаду. З благословен
ня митрополита Іларіона став працювати в канцелярії Консисто
рії, згодом помічником редактора “Вісника” (орган У.П.Церкви в 
Канади), а врешті його редактором.

То були 60ті роки, коли У.П.Церква б Канаді була жива,  така 
жива, що в околицях південної Манітоби й західного Онтаріо 
було 18 церковних громад, які обслужувалися духовенством з Ві
нніпегу. Скоро опіку над цими громадами доручили мені: я об
служивав їх при допомозі священиків працючих у Вінніпезі по 
різних установах та священиків, що були вже на спокої (емера
ти). Мені також допомагали священики, що були ще студентами 
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в Колегії Св. Андрея. В одну із згаданих громад, у Канорі, Онтаріо 
210 км. від Вінніпегу, доїзджали. Я її обслужую по сьогодгішний 
день і то вже біля 50 років. А ті громади, то колишні грекокато
лики, яких на православіє навернула не якась православна місія, 
а невластива ватиканська політика; вона бо вимагала щоб їхнє 
духовенство було безженне, а церковне майно записане на като
лицькі єпископські корпорації. Проте наші грекокатолики зро
били інший вибір: вони навернулися на Православіє. Так тут ста
ла найсильніша у вільному світі Українська Правослана Церква в 
Канаді, тепер, під тиском стану речей, і вона вже обезкровлюєть
ся, зводиться до небуття. А тепер безоглядна політика зводить її 
до стану грецької єпархії.

Але назад до наміру нашого завдання. Я вище згадав, що в 60
их  роках мені була доручена обслуга 18 церковних громад, що 
розположені в Південній Манітобі і в Західному Онтаріо. Слу
жіння в них я здійцнював при допомозі духовенства з Вінніпегу. 
Сталося, що моїм помічником був священик – студент о. Орест 
Олекшій. Наближався Великий Піст. Священики Катедри Пресвя
тої Тройцi в Вінніпезі, звернулися до митр. Іларіона з проханням, 
що в час Посту вони дуже перевантажені, отже їм пригодився б 
о. Орест Олекшій. Владика митрополит їхнє прохання вволив, а 
мене це поставило в безвихідне положення: вірні тих 18 громад 
вимагають Богослужень, тепер же Великий Піст, для людей спо
відь, а я кажу, що не маю кого їм послати. Громадяни телефону
ють мені безнастанно. Я додумався до такого, що порадив людям 
телефонувати до владики митрополита. 

Почався рух. Ті телефони вивели блаженої памяті митрополи
та з рівноваги. Він телефонує до мене і питає що я виробляю? Між 
нами розвинулася напружена розмова, я виведений з рівноваги, 
наговорив щось Владиці, з передсердя поклав телефону трубку і 
безмовно перевав розмову.

Десь трохи пізніше того після декількох днів я вийшов із своєї 
канцелярії, що в будинку Консисторії, а тут мене зустрів секре
тар митр. Іларіона, архимандрит Іов Скакальський (пізніше ар
хиєпископ Південної Америки) і якось захватно запитує мене: 
«Штіф (так він англізував моє ім’я і так ввесь час звертався до 
мене), що ти там наробив?».  А я йому відповів: «А що?». Він по
чав розповідати (його канцелярія була на другому поверсі рези
денції митрополита). Він каже: «Я у своїй канцелярії. Але чую, що 
владика митрополит біжить до мене по сходах і кличе:«Отче Ар
химандрит! Отець Іов! Отець Степан з уман зійшов! Отець Степан 
з ума зійшов!...». 
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«Що ж ти там наробив?» Я розповів йому, а він доповнив мені 
своє: Трохи пізніше владика митрополит знову іде до мене, але під
нявся тихо і повільно сказав: «Отче Іов, ми його довели до того...».

Пізніше того року відбувалися річні збори Консисторії. В той 
час я вже займав посаду Секретаря Президії Консисторії. Інцедент 
з владикою Іларіонаом мучив мене. Тому, з нагоди цих зборів я ви
рішив перепросити владику митрополита і попросити його про
щення. Митр. Іларіон вислухав мене і сказав: «Так, сину, в житті 
стається й таке. Та хіба ми не вміємо бити куликами обстоїм?...».

Так він пригадав мені інший інцедент: Йшли наради Консисто
рії. Якось скоїлось так, що я, молодик, ввійшов у словесний спір 
з Архиєпископом Андреєм і довів його до такого стану, що він в 
супроводі якогось дивного вереску почав бити куликами об стіл. 
Владика митрополит Іларіон встав, узяв архиєп. Андрея за плечі, 
посадив його на крісло і наказово сказав: «Сиди!».

І це пригадалося мені, а воно ж у контексті розповіді. Але в 
цьому контексті пригадується й ще один інцедент. На форумі збо
рів Консисторії і спільних нарад з Дирекцією Колегії Св.Андрея 
довелось ввійти в спір між цими інституціями. Один учасник цьо
го інцеденту був державний суддя, якому – згідно з канадськими 
законами – те що сказано судею не повинно розголошуватися та 
писати в протоколах. Наш суддя це зробив. А я секретар цих на
рад – силою свого обов’язку – записав це в протоколі. Пізніше, 
друзі судді звинували мене, що я цей вислів підробив. Розвинули
ся суперечка, в результації якої, в знак протесту, я заявив резиг
націю з позиції секретаря зрезигнував і вирішив іти на парафію. 
(Пізніше виявилось, що це мені було дуже потрібне).

Після року служби як парафіяльний священик, мене просили 
повернутися до Вінніпегу на посаду редактора церковного орга
ну “Вісника”.  Я поставив свої передумови, у Вінніпезі їх не при
йняли. Проте за рік часу справу передумали і я повернувся до Ві
нніпегу. Тут зустрічає мене владика митрополит Іларіон і каже: 
«Так отче Степане. Тепер Іларіон уже не сам!».

У нього були супротивники і їх було чимало... колишні галиць
кі антиклерикали, народовці, які, до речі, творили зовнішну стру
куру Церкви.  Бо, як один з них сказав мені:  «Ми мусили людям 
щось дати».  У Феномені Українського Православія в Америці цю 
структуру перемінив сам віруючий народ.

так закінчуються останні рефлексії отця-протопресвітера 
доктора Степана Ярумуся.
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Особистість митрополита Полікарпа (Сікорського) характе
ризується істориками неоднозначно. Будучи прихильником не
залежності українського православ’я, під час першої радянізації 
Західноукраїнських земель, він відмовився входити до складу 
Московської Патріархії. В роки німецької окупації його звинува
чували у порушенні канонів, і присяги якої не складав, колабра
ціонізмі, але ряд обставин не дозволяє погодитися з таким трак
туванням позицій митрополита. Його безумовною заслугою є, 
те, що ставши адміністратором Української Автокефальної Пра
вославної Церкви в Рейхскомісаріаті «Україна», він боровся за 
об`єднання та інституалізацію Української Православної Церкви 
заради майбутнього українського народу.

частково в своїх дослідженнях постать митрополита Полікарпа 
(Сікорського) розглядали: І. Власовський, А. Смирнов, Н. Стоколос, 
М. Шкаровський, І. Преловська, В. Рожко, А. Вишиванюк та ін.

Розглянемо деякі відомості з біографії митрополита Полікар
па. Слід зазначити, що детального опису життя, автобіографії 
українського ієрарха не збереглося. В якості першоджерела ви
користовують короткий життєпис та біографічні дані викладені 
секретарем, помічником і товаришем митрополита – Іваном Вла
совським в праці «Нарис історії Української Церкви». Народився 
майбутній митрополит (Петро Дмитрович Сікорський) 20 (н. с.) 
червня 1875 р. в селі Зеленьки Канівського повіту (Київська гу
бернія) в сім’ї священика. Початкову освіту отримав будучи учнем 
Уманської духовної школи. Під час навчання в Київській духовній 

священик Сергій КОлОт

Митрополит Полікарп (Сікорський) – 
тимчасовий адміністратор Української 

Автокефальної Православної Церкви під час 
другої Світової війни (1941 – 1944 рр.)

у статті висвітлено постать митрополита Полікарпа (Сі-
корського), життя та діяльність якого практично не описана у 
вітчизняній історіографії, проте викликає багато запитань в су-
часних істориків. розкрито значення митрополита Полікарпа, як 
тимчасового адміністратора уаПц, в процесі другого відроджен-
ня української автокефальної Православної церкви під час Другої 
Світової війни (1941 – 1944 рр.).  

Ключові слова: митрополит Полікарп (Сікорський), уаПц, 
церква, Друга світова війна.
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семінарії відвідував патріотичний гурток для української молоді, 
організований О. Лотоцьким. Після закінчення семінарії у 1898 р. 
працює в Київській єпархії, дякує у СвятоВоскресенській церкві 
м. Києва. Починаючи з 1906 р. в якості вільного слухача вивчає 
право на юридичному факультеті Київського університету Свя
того Володимира. У 1908–1918 рр. столоначальник Київської 
духовної консисторії. Під час національновизвольних змагань 
19171920 рр. очолює господарський відділ Міністерства спові
дань уряду Української Народної Республіки (УНР). Під час пере
бування уряду УНР, в екзилі (м. Тарнов, Польща), керує відділом 
загальних справ.

У 1922 р. Петро Сікорський переїздить в м. Кременець і пра
цює в Кременецкій духовній семінарії. 27 липня 1922 р., з благо
словення владики Діонісія (Велединського), прийняв чернечий 
постриг з іменем Полікарп, який здійснив майбутній митропо
лит Української Автономної Церкви, ректор семінарії, голова Ду
ховної консисторії архімандрит Олексій (Громадський). 28 липня 
був висвячений в ієродиякони, а 30 липня став ієромонахом. 

З 1922 по 1932 рр. о. Полікарп (Сікорський) несе послух ігуме
на, намісника Дерманського, Мілецького, Загаєцького монасти
рів, благочинного волинських монастирів. Очолював Віленський 
монастир Святого Духа, був членом Віленської духовної консис
торії, настоятелем собору у м. ВолодимиріВолинському, благо
чинним цього району. 27 лютого 1927 р. архімандрита Полікарпа 
Сікорського призначили намісником Жировицького монастиря 
(Гродненщина, Білорусь) [5, с. 8384]. 

Становлення отця Полікарпа, як духовної особи і релігійно
суспільного діяча, відбувалося за умов активізації національно
церковного руху на Волині у 2030 – ті роки та проголошення ав
токефалії Польської Православної Церкви в незалежній Польщі. 
Значна частина православного населення Польщі були українця
ми, які на Волинському єпархіальному з`їзді у 1921 р. зверталися 
до синоду з проханням про українізацію богослужінь та церков
ного життя. 13 листопада 1924 р. томосом Вселенського Патрі
арха Григорія VІІ Православній Церкві в Польщі було даровано 
автокефалію. Патріарший Томос підтверджував незаконність 
підпорядкування Київської митрополії Московському патріарха
ту (1686 р.). Для православних українців проголошення автоке
фалії Польської Помісної Православної Церкви означало визна
ння незалежності Української Православної Церкви. 26 вересня 
1926 р. у Рівному відбувся з`їзд українських культурноосвітніх 
організацій Волині за участі представників Холмщини, Галичини, 
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Полісся. На ньому зібралось більше 300 делегатів. Одним із най
головніших питань, яке підтримала більшість учасників, було об
говорення проблеми церковної діяльності, вважаючи, що церква 
була чи не найважливішим двигуном культурнонаціонального 
життя. На прохання А. Річинського, з’їзд ухвалив: 1) в тих пові
тах, де немає легалізованих церковних братств, утворити пові
тові церковні комітети як церковну секцію відповідної Просвіти; 
2) доручити комітету керівництво справою українізації церкви у 
своєму повіті; 3) установити постійний зв’язок з іншими коміте
тами з метою створення Волинської церковної української ради, 
яка оборонятиме справи національної церкви як однієї з найваж
ливіших виховних і освітніх основ українського народу. Також 
з’їзд доручив президії вислати до митрополита Варшавського Ді
онісія меморіал, у якому застеріг вищу церковну владу з приводу 
ненормального становища православної церкви і вказав на низ
ку життєвих потреб, які вимагали негайного вирішення [1, с. 4]. 

У документі зазначалось, що замість впорядкування церков
них відносин, влада “витрачає свої сили на затримання серед 
нашого народу російського Духа, тобто всього того, що наса
джувалося ікультивувалося російськими урядами з мотивів чи
сто політичних. Єдиний спосіб врятувати православну віру – це 
наблизити церкву до народу, а нарід до церкви” [11, с. 169]. Се
ред найважливіших вимог які висував з’їзд були: 1) призначити 
українських єпископів у Володимирі, Луцьку, Кременці; 2) реор
ганізувати та українізувати духовну консисторію в Кременці; 3) 
розіслати духовенству накази, щоб воно не поглиблювало розри
ву між церквою та народом і задовольнило прохання парафій про 
українізацію богослужінь та ін.

56 червня 1927 р. в Луцьку відбувся церковний з`їзд в якому 
взяли участь 565ть делегатів від усіх повітів Волині, Полісся, Холм
щини й Підляшшя. З доповідями на з`їзді виступили такі пред
ставники української православної інтелігенції як: А. Річинський 
«Справа канонічного внутрішнього устрою Православної Церкви 
в Польщі», «Задоволення релігійних потреб українського право
славного населення в справах»: а) Служби Божої (А. Річинський); б) 
науки релігії в церкві, школі і поза школою (П. Артем’юк); в) книг 
бо го службових і релігійноморальної преси (І. Власовський); г) 
комплектування священиків, дяків і диригентів (В. Ковпаненко); 
“Справи церковної господарки” (І. Власовський). 

У його резолюціях наголошувалося на необхідності призна
чень на землі з переважно українським населенням єпископів 
українців як правлячих архієреїв і членів Синоду. Вимагалося та
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кож реорганізувати “духовні консисторії та повітові протоієрати, 
що були до цього часу розсадниками обрусительства” [1, с. 45]. 
Таким чином, з’їзд став одним із вирішальних чинників пробу
дження національноцерковного руху на Волині. Його головним 
досягненням було поширення серед українського населення 
усвідомлення необхідності боротьби за рідну церкву та україн
ську мову богослужіння.

Учасник і доповідач Луцького Церковного З`їзду 1927 р., 
історик Іван Власовський у своїй праці «Нарис історії Україн
ської Православної Церкви» зазначає, що першим кандидатом 
від українців на єпископство З`їздом було названо архиман
дрита Жировицького монастиря о. Полікарпа (Сікорського) 
[5, с. 83]. Митрополит Діонісій (Велединський) з самих почат
ків не благословляв проведення з`їду, мотивуючи це тим, що 
Польською Православною Церквою незабаром буде скликано 
відповідне зібрання для вирішення порушених питань. Тому і 
рішення цього З`їзду не мали офіційного значення. Проте во
левиявлення української православної інтелігенції – учасни
ків Луцького Церковного З`їзду, щодо єпископаукраїнця, таки 
було здійснено через п`ять років.

Як повідомляє Іван Власовський: «На початку 1932 р. воєво
да Волинський Г. Юзевський виступив з внеском до Міністра Іс
повідань і Освіти, аби порушено було Урядом питання в Синоді 
Православної Церкви про висвяту єпископавікарія на катедру 
Луцьку, яка залишалась не заміщеною вже 9 років після призна
чення єпископа Луцького Олексія на катедру правлячого єпис
копа Гродненського. Бажаним для Уряду кандидатом на Луцьку 
катедру названо було архимандрита Жировицького манастиря 
(в Гродненській єпархії) Полікарпа Сікорського».

«Урочиста хіротонія,  продовжує Іван Власовський,  архи
мандрита Полікарпа в єпископа Луцького звершена була, після 
наречення в єпископа 9 квітня, за Службою Божою 10 квітня 
1932 р. в Митрополичому соборі св. Марії Магдалини у Варшаві, 
митрополитом Діонисієм, архиепископами: Феодосієм Вілен
ським і Олексієм Гродненським і єпископами: Симоном Ост
розьким і Савою Люблинським. На єпископа Полікарпа було 
покладено в ті часи велику місію  бути репрезентантом укра
їнської православної ієрархії, носієм ідеї незалежности Укра
їнської Православної Церкви. Таке розуміння історичної події 
хіротонії в єпископи архимандрита Полікарпа було у нас, при
сутніх при цьому священному акті в соборі й на приняттях, з цієї 
нагоди, в митрополичій палаті у митрополита Діонисія і в Укра
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їнськім Науковім Інституті, директором якого був проф. О. Г. Ло
тоцький, що національне колись виховував семінариста Петра 
Сікорського в українському гуртку. Була радість, було духовне 
піднесення, було почуття перемоги по роках боротьби в Поль
щі за єпископаукраїнця в складі ієрархії Православної Автоке
фальної Церкви в Польщі» [5, с. 84].

Характеризуючи діяльність єпископа Полікарпа (Сікорсько
го) як вікарного архієрея Іван Власовський зазначає наступне: 
«Єпископ Луцький Полікарп за часів Польщі був вікарним єпис
копом, який не відав жодною ділянкою епархіяльного церковно
го управління; навіть думка про доручення йому призначення і 
переміщення парафіяльних дяків не була зреалізована. В перші 
ж два роки свого єпископського служення епископвікарій мав 
проти себе Духовну Консисторію в Кремянці, ворожу українській 
ідеї, ворожу розмосковленню Церкви в Польщі. В такому поло
женні Владика Полікарп міг мати тільки моральний вплив, про
буджуючи в духовенстві й народі національну свідомість, де вона 
була приспана, та підбадьоруючи тих з духовенства й свідомих 
національне, що оглядались на зросійщену Консисторію, чи на 
москвофіла о. благочинного. В цьому відношенні дуже важливи
ми були архипастирські візитації Владики Полікарпа сільських 
парафій, переводити які теж не від нього залежало, а тільки з 
доручення правлячого Волинського архиєрея. Візитації ці мали 
національноцерковний характер і захоплювали особливо укра
їнську волинську молодь, що в національних строях урочисто за
вжди зустрічала свого Владику… Урочиста архиєрейська Служба 
Божа українською мовою робила сильне вражіння…

Недальновидні органи „безпеки», не враховуючи цього зна
чення, а налякавшись зросту національної свідомости Волині, 
постарались припинити національноцерковні маніфестації, ви
кликувані візитаціями парафій єпископом Луцьким. Формаль
ною причиною до того послужив лживий донос відомого з такої 
„діяльносте» панотця Ф. Гка, що ніби Владика Полікарп, при зу
стрічі його коло збудованої зеленої брами в парафії цього пан
отця, мав запитати, показуючи на білого орла (герб Польщі) на 
верху брами: „А це що за півник»? На цій підставі воєвідський 
уряд, не даючи ходу цій справі в порядку судовому, просив прав
лячого Волинське архиєрея не доручати більш візитацій парафій 
Владиці Полікарпові…

Люди йшли до Луцька, до маленької чеснохресної церкви, де 
архиєрейська Служба Божа правилась українською мовою, як на 
прощу, а в своїй катедрі, в Луцькому Св.Троїцькому соборі, Влади
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ка Полікарп правив за Польщі мовою ц.словянською, бо соборні 
парафіяни не погоджувалися на відправу українською мовою…

Ізольований від зустрічі з народом по селах після припинен
ня архипастирських його візитацій парафій, Владика Полікарп 
присвятив свою працю найбільше перекладам на українську 
мову Св. Письма та богослужбових чинів і видавництву остан
ніх. В тій цілі Владика Полікарп зорганізував для перекладів 
підкомісії при „Комісії Перекладу Св. Письма та книг Богослуж
бових при Українському Науковому Інституті у Варшаві», одна 
підкомісія була в Луцьку, друга в Кремянці. Для праці ж видав
ничої ним була організована „Богословська Секція» при Тві ім. 
митр. Петра Могили» [5, 8586 с.].

Крім релігійнопросвітницької, наукової і перекладацької ді
яльності Єпископ Полікарп брав активну участь в українському 
громадському житті. З його благословення настоятель церкви 
чесного Хреста в Луцьку о. Павло Пащевський вперше на Воли
ні відправив панахиду за спочилим гетьманом Іваном Мазепою, 
незаконно підданого анафемі Російською Православною Церк
вою часів Петра І.

11 березня 1934 р. єпископ Полікарп в СвятоТроїцькому со
борі очолює заупокійну Божественну літургію і панахиду з на
годи 120ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. Вшану
вати пам’ять Великого Кобзаря того дня прийшли понад 2000 
тисячі віруючих. [25, с.15] .

Таким чином протягом 19321939 рр. єпископ Луцький По
лікарп, виконуючи обов’язки вікарія митрополита Волинсько
го здійснює активну діяльність в рамках розвитку українсько
го церковного руху. Бере участь у церковних з’їздах, виступає 
проти неоунії, полонізації Богослужінь, продовжує відвідувати 
українські парафії.

Після змови нацистської Німеччини і СРСР (пакт Рібентропа 
і Молотова 24 серпня 1939 р.) і окупації цими державами Поль
щі і Західноукраїнських земель більшовицька влада приступила 
до виконання найголовніших завдань: нарощування військової 
потужності і зміцнення радянського режиму серед новоприєд
наного цивільного населення. В процесі формування стосунків 
держави з новими громадянами дуже важливим було релігійне 
питання пов’язане з національною самоідентифікацією. Релігій
на політика радянської влади в новоприєднаних територіях, хоча 
і проводилася у дусі атеїстичної боротьби зведення до мінімуму 
релігійної активності, але в новому прикордонному районі перед 
загрозою війни, що насувається, вимагала від більшовиків біль
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шої обережності, оскільки Церква там мала сильні авторитетні 
позиції. Заходи радянських органів щодо релігійних організа
цій головним чином спрямовувалися на встановлення над ними 
контролю. У таких умовах церковні організації мали можливість 
продовжувати свою діяльність, хоч і в обмежених обставинах, а 
в деяких випадках їм відкривалися і нові можливості [3, c. 48].

Ієрархи Польської Православної Церкви опинилися в неви
значеному становищі щодо зв’язку зі своїм кіріархом Варшав
ським митрополитом Діонісієм Велединським. У зв’язку з цим 
1 листопада 1939 р. єпископи утворили «Священий Синод св. 
Православної Церкви в кордонах Західної України», який під
твердив канонічне підпорядкування митрополиту Діонісію. До 
складу Синоду, як вищої церковної влади на цій території, ввій
шли владики Олександр Іноземцев, Олексій Громадський та Си
мон Івановський [20, с. 117].

Протопресвітер Тимофій Міненко запевняє, що восени 1939 
р. ніхто з духовенства ще не знав про претензії Московської Па
тріархії відносно Православної Церкви на Волині і Поліссі, і у 
зв’язку з цим висловлює припущення, що радянська влада в цей 
час ще не виявляла своєї зацікавленості церковними справами 
в регіоні [13, с. 158].

Комуністична влада не була готова до вирішення релігійно
го питання на Західній Україні, оскільки не мала точних уявлень 
про міру релігійності населення і його потенційну загрозу атеїс
тичному режиму. Влада планувала провести в Україні расшире
ний соціологічний аналіз релігійного руху [4, с. 56].

Можливо цим пояснюється відсутність офіційних представ
ників РПЦ до весни 1940 р. окрім єпископа Пантелеймона (Рож
новського), що мешкав на покоъ в Жировицькому монастирі і з 
жовтня 1939 р. за його проханню прийнятого в юрисдикцію Мос
ковського Патріархату з призначенням архієпископом Пінсько
Новогрудським і екзархом Московської Патріархії, що тимчасово 
виконує обов’язки, в Західній Білорусії і Україні з повноваження
ми агітації про перехід в Московський Патріархат. [3, с. 49].

Політика влади відносно релігійних організацій Західної 
України враховувала наявність внутрішніх зв’язків цих органі
зацій з національними ідеологіями, а також їх контакти з відпо
відними політичними течіями, ворожими комунізму. Радянська 
влада спробувала використати для їх нейтралізації і політичної 
асиміляції існуючі міжконфесійні і внутрішньоцерковні проти
річчя. Так, ієрархія Російської Православної Церкви була вико
ристана для ліквідації інститутів Православної Польської Авто
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кефальної Церкви, яка на Волині більшою мірою була пов’язана з 
українською національносвідомою інтелігенцією. За таких умов 
радянська влада віддавала перевагу Російській Православній 
Церкві як носію ідеї слов’янської єдності, яка завжди виступала 
супротивником національного руху, що, зрозуміло, більше відпо
відало інтересам багатонаціонального Радянського Союзу. Оче
видно, що без підтримки влади Московська Патріархія не змогла 
б провести акцію поширення своєї юрисдикції в регіоні в 1939
1941 рр. [4, с. 57]

Усі наведені вище припущення знайшли підтвердження 
в документах НКВД, опублікованих останнім часом в роботі 
І. А. Курляндського. Зокрема, в записці Л. П. Берії Й. В. Сталіну 
і В. М. Молотову від 20 вересня 1940 р. пропонувалося доручи
ти архієпископові Миколаю (Ярушевичу) встановити церковне 
управління Московської Патріархії в Західній Україні і Білорусії 
на посаді екзарха, а також через нього організувати чекістську 
агентурну роботу [10, c. 542] Місце проживання митрополита 
Миколи (Ярушевича) в Луцьку розташовувалося в одній будівлі з 
органами НКВД, правда, з окремим входом.

Російській Православній Церкві, належало врегулювати пи
тання юрисдикційного стусу польських архієреїв. Московська 
Патріархія, очевидно, не без консультацій з державних органів, 
розпочала справу приєднання західних єпархій шляхом жорсткої 
централізації церковного життя в регіоні. [3, с. 50]

23 листопада 1939 р. під тиском російських кіл і санкцій німець
кої влади, за заклики до боротьби проти окупантів, предстоятель 
Польської Православної Церкви митрополит Діонісій (Веледин
ський) написав листа архієпископу Берлінському Серафиму Ляде, 
в якому відмовився від управління Церквою). Його було вивезено 
з Варшави під домашній арешт до Отвоцка. Серед архієреїв на Во
лині запанувала розгубленість і тільки найдосвідченіший архіє
пископ Пінський і Поліський Олександр Іноземцев наполягав, «що 
згідно з правилом 2им ІІ Вселенського Собору «церковні справи 
кожної області» належить погоджувати Соборові тієї ж області», а 
тому приєднання до Московської патріархії перевищує компетен
цію окремих православних архієреїв. [20, с. 118]

Історик Андрій Смирнов знайомить нас з цікавим документом 
з варшавського архіву, який проливає додаткове світло на це пи
тання. 12 січня 1940 р. владика Полікарп Сікорський писав архі
єпископу Олексію Громадському, що «вирішення такого важного 
питання, як прилучення до іншої церковної юрисдикції, я лічу ще 
не своєчасним, бо “поспішиш – людей насмішиш”, як каже народ
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на мудрість, та ще “не уявися, что будет”. Треба підождати до того 
часу, коли будуть установлені постійні державні границі, призна
чені компетентними чинниками Європи. Коли такі границі бу
дуть, тоді я підпорядкуюсь тій церковній юрисдикції, в границях 
якої я буду мешкати» [Там само с. 118].

Усі архієреї Польської Православної Церкві під тиском Москов
ської Патріархії повинні були остаточно оформити своє зречення 
Польської автокефалії і приєднання до Російської Православної 
Церкви в Москві, що і було зроблено більшістю єпископів в черв
нілипні 1940 р. [3, с. 50]

Своє ставлення до Московського Патріархату незадекларува
ли архієпископ Поліський Олександр (Іноземцев) і єпископ По
лікарп (Сікорський). Обидва архієреї, посилаючись на зайнятість 
в єпархіях і на поганий стан здоров’я, відхилилися від поїздки в 
Москву, яку на вимогу Патріархії здійснили в червнілипні 1940 р 
усі єпископи приєднаних територій для оформлення свого ка
нонічного статусу. Проте і після цього Московська Патріархія 
продовжувала присилати їм свої розпорядження: так, раніше 
призначення екзархом архієпископа Миколая (Ярушевича) прав
лячим Волинським і Луцьким єпископа Полікарпа призначили 
єпископом ВладимирВолинським, але він залишився мешкати в 
м. Луцьку; також архієпископові Олександру Поліському разом з 
іншими єпископами екзархату приходили розпорядчі листи від 
екзарха архієпископа Миколая. Архієпископ Поліський ні на одне 
із запрошень Екзарха не відгукнувся, і 30 травня 1941 р. Патріар
хією було видано постанову про звільнення його за штат.

Щодо владики Полікарпа, архієпископ Миколай (Ярушевич) 
свідчив, що єпископ ВолодимирВолинський не відмовлявся 
виконувати усі його церковноадміністративні доручення, спів
служив йому в Луцькому кафедральному соборі, поминав під 
час богослужіння Патріаршого Місцеблюстителя, брав участь 
в хіротонії єпископа Веніаміна (Новицького), але від письмово
го виявлення свого канонічного послуху Московській Патріар
хії ухилявся.[3, с. 55]. Він також відмовив екзархові в тому, щоб 
той прочитав над ним розрішальну молитву [13, с. 174]. Питання 
юрисдикційного підпорядкування єп. Полікарпа залишилося не
вирішеним і на момент від’їзду митрополита Миколая в Москву 
перед початком німецької окупації. Таким чином, при усій дво
значності ситуації архієпископ Олександр (Іноземцев) і єпископ 
Полікарп (Сікорський) формально не оформили своє приєднан
ня до Російської Православної Церкви і відповідно залишалися в 
попередній юрисдикції (Польській Автокефальній Православній 
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Церкві),  це дозволяло їм формально вважати себе вільними від
носно виконання постанов Московської Патріархії. [3, с. 55].

Історик Андрій Смірнов зауважує, що: «Нині достеменно ві
домо, що ані архієпископ Поліський і Пінський Олександр (Іно
земцев), ані єпископ Луцький Полікарп (Сікорський) до Москви 
для оформлення «молитовноканонічного поєднання з Матір’ю
Церквою Московською» не їздили і жодних письмових декла
рацій про це не підписували. За таку нелояльність першого від
правили «за штат», а другого просто не встигли покарати. Серед 
аргументів на користь переходу владики Полікарпа в юрисдик
цію Московського Патріархату називають також поминання міс
цеблюстителя Сергія (Страгородського), участь у єпископській 
хіротонії разом з екзархом Миколаєм (Ярушевичем), однак вони 
виглядають малопереконливими» [23].

Позицію митрополита Полікарпа підтверджують спогади о. Л. До
линського: «Коли я одного разу вже у місяці липні 1940 р. зайшов 
до владики Полікарпа, то він по привітанні сказав: «Їздить москов
ський архієрей і і намовляє наших єпископів зректися автокефалії. 
Їхати до Москви і так на колінах благати місцеблюстителя Сергія 
про прийняття (воз`єднання ) нас в лоно Московської Патріархії. 
Ви ж посудіть, о. Леонід,  продовжував єпископ,  яка хитрість». Не 
сьогоднізавтра німець обов’язково вдарить по більшовиках; у біль
шовиків мотлох, а не армія, хоч і мають танки, а вже вірності собі 
вимагають… Що далі буде побачимо. Нарешті все одно я зречення 
автокефалії не підпишу і до Москви не поїду, бо мені як українцеві 
нема чого туди їхати. Гірше не буде, як є» [12, с. 645646]. Відмову 
владики Полікарпа підписати декларацію підтвердив в одному зі 
своїх військових послань митрополит Миколай Ярушевич [8]. 

Примусове усунення митрополита Діонісія від керівництва 
Польською Православною Церквою тривало не довго. Представ
ники Української Церковної Ради (голова проф. Іван Огієнко) та 
Українського Центрального Комітету на чолі Володимиром Ку
бійовичем увійшовши в порозуміння з Церковними Радами, до
моглися перед німецькою владою усунення архієпископа Сера
фима (Ляде) від управління Православною Церквою в Польщі і 
повернення митрополита Діонісія (Велединського). 23вересня 
1940 р., у Кракові, німецький генералгубернатор прийняв митр. 
Діонісія і оголосив про відновлення його в правах Предстоятеля 
Польської Православної Церкви. Православна Церква в Генерал
губернаторстві бере курс на українізацію. Відбуваються єпископ
ські хіротонії українців Іларіона (Огієнка), Палладія (Видибіди
Руденка) [17, с. 196197]. 
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22 червня 1941 р. почалася німецькорадянська війна. Слі
дом за армією прийшла німецька влада і було створено Рейх
скомісаріат «Україна». Митрополит РПЦ Миколай (Ярушевич) 
покидає Луцьк і переводиться митрополитом Сергієм (Страго
родським) на кафедру до Києва з титулом Митрополита Київ
ського і Галицького, Екзарха всієї України. Владику Полікарпа 
спецслужби з невідомих причин не переслідували, хоч в перші 
дні німецькорадянської війни було проведено низку караль
норепресивних акцій проти патріотичного духовенства і цер
ковних активістів [20, с. 120].

Після відступу «совєтів» на українських землях окупованих 
німцями, зародилися надії на політичну, культурну і релігійну 
свободу. 30 червня 1941 р. у Львові було проголошено «Акт про 
відновлення Української Держави», але німецьке керівництво 
до цього поставилося негативно. З нагоди проголошення від
новлення Української держави «До всіх українців, сущих на Во
лині!» з Пастирським листом звернувся архієпископ Полікарп 
(Сікорський) в якому зазначалося наступне: «Сповнилась наша 
відвічна мрія. У городі князя Льва з радіовисильні несеться над 
нашими горами, нивами, ланами, над нашою так густо зроше
ною кров’ю землею радісна вістка: проголошено Самостійну 
Українську Державу. Разом з українським народом радіє і наша 
многострадальна Церква. Відроджена у вільній українській дер
жаві — Українська вільна Православна Церква буде з народом 
одною нерозривною цілістю» [15]. З перших місяців німецької 
окупації активізувалися національноцерковні процеси; в се
редовищі української інтелігенції виник потяг до створення 
УАПЦ, яка була б цілковито унезалежнена від будьякого закор
донного релігійного центру. На думку Андрія Смирнова: «Поки 
прихильники автокефалії дискутували і з великим запізнен
ня засуджували діяльність опонентів, найсприятливіший час 
для відродження єдиної УАПЦ було втрачено. (УАПЦ з осідком 
в українських землях на Київському митрополичому престолі, 
за різними сценаріями, намагались очолити Діонісій Веледин
ський та Іларіон Огієнко, проте їм було забороно в`їзд на те
риторію «Рейхскомісаріату Україна»). Натомість продуктивно 
використали час автономісти для інституалізації своєї церкви. 
Ще 18 серпня 1941 р. на таємному соборі у Почаївській лаврі ар
хієпископ Олексій (Громадський) разом з владиками Симоном 
(Івановським), Пантелеймоном (Рудиком) і Веніаміном (Но
вицьким) ухвалили залишитися в канонічній підлеглості Росій
ської православної церкви на правах автономії» [21, с. 24]. 
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Обгрунтовуючи неправомірність ухвал Почаївського Собору 
про підпорядкування Православної Церкви в Україні Москов
ській патріархії, митрополит Діонісій у листі до архієпископа 
Олексія (Громадського) від 23 жовтня 1941 р. апелював такими 
аргументами: поперше, мови не може бути про підпорядкуван
ня Церкви в Україні церкві московській, оскільки «під теперішню 
пору не існує правильної й на засадах канонічних організованої 
Церкви Російської» (Російська Православна Церква в СРСР на 
той час була поза законом й не було патріарха); подруге, Пра
вославна Церква в Україні завжди була церквою незалежною і 
«перебувала в канонічному зв’язку з Церквою» Царгородською 
і з Святішим Вселенським Царгородським Патріархом, як це ав
торитетно стверджує Святійший Вселенський Царгородський 
Патріарх Синодальноканонічним Томосом про автокефалію на
шої св. Правосланої Церкви з дня 13 листопада 1924 р.» потретє, 
канонічне право забороняє поширювати території своєї області 
за рахунок іншої, і «в цьому відношенні Московська патріархія з 
її місцеблюстителем митрополитом Сергієм, підпорядковуючи 
собі терени нашої св. Автокефальної Церкви, поступила всупереч 
принципам канонічним» [9, с. 520].

Українська православна громадськість належно відреагува
ла на рішення Почаївського собору ієрархів, залишитися в за
лежності від Московської Патріархії. Рішенням «Всеукраїнсько
го церковного собору», що відбувся 13 грудня 1941 р. в м. Рівне 
(інша назва – «Нарада представників церковних рад Волині») 
було засуджено діяльність архієпископа Олексія (Громадського) 
та ухвалу Почаївського собору щодо автономного статусу Пра
вославної церкви в Україні. На початку засідання голова Рівнен
ської церковної ради І. Карнаухов намагався висунути на київ
ську митрополичу кафедру кандидатуру архієпископа Іларіона 
(Огієнка), якого підтримували холмські церковні організації, Ки
ївська церковна рада й навіть митрополит А. Шептицький. Але 
окупанти, згідно з директивами своїх керівників про недопущен
ня утворення єдиної церкви, не дозволили Іларіону (як і решті іє
рархів) переїжджати з Генералгубернаторства до України. Тому 
після тривалого обговорення С. Скрипник, який «вже мав досить 
тієї нереальної “дискусії” над питанням, чи було “канонічно”, чи 
“неканонічно”, устав й експромтом заявив трохи зденервованим 
тоном: “Пощо ця балачка? Берлін не пустить Іларіона на Украї
ну. Якщо це всім ясно, то я пропоную замкнути дискусію на цю 
тему!”». Після цього кандидатуру Полікарпа підтримала більша 
частина учасників наради [21, с. 26].
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14 грудня 1941 р. комісією у складі: С. Скрипника, Н. Кибалюка, 
М. Середюка і Ю. МуликаЛуцика підготовано листа уповноваже
них від церковних рад Волині до митрополита Діонісія, у якому 
висловлювалось прохання: «1) вжити всієї своєї влади в церкві і 
всіх можливих засобів до припинення розкладкової в церкві ді
яльності архієпископа Олексія, цілковито до усунення його з ка
федри та приділення до якогось з монастирів, причому запевню
ємо Ваше Блаженство, що в своєму рішенні Ви можете опертися 
на однозгідну думку українського православного громадянства, 
організованого в церковних радах Рівного, Дубна, Кременця, 
Луцька; 2) доручити тимчасове адміністрування Православною 
церквою на українських землях, звільнених від більшовицької 
влади, архієпископові Луцькому і Ковельському Полікарпові, 
при якому зараз вже є і надалі повинна бути єпископська рада 
з представників духовенства і мирян, голос якої, згідно давніх 
соборних українських традицій в церкві, мусить мати все своє 
значення в питаннях церковноадміністративного характеру; 3) 
поблагословити архієпископам Полікарпові і Олександру Полісь
кому висвячувати єпископів українців для делегації їх в цілі ви
конування архіпастирських обов’язків на Схід» [Там само, с. 27].

Реакцією на рішення «Всеукраїнського церковного собору», 
що відбувся 13 грудня 1941 р. у Рівному було видання Декрету 
митрополита Діонісія 24 від грудня 1941 р. у якому архієпископа 
Полікарпа Сікорського повідомлялося про наступне: «На просьбу 
православних Церковних Рад Волині від 14 грудня ц.р., я постано
вив утворити Тимчасову Адміністратуру Нашої Св. Автокефаль
ної Православної Церкви на визволених українських землях. 
Тимчасовим Адміністратором призначую Ваше Високопреосвя
щенство і прошу Вас співпрацювати з Високопреосвященнішим 
Архієпископом Олександром. Про всі Ваші проекти й розпоря
дження прошу негайно мене сповіщати для надання їм остаточ
ної канонічної санкції». [22, с. 720721]

Отже, як узагальнює Андрій Смирнов: «декрет владики Діоні
сія від 24 грудня 1941 р. став першим кроком на шляху до орга
нізаційного оформлення УАПЦ як помісної церкви з канонічним 
єпископатом. Іншого варіанта розвитку подій, враховуючи від
сутність власної державності, за тих умов просто не існувало. Це 
було значним досягненням українського автокефального руху 
після неоднозначних спроб започаткувати власну ієрархію у 
1921 р.» [21, с. 29]. 

Одним із найсерйозніших викликів перед УАПЦ була катастро
фічна нестача архієреїв. Автокефалістів представляв лише влади
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ка Полікарп, а ієрархам з Генералгубернаторства німці катего
рично заборонили відвідувати Україну. Неодноразово на єпископа 
розглядалась кандидатура настоятеля української парафії у Фран
ції о. Іларіона Брендзана, однак цей задум не вдалося реалізувати 
через його хворобу. У регіонах ситуація була настільки критичною, 
що київські «липківці» погрожували повторити соборний акт архі
єрейської висвяти 1921 р., а херсонське духовенство було готове 
спрямувати свого кандидата для єпископської хіротонії в одну з 
православних країн ПівденноСхідної Європи.

У зв’язку із цим уже в лютому 1942 р. владика Полікарп за допо
могою архієпископа Пінського і Поліського Олександра (Інозем
цева) розпочав висвяту єпископів для Української Церкви. Пер
шими були хіротонізовані Никанор (Абрамович) та Ігор (Губа). У 
травні 1942 р. під час проведення архієрейського Собору УАПЦ у 
Києві була рукоположена нова група ієрархів. Одним із них став 
Степан Іванович Скрипник — посол до Польського сейму від Во
лині в 30х рр. ХХ ст., майбутній першоієрарх Української Право
славної Церкви в США, перший патріарх Київський і всієї України 
Мстислав. Київський Собор підтвердив визнання за митрополи
том Діонисієм (Валединським) повноважень місцеблюстителя 
Київського митрополичого престолу. Протоколи архиєрейських 
свячень надіслали до Варшавського митрополита, і він затвер
див їх листом від 16 червня 1942 р [19, с. 217]. 

Поява двох різних юрисдикцій на чолі з архієпископом Полі
карпом (Сікорським) і митрополитом Олексієм (Громадським) 
призвело до загострення конфронтацій. Архієписком Полікарп 
як Адміністратор УАПЦ доводив у своєму листі «До всього духо
венства й вірних на українських землях сущих» (8 квітня 1943 р.): 
«автокефалія надана в 1924 р. Вселенським Патріархом не Поль
щі, а Православній Церкві на землях, які входили до складу Поль
щі, і цієї автокефалії ми не позбавлені через те, що ці землі часово 
були захоплені безбожними більшовиками». Митрополит Олек
сій у своєму «Одвертому листі до владики Полікарпа» доводив: 
Полікарп, ставши Адміністратором УАПЦ, «революційним шля
хом відійшов від Москви», а «таким шляхом наша спільна мета – 
незалежність нашої церкви не може бути осягнута», оскільки 
«православні єпископи, хоч би зв’язані приналежністю до одно
го народу і спільністю національних переконань, не можуть по
класти основ нової автокефалії, якщо вони не будуть в рамках 
своєї до тогочасної канонічної юрисдикції». Очільник Автоном
ної Церкви митрополит Олексій стояв на тому, що «ми безсилі 
проти церковної дійсності. Ми не повинні в тому, що опинилися 
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в 1940 р. в юрисдикції Московської патріархії, але повинні вихо
дити з рамок тієї юрисдикції коли хочемо, щоб наша майбутня 
автокефалія була канонічною і законною» [9, с. 520521].

Виходячи з «канонічної» логіки митрополита Олексія (Громад
ського) виникає риторичне запитання. Яку ж «канонічну автоке
фалію» намагалися здобути автономісти, перебуваючи в юрис
дикції церковної організації яка шляхом погроз і окупаційних 
дій радянської влади незаконно підпорядкувала собі єпископат 
Польської Помісної Православної Церкви? «Здобуття» єпископа
том Автономної церкви «канонічної автокефалії» супроводжува
лося конфронтаціями з Українською Автокефальною Православ
ною Церквою. Тривала боротьба за сфери впливу сповнена бруду, 
цинізму, наклепів, що влучно використовувалося окупаційною 
владою з метою посилення церковного розколу. 

На причину ворожого ставлення окупантів до УАПЦ вказує 
знайдена у 80х роках таємна деректива чільного нацистського 
офіцера, підполковника СС доктора Томаса з 11 лютого 1942 р. 
у справі Церкви на Україні: Творенню загальноукраїнської Ав
токефальної Церкви під проводом митрополита належить всіля
кими способами перешкоджати». І далі пояснення: «У православ
ному церковному розумінні автокефалія є завжди в самій суті 
пов’язана з самостійним державництвом».

«Отже, як резюмує Олександр Воронин, німців, як і всіх оку
пантів протягом нашої історії лякала перспектива єдиної націо
нальної Церкви, як об’єднуючого чинника, джерела національної 
самобутності і національних прагнень українського народу. У 
цьому окупаційна влада була співзвучною з Московською Патрі
архією по другий бік фронту [6, с. 98].

У великодньому посланні 1942 р. за «змову єпископа Полі
карпа з фашистами» місцеблюститель патріаршого престолу 
Москви проголосив йому «позбавлення сану й чернецтва — з 
виключенням його з духовного сану». Це було порушення кано
нічних норм і втручання у внутрішні справи іншої помісної Церк
ви, тому владика Полікарп ніколи не визнавав цих рішень: «Це 
нове втручання митрополита Сергія у внутрішнє життя Церкви 
в Україні я якнайгостріше відкидаю та заявляю, що Православна 
Церква в Україні ніколи не була канонічно залежна від Москви, 
що підтверджує синодальноканонічний томос Візантійського 
патріарха з 1924 року. через те всі діяння митрополита Сергія не 
можуть торкатися України

З точки зору церковного права, на думку архієпископа Ігоря 
Ісіченка, дії митрополита Сергія (Страгородського) порушують 



567

Постаті

апостольські правила 34 і 35те, 15те правило Першого Вселен
ського Собору, восьме правило Третього Вселенського Собору, 
п’яте правило четвертого Вселенського Собору, 17те правило 
Трульського Собору, 13те правило Анкирського Собору, 13те та 
22ге правила Антіохійського Собору, третє та 15те правила Сар
дійського Собору, 48 та 54те правила Карфагенського Собору. За 
це митрополит сам мав би бути заборонений у служінні й відлу
чений від Церкви. Нарешті, право суду над єпископом належить у 
Православній Церкві виключно Архиєрейському Соборові, жоден 
інший єпископ, навіть предстоятель Церкви (у православному 
розумінні — перший серед рівних єпископів), не може виносити 
вироків своєму співбратові» [23].

Основним елементом радянської пропаганди, спрямованої 
проти автокефального руху, було постійне звинувачення у кола
борації з нацистами. Насправді УАПЦ користувалася підтримкою 
німців тільки до весни 1942 р. Відтоді вони почали проводити рів
новіддалену політику, і поступово фаворитом стала Автономна 
Православна Церква. Як зазначає професор Надія Стоколос: «Го
ловними причинами фаворизування німецьким окупаційним ре
жимом саме цієї конфесії була підкреслена лояльність її верхівки 
щодо чинного політичного режиму, керованість ієрархії, дистанці
ювання від національновизвольного руху, переважно негативне 
ставлення до невідкладного об’єднання церков» [24, с. 108].

Слід підкреслити, що ієрархи обох юрисдикцій змушені були 
підписувати архіпастирські звернення із реверансами в бік оку
пантів, молитися за німецьку владу і військо під час богослужінь. 
Безперечно, це були вимушені кроки задля виживання в ситуації 
«між молотом і ковадлом». При цьому найбільших переслідувань 
від гітлерівців зазнавали саме автокефальні єпископи, зокрема 
Мстислав (Скрипник) і Григорій (Огійчук), які навіть певний час 
перебували в німецькому ув’язненні [23].

 26 травня 1942 р. рейхскомісар України заборонив висвячу
вати єпископів без узгодження з владою, а у вересні єпископські 
хіротонії взагалі були заборонені. Протягом літа 1942 р. було ви
свячено ще 4ох єпископів УАПЦ: Генадія Шиприкевича, Володи
мира Мальця, Платона Артем`юка і В`ячеслава Лісіцького. Після 
зустрічі з єпископом Мстиславом (Скрипником) до УАПЦ приєд
нався митрополит Харківський Феофіл Булдовський. В кінці літа 
1942 р. ієрархія УАПЦ налічувала 14 єпископів [6, с. 99].

28 липня 1942 р. УАПЦ отримала від німецької влади підтвер
дження Райхскомісаром “Тимчасового Статуту Святої Православ
ної Автокефальної Української Церкви”. Статут був визнаний 
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чинним до скликання Першого Всеукраїнського Православного 
Церковного Собору. Згідно зі Статутом вищим органом УАПЦ є 
Собор єпископів та тимчасовий Адміністратор, який призначе
ний канонічним зверхником митрополитом Варшавським Ді
онісієм декретом від 24 грудня 1941 р. Собори єпископів УАПЦ 
мають відбуватися під головуванням ВладикиАдміністратора 
або старішого за хіротонією єпископа. При ВладиціАдміністра
торі існує Церковне Управління під назвою “Адміністратура Свя
тої Православної Автокефальної Української Церкви” в складі 
Владики (голова), його заступника і двох членів (1 – від духо
венства, 1 – від вірних). Єпархіальний єпископ, як канонічний 
наступник Свв. Апостолів, є зверхникомрепрезентантом своєї 
єпархії,відповідно до дорученої йому території й управляє нею 
на підставі свв. канонів. При єпископі повинні існувати Єпископ
ська Церковна Рада з духовенства й вірних і церковне управління 
з представників кліру і вірних [17, с. 212].

З 1943 р. окупаційна німецька влада все частіше втручається 
у вутрішнє життя Праволсавної Церкви: заборонено служити на 
свята в будні, людей примусово виганяли з храмів на роботи, за
микали церкви, били духовенство, заборонялося відкривати пас
тирські курси, друкувати богослужбову літературу.

У жовтні 1942 р. рейхскомісаріат заборонив проводити скли
каний архієпископом Полікарпом собор єпископів у Луцьку. Єпис
копами було проведено неофіційний собор на якому було вирі
шено спробувати об`єднати Автокефальну і Автономну Церкви. 
Собор єпископів УАПЦ просив прийняти архієпископів Полікарпа 
і Олександра титули митрополитів [6, с. 100]. 

8 жовтня 1942 р. після переговорів які відбулися між Голо
вою Автономної Церкви в Україні митрополитом Олексієм (Гро
мадським) та делегацією від УАПЦ у складі архієп. Никанора і 
єп. Мстислава, було підписано історичний документ під назвою 
“Акт поєднання”. Головними тезами цього документу були: 1) з 
огляду на те, що поділ Православної Церкви фатально відбива
ється на житті Церкви й українського народу і деморалізуюче 
впливає на вірних, ухвалили припинити церковне роз’єднання; 
2) фактично визнано, що УАПЦ існує; 3) УАПЦ має єднання з усіма 
Православними Церквами через Його Блаженство, Блаженнійшо
го Митрополита Діонісія, який до Українського Помісного Собо
ру є “Місцеблюстителем” Київського Митрополичого Престолу; 
4) вищим органом управління до скликання Собору є Священий 
Собор Єпископів України, який керує церковним життям через 
Св. Синод у складі 5 єпископів; 5) склад Св. Синоду: митр. Пінсько
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го і Поліського УАПЦ Олександра (Іноземцева), митр. Волинсько
го і Житомирського Автономної Церкви Олексія (Громадського), 
митр. Луцького і Ковельського УАПЦ Полікарпа (Сікорського), 
архієп. чернігівського і Ніжинського Автономної Церкви Си
мона (Івановського) та архієп. чигиринського УАПЦ Никанора 
(Абрамовича); 6) Синод має розглянути новий розподіл кафедр 
між єпископами об’єднаних Церков; 7) усі різниці канонічного 
характеру, що спричинилися до роз’єднання, вважати недійсни
ми; 8) копію Акту негайно розіслати всім єпископам об’єднаної 
УАПЦ – єпископам та УАПЦ й Автономної Церков [17, с. 214].

Проти «Акту поєднання» одразу виступили єпископимоскво
філи Автономної церкви, і під їхнім тиском, а також під тиском 
німецької влади, якій об`єднання було невигідне, митрополит 
Олексій відкликав свій підпис.

На початку 1943 р. рейхскомісаріат наказав реорганізувати 
УАПЦ і Автономну церкву, позбавляючи їх центральної влади 
(предстоятеля Церкви і Собору єпископів) та підпорядковую
чи єпископів німецькій адміністрації генерал комісаріатів, в 
яких вони жили. Це було брутальним порушенням церковних 
канонів, безприцендентним втручанням влади в життя Церк
ви [6, с. 100101]. 

11 січня 1943 р. Владика Адміністратор Полікарп був викли
каний до генералкомісаріату у м. Луцьку, де заступник генерал
комісара Ландрат в присутності начальника поліції дав митро
политові усно розпорядження Райхскомісара Еріха Коха про нову 
організацію німецькою владою устрою Православної Церкви і 
управління нею в Україні. Ці нові засади були зведені до таких: 
1) з огляду на воєнний час церковне управління обмежується 
райхскомісаріатами; 2) діяльність самого Адміністратора УАПЦ 
обмежується тільки генералкомісаріатом ВолиньПоділля; 
3) забороняється скликання загальноукраїнського Собору, а до
зволяється тільки Собор Єпископів у межах генералкомісаріату; 
4) тільки одного єпископа генералкомісар призначає на “стар
шого” за власним бажанням; 5) висвята в єпископи чи священики 
відбувається тільки з певних осіб за згодою генералкомісарів; 
6) необхідно виробити новий Статут УАПЦ, який відповідав би 
новим вимогам влади. 12 січня 1943 р. був викликаний до ге
нералкомісаріату у м. Луцьку митрополит Автономної Церкви 
Олексій (Громадський), якому також було оголошено нові засади 
устрою Православної Церкви. Німецька влада повідомила його, 
що віднині він не є Екзархом України, а тільки “старшим єписко
пом Автономної Церкви в генералкомісаріаті ВолиньПоділля”. 
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Таким чином німецька влада замість об’єднання в одну Церк
ву УАПЦ і Автономну Церкву утворила 5 “автокефальних” і 5 
“автономних” генералкомісаріатських “церков”. Кількість була 
зумовлена наявністю 5 генералкомісаріатів – Київського, Дні
пропетровського, Миколаївського, Житомирського і ВолиньПо
дільського [17, с. 216].

Міністерство східних територій Німеччини на чолі з А. Роз
енбергом намагалося «реанімувати» процес зближення Автоке
фальнох і Автономної Церкви, і виступило з ідеєю проведення в 
Харкові в кінці грудня 1942 р. засідання Синоду об’єднаної Укра
їнської Православної Церкви зі скликанням в майбутньому Всей
країнського помісного Собору. Ідею об`єднання в черговий раз не 
підтримав Е. Кох, єпископам було заборонено виїзд в Харків і в 
рультаті Синод не відбувся.

Наступну спробу проведення об’єднання планувалося здій
снити в Почаєві весною 1943 р. Політичні мотиви цієї ідеї роз
криває одна з записок (квітень 1943 р.) К. Розенфельда міністру 
А. Розенбергу: «Викоритсання всіх сил на Сході в боротьбі про
ти більшовизму також вимагає залучення Православної Церкви. 
Тому слід дозволити православним церквам або православним 
церковним групам створювати спільний Синод або помісний со
бор проти більшовизму. Ця поступка може більшою мірою спри
яти використанню Церкви в німецьких інтересах і створити від
повідні настрої у віруючого населення» [27, с. 330] .

В травні 1943 р. Гітлер викликав А. Розенберга і Е. Коха, на
магаючись добитися примирення між ними. Розенберг прибув з 
проектом звільнення рейхскомісара, але А. Гітлер підтримав всі 
кроки Е. Коха щодо церковного питання в Україні [14, с. 252].

З початком повороту фронту після битви Радянських військ під 
Сталінградом у лютому 1942 р. і після того перемозі під Курськом 
в липні 1942 р. фронт покотився окупованими територіями зно
ву на захід. Відхід німецьких армій та їхня агресивне ставлення до 
місцевого населення (вбивства, розправи, грабіж) викликав масо
вий партизанський рух і відхід у підпілля населення. Молодь ті
кала в ліси, де об’єднувалася в партизанські загони, які завдавали 
шкоди окупаційним військам. Будучи не в змозі справитися з акта
ми саботажу і відкритої боротьби, влада звертається до Церкви з 
вимогами, щоб вона вплинула на людність і заспокоїла її. 

7 травня 1943 р. митрополита Олексія Громадського викли
кав до Луцька генералкомісар Шене приславши свою машину 
[7, с. 83]. По дорозі з Кременця до Луцька біля селища Смига ав
томобіль гебітскомісара було обстріляно вояками одного з за
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гонів ОУН (М) під командуванням Хріна [26, с. 210]. В спогадах, 
Максима Скорупського «Макса» керівника загону говориться, 
що «сталася фатальна помилка», але після ознайомлення з доку
ментами, знайдених в течці вбитого митрополита Олексія (Гро
мадського), було видно, що митрополит віз до генералкомісара 
Шене в Луцьк свої пропозиції як заспокоїти український ліс, тому 
«… і наші сумніви розвіялися» [18, с. 8687]. Проте, існує версія, 
що гітлерівці навмисно «підставили» в партизанську засідку ми
трополита Олексія. Преса одразу повідомила, що загибель ми
трополита справа рук більшовиків [7, с. 83].

Свідчення М. Скорупського про те, що митрополит Олексій 
їхав до гебітскомісара з приводу заспокоєння українських пар
тизанів частково підтверджує той факт, що вже наступного дня, 
8 травня 1943 р. гебітскомісар ВолиніПоділля Гайнріх Шене ви
кликав митрополита Полікарпа (Сікорського), розпочавши роз
мову з наступного: «Я запросив вас поговорити про сучасне поло
ження. Зараз уже можна говорити отверто про повстання, що тут 
відбувається. Воно буде не на користь місцевому населенню…». 
На це Його Високопреосвященство, Високопреосвященіший Ми
трополит – Адміністратор відповів: «… Що ж до духовенства, то я 
головою ручу, що духовенство в тому не приймає участи. Правда, 
в родині не без того урода, але все духовенство, як селянство, да
леке від банд, але без сили проти озброєних бандитів. Виходить 
одне: Ви маєте владу й силу, знищить банди, але нищити насе
лення це не доцільно… Священики бояться говорити, бо їх уби
вають і тільки мої відозви відчитують, ховаючись за моїм іменем. 
Там, де нема лісів, а значить і банд, в селах спокій» [2, с. 474480].

12 травня 1943 р. митрополит УАПЦ Полікарп (Сікорський) ви
дав послання, в якому засуджував вбивство митрополита Олек
сія. В Св. Троїцькому кафедральному соборі м. Луцька відбулися 
заупокійні богослужіння які очолив владика Полікарп.

Влітку і восени 1943 р. життя Православної церкви на західно
українських землях проходило в умовах дедалі зростаючої укра
їнської повстанської війни німецьких окупантів. Німці відплачу
вали жорстокими репресіями, дуже часто спрямованими проти 
Церкви та її служителів. Було розстріляно більше як сто україн
ських православних священиків, спалено і зруйновано багато сіл 
і церков. Єпископ Рівненський Платон у листі від 20 липня 1943 р. 
повідомляв митрополитові Полікарпові, Адміністраторові УАПЦ 
у Луцьку, що 14 липня 1943 р. в селі Малин Острозького району 
в місцевій дерев`яній церкві, інших громадських помешканнях 
німці спалили 350 осіб. 15 жовтня 1943 р. німці розстріляли бага
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тьох багатьох в’язнів Рівненської в’язниці, серед яких і близького 
співробітника митрополита Полікарпа (Сікорського) – о. Миколу 
Малюжинського та члена Рівненського церковного управління о. 
Володимира Мисечка [9, с. 532533]. 

З наближенням фронту митрополит Полікарп (Сікорський) 
та єпископат УАПЦ виїхали на Захід. Безсумнівно, як зазначає А. 
Воронин, ієрархи УАПЦ покидали Україну з тяжким серцем…, але 
евакуюватися вони мусили, бо німці не залишили в цьому ви
бору. Крім того було ясно, що після повернення більшовицької 
влади усіх єпископів відродженої Церкви чекала б звинувачення 
і переслідування [6, с. 102].

Залишаючи Україну митрополит Полікарп і єпископи УАПЦ 
звернулися до українського народу з архіпастирським послан
ням, виклавши багатостраждальну історію українського народу 
й Української Церкви, закликаючи вірних і духовенство: «міцно 
згуртуватися навколо своєї Української церкви, яка цементом 
духовної єдності злучила б в одно весь український народ… чудо 
станеться й прийде Воскресіння – воскресне Україна» [9, с. 533].

В 1944 владика Полікарп евакуювався до Варшави, потім через 
Словаччину до Німеччини. 13 вересня 1946 року голова священ
ного синоду УАПЦ на еміграції митрополит Полікарп надіслав 
до ООН у Лондоні меморандум у справі становища української 
еміграції на окупованих німецьких землях, де пояснювалось, що 
православна церква в Україні зазнала жорстоких переслідувань 
як під радянською, так і під німецькою окупаційною владою. Рі
шуче заперечувалася будьяка співпраця українських православ
них ієрархів з гітлерівськими окупантами.

В 1950 р. митрополит Полікарп (Сікорський) переїхав у Фран
цію, жив і служив поблизу Парижа. На церковному Соборі УАПЦ в 
Парижі 1516 вересня 1952 р. за його великі заслуги перед УАПЦ 
було надано титул «Його Блаженство, Блаженніший Митрополит 
Полікарп». Помер владика Полікарп 22 жовтня 1953 в ОльнесуБуа 
біля Парижа і похований на паризькому кладовищі ПерЛашез [16].

Розглянувши життя та діяльність тимчасового адміністратора 
Української Автокефальної Православної Церкви Блаженнійшо
го митрополита Полікарпа (Сікорського) ми бачимо, що перед 
нами великий українець, борець за волю і незалежність Україн
ської держави та інституалізацію українського Православ`я. 

Сформувавшись серед патріотичних кіл української молоді та 
Київської духовної академії, Петро Сікорський працює держав
ним службовцем в уряді УНР. Продовжує службу під час перебу
вання уряду в екзилі. З цього моменту яскраво простежується 
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характерна якість особистості майбутнього митрополита, це – 
вірність. Вірність Україні, українському народу, вірність Господу. 
Маючи духовну освіту Петро Сікорський не зраджує пастирсько
му покликанню – приймає чернечий постриг і священичий сан. 
Виконуючи послух архімандрита монастирів, а згодом вікарного 
єпископа Польської Православної Церкви владика Полікарп вбо
ліває за українізацію парафіяльного життя, богослужіння, пра
цює над перекладами богослужбової літератури. Потрапивши в 
сферу впливу Московської Патріархії під час першої радянізації 
західноукраїнських земель, не дивлячись на шалений тиск, він 
не зраджує Предстоятеля Польської Православної Церкви ми
трополита Діонісія (Велединського), залишаючись тим самим 
вірним українській пастві, яка на той час складала понад 70% 
віруючих цієї Церкви. Наявність таких архієреїв як Полікарп (Сі
корський) і Олександр (Іноземцев) дало надію українському на
ціональноцерковному руху. Створення самоврядної Тимчасової 
адміністратури Православної Церкви на українських землях і ру
коположення українського єпископату започаткували процес ін
ституалізації українського Православ`я шляхом апостольського 
переємства. Така діяльність митрополита Полікарпа дратувала 
Московську Патріархію очільникам якої нічого не залишалося як 
в традиціях російського імперіалізму застосувати церковні забо
рони до людини яка цього не заслуговує та ще й ієрарха іншої 
Помісної Церкви. Не витримують критики звинувачення в кола
браціонізмі. Митрополит Полікарп (Сікорський) спілкувався з ні
мецькою адміністрацією лише з метою збереження і об`єднання 
Української Православної Церкви. Цими ж аргументами пред
ставники Російської Православної Церкви виправдовували свою 
співпрацю з більшовиками. Німці не підтримували УАПЦ за проу
країнський курс і у 1943 р. ними було знищено понад 100 священ
нослужителів, спалено храми разом з віруючими. Адміністратор і 
єпископат УАПЦ емігрували до Західної Європи для продовження 
діяльності, знаючи, що неминуче зазнають гонінь від радянської 
влади. Показовим є те, що навіть представники промосковської 
Автономної Православної Церкви не наважилися очікувати на 
«милості» атеїстичної більшовицької партії і вирушили на Захід. 
На еміграції митрополит Полікарп (Сікорський) продовжує духо
вно опікуватися українською діаспорою в Німеччині і Франції.

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що найбіль
шою заслугою митрополита Полікарпа (Сікорського) є ієрархіч
не та інституційне відродження Української Автокефальної Пра
вославної Церкви.
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Львівський церковний Собор 1946 року поклав початок нової 
сторінки історії церковного життя на теренах Західної України. З 
одного боку рішення Собору були на користь Православної Церк
ви, а з другої сторони відбувся жахливий удар у спину мільйонам 

ієромонах МиХаїл (Карнаух)

Участь митрополита Київського і Галицького, 
патріаршого Екзарха всієї України Іоана 
(Соколова) в організації та проведенні 
Львівського церковного Собору 1946 р.

у даній статті акцентується особлива увага на ролі митропо-
лита Іоана (Соколова) в процесі організації та проведенні львів-
ського церковного Собору 1946 року та його доленосних рішеннях 
в історії української Православної церкви та української Греко-
Католицької церкви на теренах Західної україни. 

Ключові слова: український екзархат рПц, митрополит 
Київсь кий Іоан (Соколов), львівський Собор, Греко-Католицька 
церква.
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грекокатоликів. Тому історіографія даного питання поділяється 
на декілька гілок: радянська, закордонна та українська. А також 
існують два погляди на сам Собор – це православна точка зору 
і католицька. Сьогодні УПЦ КП і УПЦ (МП) оцінюють цей Собор 
об’єктивно, зважають на усі тогочасні реалії життя. Наприклад 
Святійший Патріарх Філарет у своєму листі до предстоятеля 
УГКЦ Блаженнійшого кардинала Любомира Гузара у 2006 році 
висвітлив таку позицію: «Протягом часу свого існування наші 
Церкви пережили багато трагічних подій, особливо у ХХ століт
ті. частина з них була викликана втручанням зовнішніх, ворожих 
християнству і Церкві сил. Носії богоборчого атеїстичного вчен
ня гнали і нищили Церкву – і Православну і Католицьку. Тому 
вчинене ними насильство, навіть якщо воно прикривалося іме
нем або інтересам Православної Церкви не може бути виправда
ним. З нагоди наближення річниці подій 1946 року, коли Греко
Католицька Церква зазнала ліквідації збоку Радянської держави, 
ми висловлюємо осуд втручанню радянської влади в церковні 
справ. Тут, як і в попередні історичні часи, модель насильницько
го інституційного поєднання без досягнення справжньої єдності 
у вірі виявила свою помилковість і нетривалість»1. Трішки іншої 
позиції дотримується Священний Синод УПЦ (МП), зокрема він 
зазначає «Не варто торкатися тих політичних обставин, за яких 
відбувалися згадувані нами процеси 60літньої давнини. Про них 
сказано і написано дуже багато. Залишимо їх на суд Божий. Проте 
і вбачаймо в них дію всеблагого Промислу Божого… Зрозуміло, 
що радянська влада намагалася реалізувати свою політику в Га
личині. Для цього вона використала давнє і щире бажання біль
шості уніатів возз’єднатися з Православ’ям. В цілому, радянський 
режим вважав грекокатолицизм своїм ідеологічним ворогом, 
оскільки його провідники підтримали фашизм. Тому уніатський 
єпископат був заарештований, а духовенству рекомендували 
приєднуватися до Православної Церкви. Не будемо навіть спере
чатися про законність таких методів. Це тільки єзуїти свого часу 
говорили: «Finis sanctificat media» («Мета виправдовує засоби»). 
Після возз’єднання з Православ’ям майно УГКЦ було передано 
державою в користування Руській Православній Церкві. Слід 
мати на увазі, що Православній Церкві були передані в користу
вання матеріальні цінності, які раніше були насильно відібрані 
в неї уніатами за військової підтримки Польської корони. Серед 
переданого були храми, побудовані православними ще до впро
вадження унії, і землі, що знаходилися у власності Православної 
Церкви до події 1596 р. Сьогодні активізуються спроби очорнити 
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діяння Львівського собору 1946 р., який виставляють за акцію 
атеїстичного режиму по знищенню ГрекоКатолицької Церкви в 
Галичині за сприянням православних. Уніати змальовуються як 
невинні жертви, а православні — як посібники та знаряддя без
божної влади»2. Отже, УПЦ (МП) на відмінну від Патріарха Філа
рета просто намагається закрити очі на цей Собор. 

У 1944 році армія Радянського Союзу звільнила Львів. На цей 
час місто Львів було центром релігійного життя Галичини, саме 
там розміщувалася резиденція грекокатолицького митрополи
та3. У воєнний період з 1941 по 1944 рр. Українська ГрекоКато
лицька Церква не стояла осторонь. Більшість вірних УГКЦ були 
українцями і мріяли про утворення своєї Української незалежної 
держави. Тому духовенство і чернецтво часто ставало на бік ви
звольної боротьби. Зразу ж по завершенні воєнних дій нова влада 
звинуватила УГКЦ у зв’язках із націоналістичними організаціями. 
Дійсно такий факт був у житті цієї Церкви. Зокрема, органи ново
го ладу свідчили так: «У своїй антирадянській роботі ОУН широко 
використовує допомогу і вплив уніатського духовенства. А керів
ництво ОУН прямо пов’язане із митрополитом Шептицьким»4. Од
нак УГКЦ була наскільки сильною, що її неможливо було зламати 
за один день. Тому постало нове завдання перед  спецслужбами: 
яким чином ліквідувати УГКЦ, щоб не відбулося нового повстання 
на Галичині? Масові арешти не є виходом, і тисячі храмів та десят
ки монастирів за один рік неможливо закрити, навіть, якщо б по
ставило таке завдання вище керівництво Радянського Союзу. 

Саме керівництво УГКЦ розуміло, що необхідно встановлю
вати нові юридичні відносини із Радянською владою. Звичайно, 
УГКЦ не бажала опинитися у скрутному становищі, як це сталося 
в довоєнні роки у Радянській Україні із Православною Церквою, 
незалежно від конфесійного поділу. Тому 21 грудня 1944 року 
до Москви відбула делегація уніатського духовенства на чолі із 
митрополитом Йосипом. Делегацію прийняли Мамулов і Судо
платовий, особи, що займалися розвідкою та терором у тилу про
тивника. Вони доповідали Й. Сталіну про перебіг переговорів5. 
Делегація просила владу дозволити діяти ГрекоКатолицькій 
Церкві на теренах Західної України. Зі свого боку влада прийняла 
пропозиції гостей. Це дало надію уніатам, що влада дослухається 
до них. Після повернення делегації додому питання майбутнього 
Уніатської Церкви залишилося невизначеним у правовому полі. 
Відносини між Москвою та Ватиканом були напружені, тому до 
думки Папи Радянський Союз навряд чи б дослухався. Такий стан 
речей спонукав політбюро до боротьби з католицизмом як воро
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жою ідеологією. А керівник НКВДНКГБ, К. Карпов як керівник 
церковного відділу дав вказівку розробити РПЦ план, щодо бо
ротьби із католицизмом6. Він залучив до цього Патріарха Олексія 
і митрополита Іоана (Соколова), останній мав пряме відношен
ня, оскільки Львівська і та інші західні області тепер знаходилися 
у складі УРСР. через два місяці Патріарх Олексій в березні 1945 
року звернувся з посланням до пастви західних регіонів Укра
їни, де закликав до об’єднання у лоні Православної Церкви.7. В 
журналі Московської Патріархії за квітень 1945 року появилися 
критичні статті католицизму, авторами яких були Веніамін, ми
трополит Алеутський та Північноамериканський та Миколай, 
єпископ Рівненський та Волинський.

За цими статтям посипалися арешти грекокатолицьких ієрар
хів. Патріарх Олексій пропонував утворити православну єпархію 
у Львові і просив митрополита Київського Іоана (Соколова) пе
ревести єпископа Донецького і Ворошиловрадського Никона 
(Петина) і надати йому титул Львівський і Тернопільський8. Ця 
кандидатура на цю кафедру була відкинена, бо необхідно було 
обрати архіреєм місцевого священнослужителя, котрий добре 
розумівся б у традиціях цього краю і був сприйнятий переваж
ною частиною пастви.

У травні 1945 року остаточно формується ініціативна група 
уніатського духовенства, котра мала на меті підготувати доку
менти для подальшого об’єднання Уніатської Церкви із Право
славною Церквами. Влада дозволила друкувати ініціативній 
групі звернення у засобах масової інформації, або на окремих ар
кушах масштабним тиражем.

7 серпня 1945 р. ініціативна група зустрілася із М. Хрущовим. 
Згодом сам Микита Сергійович провів зустріч із митрополитом 
Іоаном (Соколовим). Розмова тривала 1 годину 10 хвилин. Осно
вою темою зустрічі були уніати9. 

Крім ініціативної групи велику роль у підготовці Львівського 
Собору зіграв єпископ Макарій (Оксіюк), він був найбільше озна
йомлений із ситуацією в регіоні і часто доповідав Патріарху Олек
сію та митрополиту Іоану про хід справи об’єднання. Місцеве на
селення Галичини сприймало православне духовенство як агентів 
КГБ, а католицьку Церкву як власне свою національну Церкву. Це 
відчував і єпископ Макарій. На 1945 рік відчувалася діяльність 
УПА, котра стала на захист грекокатоликів. Голова ініціативної 
групи протопресвітер Гавриїл Костельник подавав рекомендації 
до Москви як він саме бачить процес об’єднання. До думки Кос
тельника прислухався Патріарх Олексій та митрополит Іоан.
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У січні 1946 року деякі уніатські священики перейшли у 
Православ’я. це були перші плоди праці ініціативної групи. Щоб 
показати такі здобутки вони приїхали до Києва. 20 лютого у Ки
євоПечерській Лаврі, зокрема в Хресто Воздвиженській Церкві 
відбувся чин возз’єднання із Православною Церквою. По завер
шенні богослужіння священиків Антонія Пельвецького та Михаї
ла Мельника було пострижено у ченці із збереженням імен.

16 лютого ініціативна група зустрілася із львівськими органа
ми місцевого самоврядування для того, щоб влада посприяла у 
організації проведення засідань майбутнього Собору, та допомо
гла з приміщеннями для прожиття гостей і делегатів у м. Львові 
на час роботи запланованого Собору. Зі своєї сторони влада до
клала усіх необхідних зусиль для задоволення потреб делегатів, 
тому виділено було номери для проживання у львівських готе
лях «Європа» і «Народна», а також дано 2 легкових автомобіля і 
три автобуси для приїзду делегатів10.

23 лютого 1946 року після Всенічного бдіння митрополит Ки
ївський Іоан звершив у Володимирському Соборі чин наречення 
ієромонаха Антонія (Пельвецького) обраного на єпископа Станіс
лавського та Коломийського11. Перед нареченням по завершенні 
богослужіння до парафіян собору звернувся зі словом проповіді 
протоієрей Констянтин Ружницький, керуючий справами Укра
їнського Екзархату, де повідомив про події, що відбувалися вран
ці в КиєвоПечерській Лаврі та про нові архирейські хіротонії для 
новоутворених на Західній Україні православних єпархій12.

Вранці 24 лютого 1946 року митрополит Іоан (Соколов) при
був до свого кафедрального Собору для відправи недільної Бо
жественної Літургії. Після співу третього антифону екзарх Укра
їни зачитав указ, згідно з яким нагородив правом носіння митри 
доктора протоієрея Гавриїла Костельника13. Таким чином Патрі
арх Московський Олексій оцінив роботу Костельника цією висо
кою священичою нагородою, а 7 квітня у день свята Благовіщеня 
Пресвятої Богородиці було возведено у сан протопресвітера14.

А 25 лютого 1946 року у Володимирському кафедральному 
Соборі митрополит рукоположив ієромонаха Михаїла (Мельни
ка) на єпископа Самбірського і Дрогобицького. Митрополиту Іо
ану співслужили єпископ Львівський і Тернопільський Макарій, 
єпископ Мукачівський та Ужгородський Нестор та єпископ Ста
ніславськиій і Коломийський Антоній.15 

Львівський церковний Собор відбувся 810 березня 1946 року 
у головному храмі грекокатоликів в Соборі св. Юра. Як повідо
мив протоієрей Гавриїл Костельник, на засідання Собору при
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було 997 осіб, що складало 78 % усього духовенства грекокато
ликів в Західній Україні. Митрополит Київський Іоан, був добре 
поінформований про хід справи, хоча сам не прибув на початок 
засідання Собору, однак від себе прислав прот. Констянтина Ру
жицького16. Перед початком засідання Собору делегати на чолі 
із нововисвяченими єпископами звершили молебень. Підносити 
особливі молитви у важливі моменти для життя Церкви є необ
хідністю й древньою традицією. 

Першим звернувся до представників засідання єпископ Анто
ній (Пельвецький), згодом естафету слова перейняв протоієрей 
Гавриїл Костельник. Він виявився хорошим оратором, і в своїй 
доповіді розповів про головні розбіжності між Православ’ям та 
католицькою богословською доктриною, навів історичні факти 
як аргументи для подальшого повернення католиків у лоно своєї 
Церкви – Церкви Православної17. Сам же Костельник під час до
повіді сильно почав хвилюватися, все ж таки у душі розумів, що 
це відповідальна мить у житті мільйонів віруючих, про це заува
жив прот. К. Ружницький18.

 9 березня 1946 року відбулася архирейська Літургія у цьому 
ж Соборі. Богослужіння очолив єпископ Макарій у співслужінні 
делегатів і гостей Собору. Це було перше чисельне приєднання 
колишніх уніатів до Православної Церкви. По завершенні бого
служіння засідання Собору продовжилося, було прийнято ряд 
постанов і звернень до Московського Патріарха Олексія та ми
трополита Київського Іоана, а також до Предстоятелів Помісних 
Православних Церков. Делегати не оминули своєю увагою і ра
дянське керівництво, вони надіслали телеграми Й. Сталіну, М. 
Хрущову та іншим19. 

Після обіду прибув на засідання Собору митрополит Київ
ський Іоан. Його зустрів прот. Гавриїл Костельник. Саме київ
ському екзарху належало оповістити присутнім Собору позицію 
Святійшого Патріарха та Священного Синоду РПЦ щодо питан
ня приєднання нової пастви. Митрополит зайняв почесне міс
це у президії та прочитав телеграму Патріарха Олексія І. Цим 
самим митрополит Іоан благословив результати роботи, надав 
легітимності усім його рішенням. Того ж дня увечері митропо
лит Іоан відслужив всенічне бдіння у Юрієвському Соборі м. 
Львова. Це був перший візит православного київського екзарха 
Московської Патріархії у Галичину. 

10 березня 1946 року у неділю Торжества Православ’я Собор 
завершився Божественною Літургію. Символічно влада або й, 
можливо, ініціативна група вибрала цю дату, щоб підкреслити 
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особливість події. Усі богослужіння цього дня очолив екзарх Укра
їни митрополит Іоан. А на знак повернення уніатів у Православ’я 
владика Іоан подарував у кафедральний Юрієвський Собор чу
дотворну КиєвоПечерську ікону Божої Матері, одну із найбіль
ших святинь України. 

На проповіді по завершенні служб митрополит Іоан побажав 
миру та єдності християн у єдиній державі, а також щоб Церк
ва знаходилася під омофором Московського престолу20. Дійсно, 
митрополит Іоан так вважав, і його слова були щиро сказані, на 
відмінну багатьох інших осіб, що були причетними до роботи чи 
організації Львівського зібрання. 

Із моменту проведення Львівського Собору ГрекоКатолицька 
Церква опинилася поза законом, однак частина католицького ду
ховенства і вірних цієї Церкви почала продовжувати своє служін
ня у підпіллі. Велика кількість уніатів, що не погодилися із рішен
ням Об’єднавчого Собору була арештована і відбувала ув’язнення 
в таборах. Слід зауважити, що і православне духовенство та ми
ряни по смерті Й. Сталіна знову зазнали гонінь збоку влади. Тому 
закиди прокатолицьких істориків, про те, що православні це — 
кадебісти є недоречними і безпідставними. Ось, наприклад, віру
ючі м. Почаєва зазнали переслідувань збоку місцевого самовря
дування, вони писали численні скарги вищому керівництву СРСР 
та УРСР, хоча відповіді жоден державний орган не дав.

Окремої нашої уваги заслуговує кінофільм під назвою «Львів
ський Собор», знятий у кіностудії «Укркінохроніка». Режисером 
цього фільму був Р. Фощенко із своїми колегами. Сам фільм по
діляється на 5 частин і займає близько 35 хвилин екранного пе
регляду21. В кадрах цього фільму можна побачити постать ми
трополита Іоана (Соколова). Зокрема у фільмі знято моменти 
приїзду до Києва першої групи духовенства, щоб приєднатися 
до Православної Церкви, а також показано момент нагороджен
ня митрою о. Гавриїла Костельника за богослужінням у Володи
мирському Соборі Києва22. Далі у фільмі висвітлено момент за
сідання делегатів на Соборі та прибуття на завершення роботи 
об’єднавчого Собору Патріаршого Екзарха, митрополита Іоана. 
Сьогодні цей фільм для нас є цінним джерелом, що дає, окрім 
інформаційного повідомлення цього історичного моменту, ще 
й можливість побачити власними очима постать митрополи
та, його манеру, почути виступи на Соборі, а також перегляну
ти фрагменти першого богослужіння у Соборі св. Юрія у Львові 
православним духовенством, що не мало змоги молитися у цьо
му храмі упродовж декількох століть. 
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Отже, митрополит Іоан не був одним із безпосередніх ініціато
рів скликання Львівського Собору 1946 року. Але, перебуваючи 
на посаді Екзарха України і відповідно до цього будучи постійним 
членом Священного Синоду РПЦ, митрополит Іоан був добре по
інформований стосовно організації та проведення Церковного Со
бору. Саме владика приєднав до Православної Церкви перше ду
ховенство, і рукоположив нових єпископів для колишніх парафій 
ГрекоКатолицької Церви. В останній день засідання делегатів ми
трополит Іоан особисто прибув до Львова, де, фактично, висловив 
позицію стосовного цих подій усієї тодішньої РПЦ і надав рішен
ням офіційного канонічного статусу, що відтоді набирали чиннос
ті. Починаючи із 1946 року, відбувається поступове збільшення 
межі Українського Екзархату, а його територіальні межі (каноніч
на територія) визначалися разом із кордонами тодішньої УРСР. 
Саме такого устрою вимагають канони Православної Церкви. 

Слід визнати той факт, що у проведенні Львівського церков
ного Собору велику роль зіграла державна влада. Радянська сис
тема змусила уніатське духовенство «добровільно» приєднати
ся до Російського Православ’я. Така ж доля і спіткала Українську 
Автокефальну Православну Церкву. З цією Церквою виникло ще 
більше проблем у канонічному полі, аніж із самою ГрекоКато
лицькою Церквою. Після Другої Світової війни ієрархія та вірні 
УАПЦ вирушили до Західної Європи, а 1944 року у Варшаві від
бувся Собор УАПЦ , що ухвалив «Тимчасове положення УАПЦ»23. В 
еміграції і продовжила своє існування УАПЦ. 

Митрополит Іоан добре розумів ситуацію і погляди влади на 
церковні питання. Знаючи попередні методи влади щодо Церк
ви, він не хотів, щоб вони повернулися знов у повсякденне жит
тя Церкви, тому не суперечив системі. Краще прийняти волю 
влади, аніж віддати на закриття тисячі незруйнованих храмів 
ГрекоКатолицької Церкви. Якщо саме так дивитися на цю про
блему, то можна цілком виправдати митрополита Іоана в його 
«потуранні» тоталітарній системі. Головне необхідно зважено 
оцінювати тодішню ситуацію і сьогодні не впадати у крайнощі 
звинувачень один одного.

1 Лист Патріарха Філарета до Глави УГКЦ Блаженійшого кардинала Любомира Гуза
ра //. Голос Православ’я. – К.: Вид. Української Православної Церкви Київського Патрі
архату. 2006. – № 6 (174). – С. 4

2 Звернення Священного Синоду Української Православної Церкви до пастви та 
українського народу з нагоди 60річчя повернення грекокатоликів у лоно Православ
ної Церкви. [ електронний ресурс]. http://archiv.orthodox.org.ua/page2149.html.

3 Храм святого Юра[ Електронний ресурс]  https://www.youtube.com/
watch?v=h4oRHp2ZCaE



583

Постаті

4 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. 
Сборник документов. Том 1. Книга 2., М., 1995. № 222. С. 180.

5 Ярема Ростислав, свящ. Власть и Церковь на кануне Львовского 1944 1946). – М., 
2005. – с. 10. 

6 ГА РФ. Ф. 6991, оп. 3, д. 29, л. 104.
7 Ярема Ростислав, свящ. Власть и Церковь на кануне Львовского 1944 1946). – М., 

2005. – с. 21. 
8 ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1. д. 29, л. 110.
9 ГА РФ. Ф. 6991, оп. 1. д. 33, л. 50 54.
10 Ярема Ростислав, прот. Львоский Собор 1946 года в свете торжества Православия 

в Западной Украине. – К., 2005 . – С. 118.
11 Шляхтич Р. П. Проведення Львівського Церковного Собору 1946 року в контекс

ті боротьби радянської влади з українським визвольним рухом // Молодий вчений. – 
Львів. 2014. – липень № 7 (10). – С. 35.

12 Ємельянова. Т. Львівський Церковний Собор 1946 року у світлі документального 
кіно // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 170. 

13 Ємельянова… С. 171.
14 Преловська І. Пам’яті протопресвітера Гавриїла Костельника (1866 1948).// Пра

вославний вісник Київського Патріархату. – 2013. – № 9 вересень. – С. 42. 
15 І. Бриндак. Трагічна доля єпископа Михаїла Мельника // Слово №2 (27) (2006). 

С. 1112.
16 Ярема Ростислав, прот. Львоский Собор 1946 года в свете торжества Православия 

в Западной Украине. – К., 2005 . – С. 120.
17 Львовский Церковний Собор. Документы и материалы. 1946–1981. – М., 1982. С. 84.
18 Ружицкий К., прот. КиевоЛьвовские торжества Православия. //Журнал Москов

ской Патриархии. – 1946. – № 4. С. 7. 
19 Ярема Ростислав, прот. Львоский Собор 1946 года в свете торжества Православия 

в Западной Украине. – К., 2005 . – С. 126.
20 Ружицкий К., прот. КиевоЛьвовские торжества Православия. //Журнал Москов

ской Патриархии. – 1946. – № 4. С. 12. 
21 Ємельянова. Т. Львівський Церковний Собор 1946 року у світлі документального 

кіно // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 168.
22 Ємельянова….С. 171.
23 Жуковський А. П’ятдесятиріччя УАПЦ на еміграції: спроба перегляду й оцінки. // 

Український церковновизвольний рух і утворення Української Автокефальної Право
славної Церкви: матеріали наукової конференції. – К.: Логос, 1996 – С.183. 



584

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

«І світ минає, і похіть його,
а той, хто виконує волю Божу,

перебуває повік»
(1 Ін. 2: 17).

У безжальні атеїстичні часи раніше славна й велична єпархія 
була знищена майже дощенту. Після 1917 року будинок консисто
рії був зруйнований, архіви знищені. чудові храми, величезні мо
настирі, семінарія, просвітницькі центри все відійшло в небуття. 
Від раніше численної єпархіальної громади залишилася лише не
велика частина. Після Жовтневої Революції 1917 року Катеринос
лавська губернія стала місцем боїв громадянської війни. У 1917 – 
1937 рр. в Українському Екзархаті Руської Православної Церкви 
існували вікаріатства Катеринославської (Дніпропетровської) 
єпархії: Приазовське та Таганрозьке (1911 − 1919 рр.), Олексан
дрійське та Павлоградське (1917 – 1933 рр.), Бахмутське (Арте
мівське) (1921 – 1924 рр.), Криворізьке (1928 – 1930 рр.), Маріу
польське (1917 – 1926 рр.). Українська Автокефальна Православна 
Церква також за цей період провадила свою діяльність на теренах 
Січеславщини, особливо активно це відбувалось у 1942 – 1943 рр., 
коли вже відродженою УАПЦ була утворена ДніпропетровськоЗа
порізька єпархія. Серед церковних діячів цього краю були й пред
ставники так названого григоріанського розколу. З 1921 року на 
території губернії установилась радянська влада, яка підтриму
вала утворення та діяльність обновленської «Живої Церкви». Об
новленська Катеринославська (Дніпропетровська) кафедра діяла 
у 1922 – 1928 рр. з Маріупольським та Луганським (Ворошилов
градським) вікаріатствами [2, с. 453 ─ 460].

Об’єктом дослідження даної статті є короткий огляд життя та 
діяльності єпископів Катеринославської (Дніпропетровської) 
єпархії переважно Українського Екзархату Руської Православної 
Церкви та вікарних єпископів цієї кафедри періоду 1917 – 1961 
рр. . У 1961 – 1990 рр. єпархія вже не мала власного єпископа й 
керувалась переважно Сімферопольськими архієреями.

Під час революційних подій 1917 року на Катеринославській 
кафедрі перебуває Агапит (Вишневський), єпископ (з 5 травня 

священик Дмитро Гура

Архієреї дніпропетровської 
(Катеринославської) кафедри

1917 – 1961 рр.
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1918 р.  архієпископ) Катеринославський та Маріупольський. По
ходив він з родини диякона, був вихованцем Волинської Духовної 
Семінарії, а як овдовів закінчив ще й Київську Духовну Академію 
зі ступенем кандидата богословських наук. Вже в сані архіман
дрита (з 1898 р.) несе послух ректора Катеринославської Духо
вної Семінарії, є головою КирилоМефодіївського товариства та 
СвятоВладимирського братства. У 1902 році приймає єпископ
ську хіротонію та назначається вікарним єпископом Київської 
єпархії. Змінивши ще кілька призначень у 1911 році займає Ка
теринославську кафедру. Владика Агапит був членом Помісного 
Собору РПЦ 1917 – 1918 рр. , а у 1919 році головує у Синоді УАПЦ 
[9]. Він забороняє поминання на богослужіннях патріарха мос
ковського Тихона (Бєллавіна) та митрополита Київського Анто
нія (Храповицького), за це й сам забороняється у служінні в РПЦ, 
та згодом, через покаяння, повертається у 1922 році до керуван
ня Катеринославською єпархією вже знову єпископом Руської 
Православної Церкви. Радянською владою був заарештований, 
помер у в’язниці від голоду й тифу приблизно 1926 року. На про
позицію підписати публічне відречення від Бога відповів: «Якщо 
скажете, що відрубаєте одну руку за іншою, то й тоді я не підпи
шу відречення».

У 1919 році Катеринославською кафедрою можливо керував 
єпископ Димитрій (Вербицький), а потім єпископ Гермоген (Мак
симів). Владика Гермоген народився 10 січня 1861 року в станиці 
Нагавській Донської області в родині козака, який служив пса
ломщиком в храмі. Він закінчив Донську Духовну Семінарію та 
Київську Духовну Академію зі ступенем кандидата богословських 
наук. Ієрейське служіння владики проходило у Новочеркаську 
та Владивостоці, а архієрейське розпочалось на батьківщині – у 
1910 році відбувається його хіротонія на єпископа Аксайського, 
вікарія Донської єпархії. Під час громадянської війни він стає ко
зацьким архіпастирем у Всевеликому Війську Донському і вже у 
1919 році – єпископом Катеринославським. Емігрує з Росії вла
дика Гермоген у 1920 році разом з військами П. Н. Врангеля. На 
кафедру він вже не повернеться, проте за кордоном, примкнув
ши у 1922 році до Руської Православної Церкви Закордонної, вла
дика Гермоген отримує сан архієпископа Катеринославського та 
Новомосковського. В цьому сані він і перебував до 1942 року. У 
1936 році приймав участь у Загальному Архієрейському Соборі 
РПЦЗ 15 – 29 вересня 1936 року в Сремських Карловцях, де він 
був представником єпархій Дальнього Сходу. Був також одним 
з засновників Братства руської правди [18]. Життя владики за



586

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

кінчилось трагічно. Очолюючи з 1942 року в сані митрополита 
невизнану Хорватську Православну Церкву, він у 1945 році був 
засуджений та розстріляний партизанами Тито в Загребі.

З 1921 Катеринославську кафедру очолює Володимир (Соко
ловськийАвтономов) у сані архієпископа Катеринославського 
та Новомосковського. Народився владика в родині полтавсько
го священика с. Сеньковки, закінчив Полтавську Духовну Семі
нарію та Казанську Духовну Академію зі ступенем кандидата 
богословських наук. Був хіротонісаний у єпископа Алеутського 
та Аляскінського, ніс служіння у США [4], а згодом на Катеринос
лавщині. Заарештований і висланий у Москву без права виїзду у 
1924 році та як православний був репресований. В січні 1926 році 
як Дніпропетровський архієпископ приєднується до григоріан
ського розколу, та вже у червні того ж року приносить покаяння 
митрополиту Сергію (Страгородському). Фактично відходить від 
справ та в якості приходського священика служить у Всесвят
ській церкві села Олексіївського (в межах м. Москва). Останні 
роки життя проводить у напівзатворі й аскезі. Помирає у 1931 
році в страшних злиднях й повній самотності та при вівтарі цієї 
ж церкви й похоронений.

Особливе значення для збереження Православ’я не тільки на 
Дніпропетровщині, а й в Україні в цілому мала діяльність Дні
пропетровського єпископа священомученика Макарія (Карамзі
на). Владика Макарій прожив непросте життя, − сповнене трудів 
й небезпек воно було увінчано подвигом мучеництва за Христа. 
До свого призначення на Дніпропетровську кафедру у 1925 році, 
єпископ, будучи вікарієм з 1922 р., фактично керував Київською 
єпархією. Він підтримував арештованих єпископів та священнос
лужителів, а також тих, хто знаходився у засланні, шукав достой
них кандидатів на рукоположення у ці тяжкі для Церкви роки. 
За таку діяльність владику радянським режимом декілька разів 
заарештовують, його обов’язки приймає на себе архієпископ 
Георгій (Деліев). Єпископа Макарія призначено на Дніпропетров
ську кафедру, та у грудні 1925 р. він знову арештований. Після 10 
місяців в’язниці владика був висланий у Харків без права виїзду. 
Піклування про кафедру архієрей не залишає до 1928 року, а, за 
деякими даними, і у 1937 р., перед самим його розстрілом, влади
ку знову призначено на цю єпархію. Його діяльність стає конспі
ративною, зв’язки здійснювались через посланців та переписки 
за встановленими адресами. Під час заслання єпископа Макарія, 
Дніпропетровщиною, Полтавщиною та чернігівщиною також за
відував владика Константин (Дьяков). У 1927 році архієрей був 
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арештований та засланий на 3 роки у Томську область. У 1930 р. 
владика звільнився, до 1933 р. мешкав у Смоленській області, в 
м. Вязьма, потім у Костромі. Він невтомно проповідував, боров
ся з обновленством, створював домові церкви, де підготовлював 
кандидатів на рукоположення. У 1934 р. єпископа знову арешто
вують, засилають у Казахстан, де 3 грудня 1937 року його роз
стрілюють за православну віру [16].

У подальшому єпархією керував єпископ священномученик 
Георгій (Делієв), вихованець Київської Духовної Академії, яку 
закінчив зі ступенем кандидата богословських наук, у 1921 р. – 
пострижений у чернецтво, а у 1922 р. – вікарій Київської єпар
хії і, згодом, деякий час нею керував. Керування Дніпропетров
ською кафедрою проходить у 1928 – 1937 рр. З 1930 року владика 
приймає сан архієпископа. У 1932 – 1933 рр. він був присутній у 
Моск ві на зимовій сесії Священного Синоду. В ці роки відбувались 
масові закриття храмів: у 1930 р. припинились богослужіння 
Преображенського собору Дніпропетровська, а у 1934 р. – Свято
Троїцької церкви. Заарештували архієрея у жовтні 1937 року, під 
час розслідування він знаходився у Дніпропетровській в’язниці. 
Архієпископа Георгія звинувачували в участі у контрреволюцій
ній фашистській церковній організації та за вироком особливої 
трійки УНКВС УРСР по Дніпропетровській області розстріляли 
30 жовтня 1937 року. Владика ніс святительський хрест на Дні
пропетровській кафедрі 9 років, будучи мужнім сповідником, за
вершив своє життя мучеництвом за вірність Христу та Його Свя
тій Церкві [5, с. 334340].

У 1929 році кафедрою тимчасово керував священномученик 
Константин (Дьяков). Він у 1924 році був рукоположений патріар
хом Тихоном та собором духовенства в єпископа Сумського, віка
рія Харківської єпархії з тимчасовим призначенням на керування 
Харківською єпархією. 12 квітня 1925 року владика підписав акт 
про передачу вищої церковної влади митрополиту Крутицькому 
Петру. З 1927 єпископ постійний член Тимчасового Патріаршого 
Священного Синоду, возводиться в сан архієпископа та назнача
ється архієпископом Харківським та Ахтирським. У 1929 році він 
керує ще Дніпропетровською та Феодосієвськими єпархіями. З 
1932 року владику возводять у сан митрополита та призначають 
патріаршим екзархом України. Священномученик зазнав у ті часи 
гонінь, ув’язнень, допитів, під час останнього з них у 1937 році 
владика загинув не зрадивши Церкви Христової. Тіло мученика 
було викинуте у яр з іншими жертвами на Лук’янівському кла
довищі Києва, де звершувались таємні поховання розстріляних у 
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КиївоЛук’янівській в’язниці НКВС. Один з віруючих візників, що 
знав владику Константина знайшов його тіло, закутав шинеллю 
та забрав з яру. Потім він знайшов архієрейські одежі, облачив у 
них священномученика й поховав на кладовищі. Одна з родичок 
покійного бачила владику уві сні, стоячим при свіжонасипаному 
могильному пагорбі. Митрополит сказав: «Тут лежить моє тіло». 
Кладовищенський сторож, до якого вона вирішила звернутися, 
виявився якраз тим гробарем, який заривав мощі владики. Схи
архієпископ Антоній (Абашидзе) звершив таємне відспівування 
при цій могилі [15]. У 1931 році єпархією тимчасово керував архі
єпископ Полтавський та Кременчугський Сергій (Гришин). 30ті 
роки XX ст. – роки великих гонінь та руйнувань Церкви Христо
вої і по Дніпропетровщині й усюди куди добиралась безбожна 
комуністична влада. Церковне життя на Дніпропетровщині від
родилось під час її окупації німецькими військами. З 24 червня 
1942 року єпископом Катеринославським та Мелітопольським, 
потім Катеринославським та Запорізьким був призначений вла
дика Димитрій (Маган). В миру Маган Євгеній Митрофанович 
народився в чернігові 25 червня 1899 року. Після революції він 
опинився в еміграції. У 1924 році Євгена було пострижено у чер
нецтво й у той же рік рукоположено у ієромонаха. Він служив на 
Холмщині, у Почаєві, в Литві у сані архімандрита. З 1935 року – 
настоятель Жировицького монастиря. У 1941 році архімандрита 
хіротонізовано у єпископа Новогрудського, вікарія чернігівської 
єпархії Української автономної Церкви. Хіротонія відбулася у По
чаївській Лаврі. З часу прийняття Катеринославської кафедри 
владикою в єпархії відкрилось 318 парафій, з них 10 у Дніпро
петровську, відновилось богослужіння у Преображенському со
борі та Троїцькій церкві, Тихвінському та СвятоЙосипівському 
монастирях. Про служіння архієрея в Україні в ці роки згадував 
Г. М. Солдатов: « З покійним владикою Димитрієм мене зв’язує 
пам’ять про моє перше відвідування у 1942 році церкви. Він при
був у Дніпропетровськ після хіротонії з Почаївської Лаври. Вла
дика почав служби й організацію єпархії з кафедрального Свято
Троїцького собору, розташованого в центрі міста... Після початку 
богослужінь в Соборі завжди було багато богомольців, та бага
то чисельного чернетства. Пам’ятаю, яку радість висловлюва
ли люди, що ченці вціліли від радянських переслідувань. Також 
пам’ятаю, що в соборі було не менше десяти духовних осіб, бага
тьох з яких Владика майже завжди посилав в різні церкви, де не 
хватало духовенства… Собор притягував багато молоді, яка ви
стоювала багаточасові служби. Владика виказував виключну ува
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гу молоді, але засмучувався, що майже не міг надавати допомогу 
зголоднілим та безхатькам. Він знав, що багато хто з нас не воло
дів церковними знаннями, тому відносився до нас поблажливо 
… Потрібно зауважити, що в місті цей час був неспокійний, й на 
Владику лягли великі місіонерські та організаторські обов’язки. 
Для знову відкритих, вцілілих від радянського погрому церков, 
Владика рукополагав духовенство, допомагав, як міг родинам 
загинувшого в засланнях духовенства… Зима й весна 1943 року, 
були для мешканців Дніпропетровська жахливим періодом жит
тя… Владика Димитрій в ризниці часто сидів, замислившись, бу
вало, схопившись за голову. До нього зверталось багато людей за 
порадою, що робити, та як він мені вже потім розповів, він був у 
скрутному стані, не знаючи, що порадити. Як духовна особа він 
не міг благословляти людей на вбивство німців, не дивлячись 
на їх бездушне відношення до мирного населення. Знаю один 
випадок, коли він врятував німецьких солдатів, яких збиралась 
отруїти жінка, але під його впливом цього не зробила» [17]. У 
січні – вересні 1943 року єпископ Димитрій керував Донецькою 
єпархією, а при наближенні радянських військ виїхав на Захід.

У відроджуваній Українській Автокефальній Церкві в травні 
1942 року Григорій (у чернецтві Геннадій) Федорович Шиприке
вич був висвячений на єпископа Січеславського (за іншими да
ними — 1943 — Дніпропетровського і Запорізького). В архієрей
ській хіротонії взяли участь Полікарп (Сікорський), архієпископ 
Луцький і Ковельський та Мстислав (Скрипник), єпископ Пере
яславський. Владика прибув на Січеславщину з братами Іваном 
та Никоном й дочкою Людмилою. Вже через місяць з 30 автоке
фальних парафій стає 70, а на час евакуації у 1943 році – вже по
над 150. Висвячує на священиків й деяких членів ОУН. У жовтні 
1943 року він вже відбуває до Луцьку. У 1944–1945 рр. — Україна 
була знову зайнята радянськими військами. Ті священики УАПЦ, 
що залишились в Україні були репресовані та знищені. Багато 
єпископів, а серед них й владика Геннадій, рятуючись від пере
слідувань, переїхали до Західної Німеччини, згодом до США, Ка
нади та інших країн, де очолили різні юрисдикції УАПЦ.

28 січня 1944 року на ДніпропетровськоЗапорізьку кафедру 
було призначено владику Андрія (Комарова). В миру Анатолій 
Андрійович Комаров народився 24 червня 1879 року в с. Ан
дросівка Миколаївського повіту Самарської губернії в родині 
сільського священика. По закінченню сільської школи він за
кінчив Самарську Духовну Семінарію й був рукоположений у 
священика у 1901 році, служив по різним сільським парафіям. 
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Овдовів рано й до кінця свого життя тепло згадував свою дру
жину, людину світлої й чистої душі. Закінчує Казанську Духовну 
Академію зі ступенем кандидата богослов’я у 1909 році. Займа
ється педагогічною справою, збирає кошти на потреби змуче
них голодом та бездомних дітей. Боровся з обновленством й 
був під арештом. У 1924 році отець Анатолій приймає чернечий 
постриг та хіротонію у єпископа Балашевського, вікарія Сара
товської єпархії. До його вступу на Дніпропетровську кафедру, 
в єпархії царював безлад, існували напружені міжконфесійні 
відносини. Владика суворо відносився до кандидатів в священ
ство, перш за все давав оцінку їх духовноморальному стану, а 
вже потім розглядав освіту, красномовство, голос та інше. Архі
єпископ Андрій, за словами осіб які добре знали його діяльність 
у Дніпропетровській єпархії, з архіпастирською мудрістю при
крашав храми не тільки живописом, а й батюшками. Владика 
зумів зберегти декілька сотен парафій й жіночий монастир. У 
1945 – 1947 рр. в єпархії було знято з реєстрації тільки 15 па
рафій. Архієрей уважно відносився до волі митрополита Сергія 
(Страгородського), хоч і не завжди вважав того правим. Влади
ка говорив живо та ясно, приводив прості приклади з повсяк
денного життя та давав прості поради, що й як потрібно робити. 
Розглядав самі життєві теми, слово його справляло незабутнє 
враження на паству своєю щирістю, теплотою й тим, що за його 
повчаннями стояв особистий духовний досвід. В роки Великої 
Вітчизняної війни він багато говорив про те, що повинен ро
бити кожен християнин, щоб допомогти Батьківщині й облег
шити життя знедолених. Архієпископ Андрій піклувався про 
поранених та про сиріт. За його закликом серед віруючих були 
зібрані великі кошти, а також теплі речі бійцям й продукти 
шпиталям. Особисто сам пожертвував велику суму грошей на 
літаквинищувач. Любив урочисті богослужіння, та підбираю
чи священнослужителів піклувався більше про якість, ніж про 
кількість. Упокоївся владика 17 червня 1955 року після тяжкої 
та тривалої хвороби. Похований в огорожі Троїцького собору м. 
Дніпропетровськ [11].

З червня 1955 року тимчасово керуючим Дніпропетровською 
єпархією було призначено архієпископа Симона (Івановського). 
Він з перших днів керування оживив діяльність духовенства, 
об’їхав більшість парафій з урочистими богослужіннями, вирі
шував питання по ремонту церков, прибирав усілякі парафіяльні 
чвари. Терпіння уповноваженого по справах релігій лопнуло при 
такій бурній діяльності владики Симона, й в Український Екзар
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хат посипались доноси. 19 жовтня 1955 року його було переведе
но архієпископом Вінницьким та Брацлавським [13].

З 17 жовтня 1955 року кафедру приймає архієпископ Гурій 
(Єгоров). За безпосереднім керівництвом владики була прове
дена реставрація стінопису Троїцького кафедрального собору 
м. Дніпропетровська. В часи перебування архієпископа на Дні
пропетровській кафедрі почався новий наступ на Церкву, ініці
йований Н. С. Хрущовим. У відповідності з секретною постановою 
Ради Міністрів СРСР від 16 жовтня 1958 року «Про монастирі в 
СРСР» Радою по справам РПЦ був затверджений план закриття 
у 1959 – 1960 рр. 35 монастирів, 17 з них в Україні. Одним з пер
ших було закрито дніпропетровський на честь ікони Богородиці 
«Тихвінська» жіночий монастир. Як й в 20х роках черниці ви
ганялись грубою силою, їх буквально викидали на вулицю. Най
більш активно закриття храмів відбувалось у 1958 – 1963 рр., 
коли припинилось богослужіння у 85 церквах єпархії. 21 травня 
1959 року архієпископ Гурій був возведений в сан митрополита 
й назначений на Мінську й Білоруську кафедру.

Після переведення владики Гурія єпархію приймає єпископ 
Йоасаф (Лелюхин). Новопризначений архіпастир з 1942 року слу
жив в храмах Дніпропетровської області й м. Дніпропетровськ. У 
1957 році був секретарем архієпископа ДніпропетровськоЗапо
різького. У 1958 році його пострижено у чернецтво й хіроніти
сано в єпископа Сумського й Ахтирського. У Дніпропетровській 
єпархії владика вже не міг, або не був спроможній так відстоюва
ти храми, як його попередники по кафедрі. Він прийняв єпархію 
з 286 парафіями, а залишив – менш ніж з сорока. Уповноважений 
по справах РПЦ у звіті за 1959 рік писав: «Правлячий єпископ 
прислуховується до наших порад й не прагне укріпляти устої 
церкви» [7]. З 14 серпня 1961 року він вже єпископ Вінницький й 
Брацлавський. 

Деякий час після владики Йоасафа кафедрою керує єпископ 
Аліпій (Хотовицький), а з 14 листопада 1961 року, за своїм осо
бистим проханням, владика Гурій (Єгоров) призначається ми
трополитом Симферопольським та Кримським з дорученням 
тимчасового, вже вдруге, керування Дніпропетровською єпар
хією [3, с. 473 – 475]. До 90их років XX ст. вже не було на такій 
великій, за своєю територією, кафедрі свого єпископа. Єпархією 
керували переважно Сімферопольські архієреї. До середини 60
их років в ній залишилось діючими лише 25 парафій.

Відновлене на початку XX ст. вікаріатство Приазовське та Та
ганрозьке діяло у 1911 −1919 роки. З 1913 по 1917 рік його очо
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лював у сані єпископа священномученик Іоанн (Поммер). 11 бе
резня 1912 року в ОлександроНевській Лаврі собором єпископів 
на чолі з митрополитом Київським Флавіаном архімандрит 
Іоанн був рукоположений у єпископа Слуцького, вікарія Мін
ської єпархії. На Таганрозьке вікаріацтво призначається у 1913 
році. Місцева паства полюбила свого архіпастиря. Коли владику 
за неправдивим наклепом ув’язнили, до в’язниці з вимогами про 
його звільнення віряни прийшли хресним ходом. Завдяки цьому 
єпископа Іоанна випустили та він разом із паствою відправився 
у собор відслужити подячний молебн. У 1917 році патріарх Ти
хон призначив владику Іоанна єпископом Старицьким, вікарієм 
Тверської єпархії, у якій було порушене мирне церковне життя. 
Служив владика і у Пемзі й у Латвії де й загинув, як переважно 
вважають, від рук комуністів, яким він активно протидіяв. Перед 
мученицькою кончиною здоров’я єпископа було вже підірвано 
непосильною працею та важкими умовами життя. Змучений ті
лесними немочами він змушений був переїхати на архієрейську 
дачу у Кішозеро. Тут і було вбито архієпископа Іоанна у жовтні 
1934 року. Владикумученика прив’язали до знятої двері й підда
ли страшним тортурам на верстаку. Все свідчило про те, що йому 
палили ноги, ранили з револьвера та й живцем спалили.

З лютого 1917 року єпископом Приазовським та Таганрогзь
ким, вікарієм Катеринославської єпархії призначено владику Ар
сенія (Смоленця). Його не вбили моряки у 1918 року завдяки за
ступництву іподиякона Івана чернова. Владика приймає участь 
у ПівденноСхідному руському церковному соборі, який відбувся 
у травні 1919 року у Ставрополі на території підконтрольній ге
нералу А. І. Денікіну. На соборі його обрано членом Тимчасово
го Вищого Церковного Управління південносходу Росії. На тому 
ж соборі було засновано РостовськоТаганрозьку єпархію в 
межах колишнього Приазовського вікаріатства Катеринослав
ської єпархії. Єпископа Арсенія призначено керуючим кафедри. З 
1922 року, за невеликим перервами й до самої кончини владики, 
починаються його арешти й заслання в різні місця, був архієрей 
й на Соловках й у Борисоглібовську. Владика від природи був об
дарований високими математичними здібностями, мав фено
менальну пам’ять. Крім польської та російської добре володів 
англійською, французькою, італійською та німецькою мовами, 
грунтівно знав латину та давньогрецьку й іврит. Був людиною 
непідкупної чесності, вищої порядності та принципіальності. У 
питаннях віри не йшов на компроміси. Любив в людях правду та 
цінував її понад усе. Служив піднесено, благоговійно. Упокоївся 
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архієрей у грудні 1937 року на засланні у Таганрозі й там був по
хований на старому міському кладовищі [10, с. 408 – 409].

30 червня 1917 відбулася хіротонія Євлампія (Краснокутсько
го) у єпископа Олександровського та Павлоградського, вікарія 
Катеринославської єпархії. Це вікаріатство діяло у 1917 – 1933 
рр. В миру владика − Євлампій Константинович Краснокутський. 
З квітня 1905 року – кандидат скарбника Катеринославського 
єпархіального відділу Імператорського Православного Палес
тинського Товариства в сані ієрея. Був возведений у сан прото
ієрея, овдовів. Служив у Катеринославі у Благовіщенській церкві 
на ОлександроНевській площі, був завідуючим ОлександроНе
вської церковнопарафіяльної однокласної школи при цій церкві. 
У ті часи отець Євлампій був членом Катеринославської духовної 
консисторії. У 1914 р. його возвели у сан архімандрита, потім 
призначили на посаду настоятеля Самарського СвятоТроїцького 
монастиря. Саме як керуючий вікаріатства пробув до 1920 року, в 
листопаді якого благочинні Катеринославської єпархії отримали 
циркуляр духовної консисторії, складений на підставі постанови 
патріарха та його Синоду за № 2556 від 25 вересня того ж року. 
Циркуляр повідомляв про «прийняття до уваги рішення Собору 
південноруських єпископів», згідно якому владика Катеринос
лавський Агапит звільнявся від керування єпархією. Керуючим 
єпархією призначили єпископа Євлампія [6, с. 165 – 173]. З 1921 
року він відходить на спокій. Упокоївся владика у 1922 році.

З титулом єпископа Олександровського та Павлоградського, 
вікарія Катеринославської єпархії з 1922 року згадується влади
ка Серафим (Сілічев). Єпископ у минулому вихованець Донської 
Духовної Семінарії та Петроградської Духовної Академії, яку за
кінчив зі ступенем кандидата богословських наук у 1916 році. У 
1916 – 1919 рр. тоді ще Леонід – викладач російської мови та лі
тератури у Катеринославському єпархіальному жіночому учили
щі, а з 1919 року, за тими ж предметами, у радянських трудових 
школах. У 1921 році у Київському Михайлівському Золотоверхо
му монастирі пострижений у чернецтво з ім’ям Серафим та руко
положений спочатку у ієродиякоство, а потім у ієромонашество 
єпископом Олександрійським Євлампієм. У цьому році возведе
ний у сан архімандрита та поставлений настоятелем СвятоМико
лаївського (Самарського) монастиря Катеринославської єпархії. 
У 1922 році обраний вікарним єпископом Священним Синодом 
єпископів України, втім побув на кафедрі не довго – у цьому ж 
році уклоняється в обновленство, де стає єпископом Павлоград
ським, згодом його арештовують. У 1924 році, після звільнення, 



594

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

повертається через покаяння до РПЦ. Призначений єпископом 
Сизрянським та після другого ув’язнення у вересні 1937 року у 
Саратові владику розстріляно [12].

Маріупольське вікаріатство діяло у 1917 – 1926 рр. У 1924 році 
патріарх Тихон з собором єпископів здійснив архієрейську хіро
тонію над Антонієм (Панкєєвим), призначивши його єпископом 
Маріупольським, вікарієм Катеринославської єпархії. Владика 
Антоній, майбутній священомученик, народився у січні 1892 
року с селі Садове Херсонського уїзду Херсонської губернії у ро
дині священика, який помер від тифу у 1919 році. У 1912 році 
він закінчив Одеську Духовну Семінарію за першим розрядом й 
поступив у Київську Духовну Академію. З неї майбутнього архі
пастиря переведено до Петроградської Духовної Академії. Далі 
його, тоді ще Василя, рукополагають та він їде на фронт насто
ятелем однієї з похідних церков Всеросійського національного 
союзу. Після цього отець Антоній приймає ігуменство та на не
довгий час стає обновленським єпископом Херсонським. Після 
покаяння повертається до РПЦ та з 1924 року – єпископ Марі
упольський. Вікаріатством він керує лише декілька місяців, бо 
був засланий владою до м. Харьківа, звідки й продовжував ке
рувати єпархією. Після важких років та багатьох випробувань 
владика не зраджує Святій Церкві та Христу Спасителю і у 1938 
році його розстріляли.

Криворізьке вікаріатство діяло з 1928 по 1930 рік. Активно 
працював для його утворення священомученик Онуфрій (Га
галюк), архієпископ Курський та Обоянський. Ще священиком, 
владика окормляв криворізьку паству на одному з приходів, на 
богослужіннях цього священнослужителя завжди було багато 
прихожан, люди його любили й поважали. У 1923 році він хіро
тонізований у єпископа Єлисаветградського, вікарія Херсонської 
єпархії. через шість днів після хіротонії був заарештований, пере
бував у тюрмах Єлисаветграда і Одеси. У травні 1923 року звіль
нений і висланий в Кривий Ріг. Владика писав статті, повчання 
та послання апологетичного, морального та історичного харак
теру, протидіяв обновленству. Вже в жовтні знову його арешту
ють й засилають до Харкова. У Харкові, після звільнення продо
вжує працювати на духовній ниві, веде листування з духовними 
чадами. Єпископ також виступав проти григоріанського руху. З 
1926 року хресний шлях владики продовжується – знову арешти, 
знову заслання та 1 червня 1938 року у Хабаровському краї свя
щенномученика розстріляно. В пам’яті прихожан він залишився 
як святий пастир Дніпропетровщини [8].
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Працю священномученика Онуфрія (Гагалюка) продовжує 
владика Порфірій (Гулевіч), якого 25 червня 1928 року, після чер
нечого постригу, хіротонізовано у єпископа Криворізького, віка
рія Дніпропетровської єпархії. Владика народився в селі Токарів
ка Литинського уїзду Подільської губернії в родині священика. У 
1885 році закінчив Подольську Духовну Семінарію. У 1886 році 
рукоположений у сан ієрея. В м. Ольгополі з 1914 по 1928 рік, 
тоді ще отець Полікарп, був настоятелем собору та благочин
ним, викладав Закон Божий у місцевій гімназії. У 1927 році його 
дружина помирає. З перших днів свого архієрейського служіння 
владика заслуговує любов та повагу духовенства та мирян, які 
були дорученні його окормленю. Архієрей безстрашно говорить 
з кафедри: «Радянська влада утискає релігію, арештовує духо
венство, доходячи до беззаконня, та це все тимчасово». Відкрито 
з кафедри він призиває молитися за «засланих та арештованих, 
невинно постраждалих в засланні архієреях, священстві, черне
цтві та мирянах». Збереглися й деякі спогади сучасників влади
ки. Він був високого зросту, з довгою сивою бородою й сивими 
волоссям, що спадало на плечі. Ніс був великий, з горбинкою. Над 
глибоко посадженими очима – густі посивілі брови. Запалі щоки 
ясно окреслювали скули. Тонкі губи виражали волю, зібраність 
та рішучість. Всі рухи були неспішні, зважені та поархієрейськи 
величаві. Голос густий, який сходив немов з сердешної глиби
ни. В ньому відчувалась внутрішня духовна міць. З усіма, хто до 
нього приходив, єпископ Порфірій був лагідний й привітний. До 
немічних й заблудлих був поблажливий. Владика відрізнявся ве
ликою працелюбністю, його ніхто не бачив утомленим. Недруги 
так характеризували владикумученика: «…єпископ Гулевіч є ак
тивним церковним реакціонером, який намагається всілякими 
шляхами укріпити Церкву Тихіновської орієнтації та захистити 
Правослану Церкву від подальших погромів. Обновленське духо
венство Гулевич називає не інакше, як антихристами, які прода
лися владі…». Владика пройшов свою хресну дорогу, завершивши 
життя подвигом мученика за Христа. Після заслання у Казахстан 
2 грудня 1937 року архієрея було розстріляно [14].

Після подій 1917 р. життя єпархії було під час неупорядкова
ним, важким, керування нею вимагало від владик Церкви само
пожертви, вони зазнавали гонінь й утисків від комуністичної без
божної влади, деякі загинули смертю мучеників, а деякі навпаки 
проявляли слабкість. Не менш насиченими подіями різного, пе
реважно важкого для Церкви характеру, були  й  роки Великої Ві
тчизняної війни й одразу після неї. Церква встояла й в роки хру
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щовських гонінь, хоч в Дніпропетровській єпархії Їй було задано 
особливо важкого удару. Всі події з життя кафедри тісно зв’язані 
з архієреями, що тут провадили своє архіпастирське служіння, їх 
діяльність ще чекає від майбутніх дослідників церковної історії 
більш повного, розгорнутого огляду. 
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XVIII ст. принесло СвятоМихайлівському Видубицькому 
монастирю великі несподіванки. Після ігумена Феофіла Янжу
ровського у 1696 р. новим намісником обителі стає Варлаам 
Страховський. Саме в період його ігуменства (1696 – 1709), 
на кошти стародубського полковника Михайла Андрійовича 
Миклашевського у Видубицькій обителі були збудовані новий 
Георгіївський собор і СпасоПреображенська трапезна церква. 
Нам не вдалося знайти достовірної інформації, яка б засвід
чила яку роль у справі будівництва відіграв ігумен Варлаам, 
адже на той час монастир підпорядковувався безпосередньо 
митрополитові Варлаамові Ясинському, і саме він, як вважа
ють численні дослідники, спонукав стародубського полков
ника Михайла Миклашевського на таке велике будівництво. 
Хоча дослідник історії монастиря професор С. Т. Голубєв апрі
орі стверджував, що нового ктитора монастирю здобув саме 
ігумен Варлаам [50, с.204].

Завдяки цьому ж ігумену у 1705 р. монастирю вдалося при
дбати у монахині Печерського Вознесенського монастиря Фео

протодиякон Василій ДІДОра

Ігумени Свято-Михайлівського
Видубицького монастиря XVIІI cт.
Їхній вплив на розвиток обителі

Основну увагу даної статті зосереджено на дослідженні біо-
графічних відомостей намісників Свято-Михайлівського Виду-
бицького монастиря, та їхньому внеску у розбудову Видубицької 
обителі.

Ключові слова: Свято-Михайлівський Видубицький монастир, 
обитель, митрополит, намісник, ігумен, чернеча братія.
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досії Кондратіївної Хмельницької і її сина Федора земельну ді
лянку в Лебедині [50, 204].

Крім цього у 1706 р. митрополит Варлаам Ясинський звіль
нив монастир від підпорядкування кафедрі і ігумен Варлаам став 
першим повноправним господарем в обителі [61, с. 650]. 

В період ігуменства Варлаама гетьман Іван Мазепа видав Ви
дубицькому монастирю ряд універсалів, якими дарував і підтвер
джував право власності монастирем над численними земельними 
угіддями. Так, 27(16) лютого 1704 р. він видав оборонний універ
сал у справі захисту монастирського лісу на р. Либідь від вирубки, 
а монастирського містечка Літковичі від військових поборів. 12(1). 
09. 1706 р. він підтвердив права монастиря на с. Дацьки у Корсун
ському полку і на млин на р. Рось нижче Корсуня, причому захищав 
цей млин і у наступному році від різних шкод. Відомі й деякі інші 
універсали Івана Мазепи. 4.06. (24.05). 1707 р. Мазепа затвердив за 
монастирем куплені ігуменом дві пасіки у Лебединському лісі на 
правому боці Дніпра. Цікаво, що одну з цих пасік продала монасти
рю інокиня Феодосія Хмельницька. 21(10) вересня 1707 р. Мазепа 
видав ще один універсал, яким передавав у монастирську власність 
с. Таращичі і хутір Прутилець у Корсунському полку [56, с. 216]. 

У 1709 р. гетьман Іван Скоропадський на ім’я ігумена Варла
ама видав універсал, яким підтверджував усі права на володін
ня монастирем орною землею, сіножатями, гаями і млинами, які 
були куплені і отримані в дар [19, арк. 1 – 1 зв.; 62, с. 242]. 

Завдяки ігуменові Варлаамові Страховському на монастир
ських землях були відкриті поклади високоякісної глини і почали 
будувати цегляні заводи. Цікаво, що на прохання матері Мазепи 
МаріїМагдалини – ігумені Вознесенського жіночого монастиря 
на Печерську, братія на чолі з ігуменом у 1701 р. дозволили побу
дувати на своїх землях цегляний завод для потреб Вознесенсько
го монастиря, а ім’я і рід «честной инокини Магдалины Мазепи
ной игумений монастыря паненского Печерского» були занесені 
у Видубицький поменник [55, с. 169].

Наступником Варлаама на Видубицькому ігуменстві став 
Лаврентій Горка. Він походив з козацького роду Київської со
тні і полку м. Стайки, закінчив Київську Академію і під впливом 
митрополита Варлаама Ясинського (колишнього ректора), при
йняв постриг у КиєвоПечерському монастирі. Впродовж 1706 – 
1708 рр. Горка викладав в Академії. У 1713 р. він став Видубиць
ким ігуменом. 

У тому ж році ігумен звернувся до гетьмана Івана Скоропад
ського, щоб той повернув монастирю втрачену землю у с. Спитки 
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Корсунського повіту, подаровану Агафією Савичною Ігнатовою. 
Згідно з Прутським договором (12 липня 1711 р.) вся Правобе
режна Україна перейшла до Польщі. Гетьман взамін подарував 
монастирю с. Ярославку на лівому березі Дніпра, а митрополит 
Іоасаф Кроковський своїм листом від 5 листопада 1713 р. нака
зав сільському священику «належать игумену Выдубицкому… и 
во всем власти игуменской повиноватися» [50, с. 207 – 208].

19 березня 1714 р. стараннями ігумена, обитель викупила двір 
на Подолі (на вулиці чорна Грязь) у Івана Герасимовича Тадрини 
за 300 золотих і 10 талерів. Його ж одразу здали в оренду і він 
приносив монастирю 40 крб. щорічно [32, арк. 5 зв. – 6].

Ігуменові Лаврентію, як і його попередникам, прийшлось 
вести судову тяганину із Печерським монастирем, продовжував 
привласнювати Видубицькі землі. У зв’язку з цим, через жалоби 
ігумена, гетьман Іван Скоропадський у 1717 – 1718 рр. видав ряд 
універсалів, якими підтверджував за Видубицьким монастирем 
Гнилецькі, Літківські, Лісницькі, Рожнівські, Куликівські, Кали
нівські, Багринівські та Осокорські грунти [50, с. 210].

Після ігумена Лаврентія у монастирі залишилась ще одна 
згадка – криниця, викопана влітку 1715 р. Про це свідчить на
пис, зроблений на дошці, яка вмонтована у верхній частині на
вісу: «Божиим поспешенством создася студунец сей року Божого 
1715 месяца июля 11 тщанием всечестнаго отца нашого игумена 
Лаврентия Горки».

Однак, попри все це, здається, Лаврентій мало переймався мо
настирськими проблемами, а продовжував свою інтелектуаль
ну діяльність. через недостатню увагу до духовних і побутових 
справ обителі у 1719 р. КиєвоПечерський монастир зробив спро
бу підпорядкування Видубицького монастиря собі. Архімандрит 
Іоаникій Сенютович в чолобитній Петру I від 4 травня 1719 р., 
скаржився, що після пожежі 1718 р. Печерська обитель перебуває 
у дуже скрутному становищі, і для того, щоб її швидше віднови
ти, просив приписати до неї Видубицький монастир з його маєт
ностями. Важко сказати, чи ця ситуація, чи щось інше вплинуло, 
але у 1719 р. Лаврентій був позбавлений Видубицького ігумен
ства. У 1722 р., завдяки протекції гетьмана Івана Скоропадсько
го, він став архімандритом московського Воскресенського Ново
єрусалимського монастиря, а 8 вересня 1723 р. був висвячений у 
єпископи Астраханські і Тверські. через непорозуміння з місце
вою владою, 22 травня 1727 р. його перевели на Великоустюзь
коТотемську кафедру, а 26 вересня 1733 р. – в далеку і дуже бідну 
ВятськоВеликопермську єпархію.
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Помер Лаврентій Горка 10 квітня 1737 р. і його поховали у вят
ському Троїцькому соборі [64, с. 146 – 147].

З 1723 р. Видубицьким ігуменом був Феодосій Хоменський. Він 
відомий тим, що у цей час гетьман Данило апостол побудував у 
обителі муровану трьохярусну дзвіницю і на прохання ігумена 
5 лютого 1729 р. затвердив за монастирем Звіринецькі, Осокор
ські, Гнилецькі, Лісницькі, Багринівські, Свиноїдські, Літківські, 
Рожнівські, Ярославські землі і селище Гута [50, с. 211].

Помер Ігумен Феодосій 25 березня (7 квітня) 1737 р. і був по
хований митрополитом Рафаїлом Заборовським за участю ігуме
на Лубенського Мгарського СпасоПреображенського монастиря 
Тимофія Щербацького (майбутнього Видубицького ігумена), у 
склепі чудоМихайлівської церкви, тобто у СвятоГеоргіївському 
соборі [7, арк. 14 – 15; 18, арк. 2.]

Феодосія Хоменського на Видубицькому ігуменстві змінив 
Тимофій Щербацький. Він народився в Трипіллі Київської гу
бернії і повіту у 1698 р. у сім’ї міщанина Івана Щербака і при 
охрещені названий Тихоном. У дитинстві співав у хорі при 
дворі царя Петра І. Потім навчався у Київській Академії. У 
1726 р., у Софійському кафедральному соборі був постриже
ний з ім’ям Тимофій. У 1728 р. він був рукоположений в сан 
ієромонаха і призначений кафедральним писарем. 20 березня 
1737 р. Тимофій був поставлений архімандритом Лубенсько
го Мгарського СпасоПреображенського монастиря, однак у 
тому ж році переведений у Видубичі [60, с. 159]. Всього два 
роки Тимофій Щербацький управляв Видубицькою обителлю 
і за цей час показав себе хорошим адміністратором, примно
живши монастирську казну. через дефіцит інформації сказати 
щось конкретне про його будівельну активність у Видубиць
кому монастирі – неможливо. 

У серпні 1739 р. він був зведений в сан архімандрита Михай
лівського Золотоверхого монастиря, а у 1740 р. – обраний Печер
ським архімандритом. 

Після смерті митрополита Рафаїла, Тимофій Щербацький 6 бе
резня 1748 р. був висвячений на Київську митрополію.

У 1757 р. митрополит звернувся у Святійший Синод з прохан
ням звільнити його на спокій у Видубицький монастир, однак 
його прохання не задовільнили. Пізніше, перебуваючи вже у Мо
скві, він ще раз просився відправити його на спокій у Видубичі, 
однак знову отримав відмову. Внаслідок важкої довготривалої 
хвороби митрополит Тимофій Щербацький помер у Москві 18 
квітня 1767 р. [40, арк. 1 – 1 зв.; 51, c. 548 – 586.].
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Наступником Тимофія Щербацького став ігумен Гавриїл Лео
польський. У Видубицький монастир його призначили 1 липня 
1739 р. і перебував він там до 13 вересня 1747 р. Перед тим він 
був архідияконом кафедрального СвятоСофіївського собору, а 
з 28 серпня 1730 р. – кафедральним намісником. Ігумен Гавриїл 
в історії монастиря відомий тим, що при ньому митрополит Ра
фаїл Заборовський намагався виклопотати для Видубицького 
монастиря титул архімандрії, однак Святійший Синод відхилив 
клопотання, обгрунтувавши це тим, що якщо перевести ще й 
цей монастир у архімандрію, то серед київських монастирів не 
залишиться ігуменських. Крім цього, ігумен Гавриїл Леополь
ський зробив для монастиря ще одну важливу справу – 8 жов
тня 1745 р. виклопотав у імператриці Єлизавети Петрівни нову 
грамоту, якою підтверджувались всі монастирські володіння [36, 
арк. 12; 40, арк. 1 зв.]. 13 вересня 1747 р. ігумена Гавриїла пере
вели у Гамаліївський монастир, де він і помер 31 грудня 1748 р. 

Наступними настоятелями Видубицької обителі були ігумен 
Вікентій Велдоцький (1747 – 1752), ієромонах Василій (1752 – 
1753) та архімандрит (колишній архімандрит Лубенського мо
настиря) Леонтій Злотницький (1753 – 1756), про діяльність 
яких, на жаль, нам не вдалось знайти інформації.

З 26 квітня (31 жовтня) 1756 р. Видубицькою обителлю тим
часово управляв ігумен Антоній Почека, який з 1727 по 1749 рр. 
виконував обовʼязки кафедрального писаря у Софійському собо
рі, з 1755 р. виконував обовʼязки помічника ректора Академії з 
економічних справ. З цієї посади Антоній був поставлений на ви
дубицьке ігуменство. 

З ігуменом Антонієм Почекою повʼязана досить неординар
на (як для монастиря) подія. Річ у тому, що за короткий час 
управління обителлю він здобув прихильність братії і ченці 
5 червня 1756 р. письмово просили Київського митрополита 
Тимофія Щербацького (свого колишнього ігумена) закріпити 
ігумена Антонія намісником, вказуючи при цьому, що він «во 
всякой монастырской экономии и чиноположению церков
ному також де же в заводних монастыру справах неусыпное 
имеет старательство» [39, арк. 1 – 1 зв.]. 31 жовтня 1756 р. ми
трополит Тимофій Щербацький призначив Антонія офіційним 
ігуменом Видубицького монастиря [39, арк. 3 – 5]. Однак, че
рез рік офіційного управління обителлю все змінилося. Вже 17 
червня 1757 р. ієродиякон Нектарій заявив про те, що ігумен 
користується монастирським добром, а крім того до нього та
ємно водять жінок. Проте, 26 червня перед братією Нектарій 



602

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

не зміг довести справедливість своїх слів ні усно, ні письмово, 
а через це був покараний батогом. Після цього випадку ігумен 
ще деякий час зміг утримувати владу в монастирі, та незаба
ром виник новий конфлікт з братією. 16 травня 1758 р. Анто
ній видав указ про порядок звершення седмичних богослу
жінь, зазначивши, що братія їх уникає, і тому він сам розписав 
порядок служб і наказав строго його дотримувати, однак бра
тія у свою чергу звинуватила намісника у подібному. Під тис
ком усіх цих обставин Антоній Почека 12 грудня 1759 р. подав 
прохання на звільнення. Проте митрополит Арсеній Могилян
ський 20 грудня 1759 р. видав розпорядження про залишення 
ігумена Антонія у обителі зі збереженням всіх архімандрит
ських почестей, щоправда, всі монастирські справи повинен 
був вирішувати тільки Духовний собор (без його участі) [62, с. 
147; 9, арк. 1 – 16]. 24 квітня 1760 р. ігумена Антонія все ж пере
вели у Полтавський Хрестовоздвиженський монастир. Звідти 
19 жовтня 1776 р. він був переведений архімандритом Гама
ліївського РіздваБогородичного Харлампіївського монастиря 
[40, арк. 2 – 2 зв.]. 19 грудня 1784 р. архімандрит Антоній був 
відправлений на спокій в Київський ПетроПавлівський мо
настир, де і помер [49, с. 442 – 443].

В час перебування ігумена Антонія Почеки у Видубичах, 20 
грудня 1759 р. з Густинського монастиря сюди перевели ігумена 
Варфоломія Кудрявецького, який тимчасово управляв обител
лю. Ігумен Яків Воронковський, справедливо згадує Варфоло
мія тільки в тому, що: «При сем правителе на каменной трапезе 
кришка деревяна од комена кухенного сгорела, а с нею и церков 
князем Всеволодом устроена святого архистратига Михаила, а 
потом названной Благовещения пресвятой Богородицы муро
ванной церкви предел олтарик деревяний, где был престол, от 
пожару 1760 года апрели 16 сгорел» [40, арк. 2 зв., 3].

Пожежа завдала великих збитків монастиреві. У цій пожежі 
чи не найбільше постраждав СвятоМихайлівський храм. Слід
чі Духовної Консисторії установили, що пожежа розпочалась із 
монастирської кухні у якій перед тим установили новий димар, 
на кінцях вимощений дерев’яними терличками. через високу 
температуру у димарі загорілась сажа і почали тліти дерев’яні 
терлички, з яких і почалась пожежа [21, арк. 73 – 73 зв.]. Слідчі 
Консисторії, провівши відповідні розслідування, установили: 
«тот пожар ни с чего другого, как только с Божьего попущения 
учинился, ибо как труба кухонная прежде пожара за несколько 
дней была вычещена, так и никто тому не есть причиною, кроме 
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только причина Он» (Господь Бог – протодияк. В. Д.) [21, арк. 73]. 
Невдовзі після цієї події ігумен Варфоломій  покинув монастир.

З наслідками пожежі прийшлося боротися ігумену Митрофа
ну Горленку. Він походив з відомого шляхетського козацького 
роду Горленків (по материнській лінії – онук гетьмана Данила 
Апостола). Митрофан закінчив повний курс Київської Академії, і 
прийняв постриг у Братському монастирі. 5 травня 1760 р. Київ
ською Духовною Консисторією був виданий указ за яким ігумен 
Варфоломій Кудрявецький мав передати управління монастирем 
ігумену Митрофану Горленку, який за дорученням Консисторії 
повинен був ліквідувати наслідки пожежі [24, арк. 167 – 167 зв.]. 

В першу чергу ігумен звернувся до митрополита Арсенія Мо
гилянського видати йому «благословенну грамоту» і книгу для 
збору милостині у Запорізькій Січі. 19 березня 1765 р. грамота 
була видана і на Січ були відіслані ієромонах Іполит та ієроди
якон Софроній. Зібрати вдалося небагато – 118 крб. і 28 коп., 12 
коней і 2 корови [50, с. 213]. 

Звертався ігумен за допомогою і до колишнього Видубицького 
намісника митрополита Тимофія Щербацького, який 20 вересня 
1763 р. у якості допомоги прислав у монастир ігуменський посох з 
золотою головкою, прикрашену смарагдами і рубінами [50, с. 213]. 

П’ять років Митрофан безперервно трудився, ліквідовуючи на
слідки нищівної пожежі і відновлюючи обитель. Він вклав намало 
трудів і здоров’я у цей процес і, зрештою, 19 серпня 1765 р. Митро
фан подав прохання на звільнення на спокій в Братський монас
тир, де 15 липня 1768 р. і помер під час чуми [40, арк. 3]. За іншою 
інформацією останні роки свого життя він провів у Святогорській 
СвятоУспенській пустині, де і був похований. Однак, В. І. Ульянов
ський цю інформацію спростовує і називає невірною [62, с. 147].

Наступником Митрофана Горленка став ігумен Сиф Гамалія (в 
миру Стефан Гамалія), якого 31 серпня 1765 р. призначили ігуме
ни Видубицької обителі [40, арк. 3 зв.; 54, с. 439 – 448; 52, с. 135]. 
Новий ігумен проводив роботу попередника і активно займався 
будівництвом і ремонтом древньої СвятоМихайлівської церкви. 
Він постійно звертався до представників роду Миклашевських, 
просячи матеріальної допомоги для обителі.

Велику надію Сиф Гамалія покладав на Запорізьку Січ. Про це 
свідчить той факт, що 9 січня 1766 р. він звелів вибрати нових 
довірених людей для збору милостині. Для цієї справи були об
рані ієромонах Афанасій і економ монах Митрофан з двома по
слушниками у супроводі. Вони були негайно відправлені на Січ, 
щоб найперше зібрати обіцяні колись Іполитові і Софронію коні і 
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гроші. Понад рік вони збирали милостиню, однак зібрали навіть 
не десяту частину від потрібної на ремонт суми.

Продовжуючи шукати допомоги, ігумен Сиф 11 березня 
1766 р. звернувся до колишнього Видубицького ігумена, а на той 
час вже Московського митрополита – Тимофія Щербацького, од
нак, окрім письмового співчуття владики, ніяких коштів так і не 
отримав [3, арк. 1]. Владика важко хворів і в очікуванні смерті всі 
свої заощадження роздав.

Однак, незважаючи на важке і, здавалося б безвихідне стано
вище, ігумен Сиф Гамалія все ж розпочав будівництво вівтарної  
стіни СвятоМихайлівського храму. В липні 1766 р. ігумен Сиф 
Гамалія просив у митрополита Арсенія Могилянського благосло
вення на відновлення кам’яного вівтаря старої церкви [5, арк. 
14 – 14 зв.]. Митрополит благословив розпочинати роботи згід
но із затвердженим планом архітектора Петра Неділка. Однак, із 
цим архітектором монастир не підписав договору у зв’язку з тим, 
що останній брав оплату за виконану роботу, а так, як грошей у 
монастирській казні не було, то вирішили підписати договір із 
архітектором Михаїлом Юрасовим, артіль якого працювала за 
щоденну оплату.

12 серпня 1766 р. ігумен доповідав генераланшефу Івану Фе
доровичу Глібову, що у кам’яному вівтарі вже засклені вікна, од
нак закінчити роботу неможливо через те, що немає коштів [5, 
арк. 17 – 18]. Виходячи з цього намісник просив Івана Федорови
ча, щоб він особисто просив імператрицю Катерину ІІ, «яко люби
тельницу благолепия домов Божиих» виділити хоч якісь кошти 
на ремонт храму побудованого її предками [5, арк. 17 – 18]. Однак 
його прохання, очевидно, не було виконаним, принаймні, жодних 
документів стосовно цього у архівах нам не вдалось виявити.

Крім цього, ігумен звертався до різних заможних людей, прося
чи у них фінансової допомоги на відбудову церкви [5, арк. 22 – 22 
зв., 23 – 25]. Збирали пожертвування і у володіннях самого монас
тиря, однак це також не принесло великої користі [5, арк. 27 – 32]. 

За фінансовою допомогою звертався ігумен Сиф Гамалія і до 
нащадків Михайла Миклашевського [20, юрк. 42 – 42 зв., 45, 52 – 
56]. Так, 23 вересня 1766 р. ігумен у своєму посланні до кожного 
із нащадків полковника писав, що у СвятоМихайлівській церкві 
«во место бывшого при ней деревяного олтаря каменный начат 
и уже нижнего аппартаманту засклеплена церковь, толко к со
вершенному окончанию оной как в данной от мастера смете яв
ляется кроме иконостасов надобно более трех тысяч рублей, та
ковой же суммы денег и почти никакой при КиевоВыдубицком 
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монастыре не имеется» [20, арк. 21 – 22]. 27 вересня 1766 р. Сиф 
повідомляв Петру Андрійовичу, що собор руйнується з усіх боків, 
як зрештою, і дзвіниця з церквою і келії теж  близькі до  цілкови
тої руйнації [20, арк. 23 – 23 зв.]. Однак, «щедрих» дарів від них 
монастир так і не отримав. Пожертви деяких залишились тільки 
в обіцянках, дехто ж жертвував монастирю тільки продукти і не
велику суму грошей [20, арк. 31, 38, 63, 69].

Із ігуменом Сифом пов’язана ще одна історія. Річ у тому, що, 
призначаючи Сифа видубицьким ігуменом, митрополит Ар
сеній Могилянський видав розпорядження не носити нагруд
ного хреста. 3 вересня 1765 р. Сиф клопотав перед митропо
литом, щоб йому залишили це право (нагрудний хрест він за 
традицією носив у Вільно), нагадуючи, що «непорочными тво
ими Владыко святыми руками» хрест був покладений на нього 
і був даний довзіл носити його перед відправленням у Вільно. 
Гамалія просив, щоб митрополит не позбавляв його цього пра
ва «мне без него остаться самокрайнейшее посмеяние и пору
гание следует» [11, арк. 1 – 1 зв.].

Ця справа, очевидно, була вирішена на користь Сифа, оскільки 
в його грамоті від 5 вересня 1765 р. заборона на носіння напер
стного хреста не згадується, але вказується, що він може служити 
за чином, як і всі попередні видубицькі ігумени. У його обов’язки 
традиційно входило піклуватися про те, щоб молитва здійсню
валася за православним чином, щоб регулярно в монастирі здій
снювалися утрені, під час чотиридесятниці і на часах з відповід
них за Уставом книг – «таковые чтения внимающим немалую 
приносят пользу в разумении Священного Писания». Ігумен по
винен був «наблюдать за братией в исполнении ею послушаний, 
молитв и чтения слова Божия со вниманием и всяким благогове
нием», щоб ченці не менше як чотири рази на рік сповідалися і 
причащалися, не відлучалися без дозволу з монастиря, не ходили 
один до одного в келії і не приймали у себе сторонніх відвідува
чів, щоб перебували у своїх келіях після вечірньої молитви в по
сті і благочесті. Відносно ж різних неуставних провин і покарань 
братії настоятель повинен мав бути живим прикладом для братії 
в благочесті і праведності життя [10, арк. 1 – 4 зв.].

Сиф Гамалія керував Видубицьким монастирем майже два 
роки. 24 лютого 1767 р., описуючи діяльність Сифа, Яків Ворон
ковський відмічав, що: «При нем погоревшая в 1760 г. Михайлов
ская церковь в 1766 г. начала возобновляться и олтарь каменный 
с основания заложен» [40, арк. 3 зв. – 4]. Однак після смерті Сифа 
аж до 1775 р. тягнулася справа з розподілом майна покійного ігу
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мена (серед речей були пістолети, шаблі, посуда, дорогоцінний 
одяг і різні латинські, грецькі і німецькі книги). Все майно оціню
валось в 336 крб. [29, арк. 29 – 34]. Одна третина майна, відповід
но до заповіту, повинна була перейти Видубицькому монастирю 
на поминання душі померлого. Прибуток з продажу майна, по
становою Духовного собору від 24 червня 1767 р. мав бути вико
ристаний на відновлення СвятоМихайлівської церкви та інших 
будов [41, арк. 1 – 3, 5 – 5 зв.].

Сифа Гамалію змінив перший історик обителі ігумен Яків Во
ронковський (1726 – 1774 рр.), який 1 квітня 1767 р. був постав
лений видубицьким ігуменом [41, арк. 4]. Він знав кілька мов: 
латинську, староєврейську, грецьку і німецьку. 10 грудня 1754 р. 
Яків Воронковський прийняв постриг у СвятоСофійському со
борі і був призначений регентом кафедральної канцелярії, а піз
ніше – писарем Київської духовної консисторії, кафедральним 
писарем митрополита Арсенія Могилянського і членом Духовно
го собору Софіївського монастиря. Незважаючи на хворобливий 
стан здоров’я (у послужних списках за 1769 – 1774 рр. сам Яків 
власноручно постійно дописував: «К послушанию впредь не спо
собен за природною слабостию здоровья, и за повреждением 
оного крайным и неисцельным») [12, арк. 2 зв –3, 38 зв. – 39.; 13, 
арк. 2 зв. – 3., арк. 2 зв. – 3; 31, арк. 5 зв. – 6, 8 зв. – 9, 11 зв. – 12, 13 
зв. – 14, 15 зв. – 16, 17 зв. – 18, 20 зв. – 21; 63, с. 126], у сані Виду
бицького ігумена Яків відзначився як мудрий адміністратор. 

Новопризначений ігумен продовжив практику своїх попере
дників – збору милостині на Січі. Для цього 21 червня 1767 р. 
він звернувся до митрополита Арсенія Могилянського за до
помогою, вказуючи, що стара церква «за древность свою и по 
другим случаям пришедше в такое состояние, что уже в ней не 
то, что священнодействия совершать невозможно было, но по 
древности естли не возобновить, лишитися следовало [6, арк. 
1]. Крім того ігумен просив у митрополита благословення на 
збір коштів, але не тільки на Січі, а й у митрополії, малоросій
ських полках і на Кальміусі [26, арк. 177 зв., 178 зв.]. Владика  
дозволив  збір  милостині,  при  цьому  навіть  запропонував  за
вести  спеціальну  книгу  для  запису  пожертв  від  богомольців  
і  для  кращої  звітності [2, арк. 1 – 1 зв.].

З великою пошаною до СвятоМихайлівського Видубиць
кого монастиря ставився і останній кошовий отаман війська 
запорізького святий праведний Петро Калнишевський. Про це 
свідчить його лист до намісника монастиря – ігумена Якова 
від 28 жовтня 1767 р., у якому він обіцяв послати у монастир 
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пару коней і просив молитов (додаток № 1). А вже 12 листопа
да намісник відписував і дякував за пожертву, вказуючи, що 
коней монастир отримав і вже використовує для поїздок, при 
цьому обіцяв разом з братією молитися за отамана (додаток 
№ 2) [58, с. 21 – 22; 57, с. 117 – 118].

Ігумену Якову, які його попередникам приходилось відстоюва
ти перед Печерським монастирем право власності Видубицького 
монатиря його землями. З метою припинення чергових сутичок 
19 листопада 1767 р. ігумен монастиря Яків присилав у Київську 
полкову канцелярію гетьманські універсали, які підтверджували 
право власності монастиря на його землі. Серед них універсали 
гетьманів Петра Дорошенка (10 грудня 1670 р), Івана Мазепи (10 
вересня 1707 р.), Івана Скоропадського (2 універсали: 7 лютого 
1700р. і 9 жовтня 1712 р), а також грамоти царів Іоана і Петра 
Олексійовичів, цариці Єлизавети [28, арк. 4 – 6]. А перед цим 28 
вересня 1767 р. намісник монастиря скаржився цареві Федорові 
Олексійовичу, що різні люди, не маючи поваги ні до монастиря, 
ні до його власності, топчуть траву, вирізують дерева і ловлять 
рибу [28, арк. 1 – 1зв.].

Крім цього, ігумен Яків у 1767 р. він зробив повний опис цер
ковного майна (при описі дорогоцінних металів вказувалась вага, 
приблизна ціна, матеріал і проба), завів прибуткововидаткові 
книги, де регулярно записували все до дрібниць, а в кінці кни
гиопису вівся облік, куди були передані чи на що перероблені 
певні речі [27, арк. 6 зв. – 7]. Крім цього, він вперше на основі мо
настирського архіву склав максимально повну на той час історію 
монастиря з біографіями ігуменів. Професор С. Т. Голубєв спра
ведливо називав ігумена Якова Воронковського «Выдающимся 
любителем киевской и вообще западнорусской старины, недо
статочно оцененным писателем XVIII в.» [63, с. 126]. Крім того 
Якову вдалося відшукати у архіві Київського магістрату та інших 
судових установах копії найдавніших монастирських документів, 
починаючи з 1541 р. [30, арк. 16 – 80 зв.]. Коли Козелецька пол
кова канцелярія видала указ переслати їй оригінали, то ігумен 
крім економа відправив ще одного наглядача, який би наглядав 
за збереженням документів [28, арк. 4 – 9].

Продовжував ігумен Яків звертатися за допомогою до Ми
клашевських. У своїх листах до нащадків полковника у 1768 р., 
ігумен нагадував, що їхній предок не тільки побудував у обителі 
два храми, але і з 1706 р. в одному із них тілом спочиває. При цьо
му ігумен нагадував, що нащадки полковника не тільки продо
вжують його рід, але і його ктиторство над монастирем [20, арк. 
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84 – 84 зв., 87]. Однак Миклашевські і цього разу «обдарували» 
монастир досить скупо. В основному всі пожертвування від них 
надходили у вигляді продуктів. Остання документально засвід
чена пожертва з боку Миклашевських (від київського поміщика, 
відставного гвардії прапорщика Михаїла Івановича Корбе, якого 
батьки і сестра були поховані у монастирі) – 2000 крб. була по
кладена під проценти в Київський приказ. Щороку з цієї суми мо
настир отримував проценти у сумі 100 крб. За це братія повинна 
була поминати родичів вкладника [47, арк. 2 – 12 зв., 30].

4 січня 1772 р. ігумен знову посилав чолобитну у якій просив 
поставити край суперечці з Печерським монастирем за Невод
ничі (Наводничі), його рибний ставок і переправу через Дніпро 
[25, арк. 18 – 21]. 

У сорокарічному віці ігумен Яків Воронковський важко захво
рів на туберкульоз і астму. Хвороби різко підірвали його здоров’я 
і він 15 березня 1774 р. відійшов до Господа.

Ігумена Якова Воронковського змінив намісник Софіївсько
го монастиря Мелхиседек ЗначкоЯворський, якого призначили 
24 березня 1774 р. Однак указ про призначення від митрополи
та Гавриїла Мелхіседек отримав лише 23 червня 1774 р. [8, арк. 
120 – 123 зв.; 4, арк. 5]. Тоді ж вийшов указ Святійшого Синоду і 
митрополита і на їх основі складалися відповідні історичні відо
мості. У 1774 р. обитель доповідала, що описи «близ окончания 
состоят» [23, арк. 28 – 30 зв.]. Із збереженого уривка історичної 
довідки видно, що праця ігумена Якова Воронковського була 
сильно скорочена і одночасно наповнена недоречностями – од
ним словом, було написано неналежним чином [38, арк. 1 – 2]. 

Мелхиседек (мирське ім’я Матвій) був сином лубенського пол
кового осавула і сотника Карпа Значко, який в 1766 р. отримав 
офіційне свідоцтво про приналежність до шляхетскому роду 
Яворських. Видубицьким ігуменом Мелхиседек був призначений, 
як вже вказувалося, 24 березня 1774 р. Він, як і його попередни
ки, також невтомно трудився задля матеріального збагачення і 
зовнішнього прикрашення обителі.

Із документів відомо, що 6 листопада 1777 р. ігумен Мелхисе
дек підписав контракт з Яковом Васильовичем МосцецькимДя
ченком та Іваном Яковичем Пшегаленським на виготовлення і 
позолоту нового іконостасу для кам’яної церкви. Згідно з контр
актом, майстри повинні були використовувати свої матеріали 
і продукти [34, арк. 2]. Одночасно, у той же день (6 листопада 
1777 р.) окремо був підписаний контракт з Іваном Пшегален
ським, щодо позолоти іконостасу. Згідно з умовами монастир 
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зобов’язувався забезпечити майстра золотом і сріблом, а май
стер повинен був грамотно виконати всі роботи [34, арк. 3 – 4; 22, 
арк. 79; 33, арк. 14 зв.]. 

А 11 листопада 1777 р. був підписаний окремий контракт з 
Яковом Васильовичем МосцецькимДяченком про написання 
ікон для іконостасу. Умови договору передбачали ретельне під
готування і шліфування дощок для ікон, написання сюжетів вка
заних монастирем, при цьому використовувати тільки дорогі ве
неціанські фарби [34, арк. 5 – 5 зв.; 33, арк. 16 зв., 17 зв.]. 

Роботи над іконостасом завершились до початку 1790х років, 
бо монастирський опис 1791 р. фіксує у СвятоМихайлівському 
храмі іконостас «нової роботи» [35, арк. 1]. Більш пізні документи 
вказують на те, що іконостас був триярусним [37, арк. 12 – 16 зв.].

У Видубичах ігумен Мелхиседек перебував до 13 червня 1781 р., 
потім був переведений архімандритом в Лубенський Мгарський 
монастир, а 19 липня 1783 р. або в 1785 р. він перейшов в Глухів
ський Петропавлівський монастир [42, арк. 1 зв. – 2; 31, арк. 22 зв. – 
31]. Перед смертю, 1 березня 1787 р. Мелхиседек зробив важливу 
для Видубицької обителі акцію: він передав в «Сохранную казну 
Опекунского совета Московского воспитательного дома» 1000 крб. 
сріблом з тим, щоб п’ять відсотків щорічно відраховувати на Свято
Михайлівську обитель [48, арк. 1 – 2; 44, арк. 1 – 3; 46, арк. 1 – 105].

Мелхиседека на видубицькому ігуменстві змінив Ієронім 
Блонський. Він народився у Львові і був сином православного 
священика. Постриг прийняв у київському Братському Бого
явленському монастирі 15 червня 1765 р. 26 березня 1783 р. 
він став кафедральним намісником і одночасно ігуменом Виду
бицького монастиря [59, с. 196]. У послужному списку 1787 р. 
сам Ієронім зазначав, що він «відновив і прикрасив» Видубиць
ку обитель [31, арк. 37 зв. – 43; 15, арк. 4 зв. – 5, 42 зв.], однак мо
настирські документи не фіксують якоїсь особливої будівель
ної діяльності у той час. 

Це зрозуміло, адже у 1786 р. імператрицею Катериною ІІ була 
проведена секуляризаційна реформа, за якою всі монастирі були 
позбавлені землеволодінь і селян і переведені на державний 
штатний зміст. Згідно з реформою древню СвятоМихайлівську 
Видубицьку обитель позбавили майже всіх земельних володінь і 
перевели на найнижчий третій клас.

У тому ж році митрополит Самуїл вирішив перетворити оби
тель на лікарню для хворих ченців. Цю ідею було підкріплено 
імператорським указом [43, арк. 1]. При цьому монастир отри
мав наказ негайно все приготувати. До початку вересня 1787 р. 
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потрібно було збудувати лікарню, зробити запаси ліків і забез
печити всім необхідним, хоча ніяких засобів для цього виділено 
не було. Тим часом, з усієї єпархії у Видубицьку обитель почали 
прибувати хворі ченці і їх потрібно було розселяти, годувати, лі
кувати, доглядати. 

Ігумен Єронім з розпачем звертався до митрополита, вказую
чи, що в монастирі невдовзі не залишиться продуктів харчуван
ня і всі хворі, разом з Видубицькою братією, вимруть з голоду, 
або ж розбіжаться з приходом морозів і через відсутність дров. 
Хворі, замість полегшення, опиняться ще в гіршому становищі, 
ніж у рідних обителях [62, с.157].

Вже через рік свого перебування у Видубичах він просився на 
звільнення. Оскільки, на той час митрополит Гавриїл, який при
значив Ієроніма тимчасово виконуючим обов’язків намісника, 
вже помер, то він просив митрополита Самуїла Миславського 
звільнити його від таких важких обов’язків. Страждання ігумена 
закінчилися аж у 1791 р. 27 травня 1791 р. його прохання щодо 
переведення було вирішене митрополитом позитивно, а на його 
місце намісником монастиря призначено Порфирія [14, арк. 2 – 
2 зв.]. Ієроніма перевели в архімандрити Михайлівського Золо
товерхого монастиря, а з 10 серпня 1791 р. і по 1794 р. він був 
ректором Київської Академії. Добру справу для обителі Ієронім 
зробив наприкінці життя. У своєму заповіті від 1 січня 1794 р. він 
передав в «Сохранную казну Московского опекунского совета» 
2000 крб. для того, щоб щорічно з відсоткової суми 45 крб. пере
давалися Видубицькому монастирю «в братскую кружку на раз
дел братии». З 1794 р. ця сума регулярно посилалася у Видубичі 
[45, арк. 1 – 6]. Помер ігумен Ієронім у 1795 р. і був похований у 
СвятоМихайлівському Золотоверхому монастирі [53, c. 150].

Наступні ігумени, як правило, призначалися з ректорів і ви
кладачів Київської Академії. Один одного змінювали Димитрій 
(9 вересня 1791 р. – 1793р.) [31, арк. 44 – 45 зв.], Феодосій (1793 – 
1797 рр.), Афанасій (1797 – 1799 рр.) [35, арк. 45, 56, 101; 16, арк. 
62 – 64]. Ігумен Афанасій відомий тим, що при ньому 18 грудня 
1797 р. іменним імператорським указом Священого Синоду Ви
дубицький монастир піднесено до ступеня архімандрії. 20 верес
ня ігумена Афанасія возвели в архімандрити з дозволом «упо
треблять мантию камкотовую без скрижалей» [17, арк. 1 – 1 зв.]. 
Таким чином, Афанасій став першим архімандритом СвятоМи
хайлівського Видубицького монастиря.

На основі наведеної інформації можемо зробити висновок, що 
ігумени СвятоМихайлівського Видубицького монастиря були 
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непересічними особистостями в історії обителі і Українського 
Православ’я, зокрема. Незважаючи на те, що намісники обителі, 
на відміну від СвятоМихайлівського Золотоверхого чи Печер
ського монастирів не всі ставали архієреями, ми, однак, можемо 
стверджувати, що кожен із них значно потрудився задля зміц
нення як матеріального, так і духовного стану монастиря, а ра
зом з тим і славу Православної Церкви в Україні, примножуючи її 
самостійність і силу.

Додаток №1

Оглобин О. Петро Калнишевський і Києво-Видубицький 
монастир // чаша. – К., 2006. – № 29. – С. 21.

Высокопреподобнѣйшій Господинъ Видубыцкого Монастира
Ігуменъ Іяковъ

Мой всегдашный благодѣтелъ.

По прибытіи въ Сѣчъ Видубицкого монастира отъ Ваше
го Высокопреподобія для испрошенія на оный Видубицій 
монастиръ отъ доброхотовъ милостинного подаянія прислан
ного иеромонаха Спиридона зъ сотрудники обещалъ я въ оный 
Видубыцкій монастиръ къ всегдашней монастирской Вашего 
Высокопреподобія поездки пару лошадей. Которіе при семъ въ 
монастиръ къ Вашему Высокопреподобію посылая, приемомъ 
оныхъ не отректи и не оставлены въ богомолческихъ молитвахъ 
Вашего Высокопреподобія покорнѣйше прошу. В протчемъ съ 
моимъ доброжелателствомъ и уклономъ пребыть имею.

Вашего Высокопреподобия 
моего всегдашнего благодѣтеля покорній слуга 
Петръ Калнишевскій. 
1767 года, октябра 28 д. 
Сѣчъ Запорожская.
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Додаток № 2

Оглобин О. Петро Калнишевський і Києво-Видубицький 
монастир // чаша. – К., 2006. – № 29. – С. 22.

Велможній и Высокородній Господинъ
Войска Низового Запорожскаго Кошевій Атаманъ,

Высокомилостивій Государъ и благодетель.

По милостивому Велможности Вашей на Выдубицкую убогую 
Святаго архангела Михаила Кіевскую обитель призрѣнію, по-
сланше з бывшимъ въ Сѣчъ іерод-( іякономъ) лаврентіемъ в ту 
Выдубицкую обитель пара лошадей въ той обителѣ получени, 
и по благонамѣренію Вашей Велможности в поездку употре-
бляются, тоею Велможности Вашей высокою милостію оби-
тель и я много одолжени, много ж то есть сторицею Велмож-
ности Вашей вседаровитій Господь Богъ да воздасть, о томъ 
и о многолѣтномъ Велможности Вашей здравіи благость его 
святую молимъ и молить не престанемъ, при достодолжномъ 
нашемъ высокопочитаніи пребывал. 

Въ чистомъ тако: 
Велможности Вашей Высокомилостивого Государя и благо-

детеля нашего всѣхъ благъ усердно желающм Богомолецъ и 
покорнѣйипй слуга

Кіево В(идубецького) Свято Михайлова монастиря
Игуменъ Іаковъ зъ братіею. 
1768 года, ноября 12 д.
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В історію новітнього часу митрополит Олексій (Громадський) 
увійшов як глава Автономної православної церкви в Україні впро
довж німецькорадянської війни. Його позиція щодо розвитку укра
їнського православ’я у ті роки стала наслідком духовнокультурних 
орієнтирів митрополита, котрі сформувались у різні періоди життя 
єпископа. Одним із важливих етапів становлення Громадського ста
ли 19081914 рр. – час першого досвіду ієрейського служіння. 

Після чотирьох років навчання в Київській духовній академії у 
1908 р. Олексій (Громадський) повернувся в Холм у якості друго
го священика собору – кафедри правлячого єпископа Холмського 
і Люблінського Російської церкви. Самостійна Холмська єпархія 
була утворена наказом Синоду РПЦ 31 липня 1905 р. [1, 7]. До її 
складу включили 283 парафії і чотири монастирі Люблінської і 
Сідлецької губерній, котрі до того перебували в юрисдикції Вар
шавськоХолмської єпархії. 

Створення окремої єпархії на основі православних громад Холм
щини і Підляшшя було продиктоване необхідністю збереження й 
посилення позицій російської влади й РПЦ на цих територіях. Ре
волюційні події в імперії, масовий перехід місцевого населення в 
Римокатолицьку церкву після Указу 14 квітня 1905 р. (лише в До
кудові відпало від православ’я разом із «впертими» 1433 особи [2]), 
активізація польських релігійнонаціональних сил змушували Пе
тербург зміцнити організаційну структуру одного із ефективних 
інструментів російської колонізації – Московську патріархію. 

Побудова Холмської єпархії передбачала також формування й 
діяльність штату кафедрального собору. Після рукоположення 
Олексій (Громадський) отримав місце другого священика собо
ру. На цьому становищі йому випало зробити перші кроки пас
тирського служіння. Кафедральний собор слугувава своєрідним 
«обличчям» усієї єпархії і до його кліриків висувались високі ви

В. т. БОрЩеВиЧ

Біографічні віхи митрополита
Олексія (Громадського): 

період ієрейського служіння в холмі
Стаття присвячена холмському періоду ієрейського служіння 

глави автономної церкви в україні, митрополита Олексія (Гро-
мадського). на основі архівних та опублікованих джерел зроблено 
спробу реконструювати особливості цього етапу життя відомо-
го ієрарха. 
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моги. У головному храмі єпархії усі служби мали віправлятись 
поособливому урочисто і з дотриманням відповідних правил. 
Цьому мав сприяти, серед іншого, чисельний причт Холмського 
собору. Окрім настоятеля і ключаря передбачалось утримання 
двох священиків, протодиякона і диякона, двох іподияконів, чо
тирьох псаломщиків. Просфорня, пономар, два сторожи і регент 
архієрейського хору завершували перелік штатних посад кафе
дрального собору [3, 1]. Соборний священик в Холмі отримував 
1200 рублєй у рік. Це був розмір платні, котра належала Олексію 
(Громадському). Грошей вистачало щоб винаймати житло, утри
мувати себе і дружину. Холм до набуття статусу губернського 
міста був комфортним і недорогим місцем для життя.    

На початку ХХ ст., незважаючи на кілька десятиліть перебуван
ня в складі Православної церкви, у багатьох громадах Холмщини і 
Підляшшя продовжували практикувати уніатські традиції. часто 
вірні вимагали від священиків відправляти за уніатськими треб
никами, надрукованими в Почаївській лаврі, котрі можна було 
вільно знайти в кожній церкві [4, 103]. Напружувала ситуацію 
також демонстративна чи прихована релігійнокультурна кон
куренція з представниками місцевих польських та єврейських 
спільнот. Православні священики для них були не лише персоні
фікованими представниками іншої релігії, але й відповідальни
ми за усі аспекти російської державної політики на цій території.

Окрім зовнішніх викликів на працю кліриків Холмської єпархії 
впливали випадки напруження у відносинах між самими священи
ками. Мали місце порушення душпастирями норм поведінки. Свя
щеник с. Суховля Замостської округи о. Стефан Ваць втратив міс
це служби через вживання табуїзмів у спілкуванні з парафіянами. 
Образа спровокувала загальне незадоволення отцем і парафіяни 
відмовились приходити в храм, сповідатись  [5, 29]. Єпархіальна 
влада була вимушена перевести священика в нове місце служби. 

Серед причин, котрі зумовлювали труднощі у відносинах між клі
риками були претензії матеріального характеру, проблеми у стосун
ках із церковнослужителями і єпархіальною владою. Такі особливі 
умови праці в Холмській єпархії вимагали від кліриків значного на
пруження духовних і фізичних сил, майстерності компромісів.

Ілюстрацією сказаного є ситуація щодо церковної землі, котра 
склалась у рідному селі Олексія (Громадського). Настоятель у Доку
дові о. Доримедонт Романовський на початку жовтня 1908 р. у ра
порті Холмській духовній консисторії зазначав, що причиною час
тих змін настоятелів є малозабезпеченість парафії [6]. Настоятель 
пропонував замінити існуючі парафіяльні сервітути більш надій
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ним джерелом матеріального забезпечення. Планувалося в обмін 
на сервітути взяти в оренду ділянку «Романово» маєтку Ортель
Князівський. Після дозволу консисторії справа набула реальних об
рисів. Відповідна церковна комісія оглянула 70 моргів землі ділян
ки, запропонованої в обмін, і висловила задоволення операцією. 

У грудні власник маєтку О. Дзієвєцький просив консисторію 
прискорити юридичне оформлення оренди землі Докудівською 
громадою. частину маєтку вже придбали місцеві селяни [7]. За
тягування із прийняттям рішення призвели до зміни позиції 
власника маєтку. Вже у січні 1909 р. О. Дзієвєцький відмовив
ся від попередньої умови і пропонував 10 000 рублєй готівкою. 
Причт Докудівської парафії (о. Д. Романовський, псаломщик Я. 
Громадський) не погодився на грошову компенсацію й вимагав 
надати запропоновану землю. Зрештою процедуру обміну було 
здійснено і лише  врожай жита, засіяного попереднім власником, 
зумовив конфліктну ситуацію в стосунках парафіян і причту [8]. 

через неповний рік пастирської служби працю о. Громадсько
го оцінено першою нагородою – набедреником. У березні 1909 р. 
молодий священик отримав цю духовну відзнаку [9, 4142]. 
Отець Стефан Грушко, який служив у той час у Холмській єпархії, 
пізніше писав: «Перше служення Владики Алексія в Церкві Божій 
і свому народові почалося в 1908 р. на становищі соборного свя
щеника. З усією енергією взявся він за свої пастирські обов’язки, 
виконуючи не тільки те, що вимагало його становище, але часто 
й за старших сослуживців» [10, 3].

Становище православного священика Російської церкви в Холмі 
змушувало Олексія (Громадського) діяти в системі заходів Синоду, 
спрямованих на боротьбу із католицизмом. У квітні 1909 р. керівний 
орган РПЦ вимагав від православних кліриків посилити протидію ла
тинству, спираючись на постанови Київського місіонерського з’їзду 
[11, 83]. З’їздом запропоновано низку кроків з метою протидії захід
ним впливам:  утримувати православних від відвідування костелів; 
публічно відлучати від церкви тих, хто перейшов у католицтво; до
зволити, у випадку необхідності, в місцевостях з переважаючим про
тестантським чи католицьким населенням вінчати у вівторок і чет
вер; підтримати відновлення братств як ефективного інструменту 
захисту від католицизму. Логічним у руслі заявлених РПЦ антизахід
них дій стало виділення Синодом матеріальних ресурсів братствам. За 
підсумками роботи в 1910 р. зі спеціального фонду МП отримали гро
ші Миколаївське (м. Замостя Люблінської губернії), Богородичне (м. 
Холм Люблінської губернії), Луцьке Хрестовиздвиженське, Острозь
ке КирилоМефодіївське та інші братства [12, 5]. Олексій (Громадсь
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кий) не міг, через чинники внутрішнього і зовнішнього характеру, 
залишитись осторонь ініційованого російською владою братського 
руху. Ще у вересні 1909 р. Громадського обрано членом Ради Холм
ського Богородицького братства [13, 4142]. Отже, і він став одним 
із багатьох виконавців антикатолицької та антипольської програми 
російського уряду на Холмщині, що пізніше дало владі Другої Речі По
сполитої підставу для персональних звинувачень.

Драматизм подій, пов’язаних із специфікою реалізації анти
західної програми дій на Холмщині і Підляшші, чітко простежу
ється на прикладі придбання землі в Докудові Більського пові
ту у 1910 р. Політична підтримка православ’я в краї за задумом 
Петербурга передбачала преференції економічного характеру. 
Зокрема, купуючи землю вірні Російської церкви отримували 
пільговий кретид у Селянському земельному банку. Під час при
дбання землі з маєтку Растворовського, виявлено, що католики, 
мешканці Докудова, незаконно скористались пільгами. Про це 
повідомляв 10 серпня 1910 р. Холмській духовній консисторії 
настоятель Докудівської парафії о. Романовський [14, 179180]. 
Війт гміни Сидорки Шидловський видав селянам Хомі Прилуць
кому, Стефану Пашкевичу, Петру Силаковичу, Івану Ярмошевичу 
та Петру Гриневичу довідки про приналежність до Православної 
церкви. У відповідь на рапорт єпископ Холмський Євлогій нака
зав помічникам підготувати від його імені лист керівництву Се
лянського банку з відповідною інформацією. 

У листопаді 1910 р. комісар з селянських справ Більського 
повіту повідломляв губернське присутствіє, що житель Докудо
ва Іван Ярмошевич  не витримав тиску і сповідався й прийняв 
причастя у настоятеля Більської соборної церкви. На цій під
ставі йому дозволено придбати землю [15, 183]. А вже напри
кінці грудня того ж року Сідлецьке губернське присутствіє у 
селянських справах іноформувало ХДК про результати вивчен
ня справи. Виявилось, що довідка П. Силакевичу була видана 
справедливо, а чотирьом іншим такі анульовано. Натомість їм, 
як особам, котрі перейшли в католицтво, дозволено за сприян
ня банку придбати землю лише поза територіями з російським 
[православним] населенням [16, 181182]. 

Свідома маніпуляція царського режиму найбільшими цінностя
ми для українців Холмщини і Підляшшя – вірою і землею, не могли 
не позначитися на ситуації в краї. Така маніпуляція внесла в жит
тя його мешканців відчуття трагічного розламу, котрий полягав у 
необхідності вибору між двома сакральними вартостями. Це одні 
із координат в яких виконував пастирські обов’язки Громадський.
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Концепція російського політичного православ’я, котру реалізо
вував на Холмщині єпископ Євлогій (Георгієвський), передбачала 
створення належного кадрового забезпечення. Єпископ формував 
єпархіальне духовенство виходячи із здатності кліриків втілювати 
генеральну лінію. Відповідно місце служби на Холмщині міг отрима
ти лише священик, котрий відповідав критеріям. У січні 1911 р. на
стоятель церкви с. Підборці Дубенського повіту Волинської єпархії 
о. Федір черній просив єпископа Євлогія прийняти на службу [17, 1]. 
Відповідь була негативною. Священик не зміг переконати Євлогія у 
своїй потрібності. Натомість коли звільнилася посада ректора ХДС 
Євлогій пропонував на це місце ієромонаха Варлаама (Новгород
ського). Інші призначення в межах семінарїі єпископ пропонував о. 
Платону Петрову та ієромонаху Смарагду (Латишенкову) [18, 3]. Їх 
Георгієвський вважав надійними співробітниками. 

Згаданий Смарагд (Латишенков) з’явився в Холмі завдяки 
Євлогію (Георгієвському) подібно як у 1908 р. Олексій (Громад
ський). Кандидат богослів’я Петербурзької духовної академії Ла
тишенков 17 лютого 1911 р. був зарахований в штат Холмського 
архієрейського дому в Холмі. 26 лютого Євлогій висвятив його в 
ієродиякони, а наступного дня – в ієромонахи. через п’ятнадцять 
років російський церковний фанатизм Латишенкова став причи
ною вбивства митрополита Юрія (Ярошевського).

Коло пастирських обов’язків Олексія (Громадського) як дру
гого священика Холмського собору включало виголошення про
повідей. Таких у 1911 р. для нього шляхом розподілу було три: 
20 березня (Пассія4), 24 червня (Різдво Івана Хрестителя) та 8 
листопада (архистратига Михаїла)  [19, 212213]. Казнодійство 
було улюбленою справою Громадського і в Холмському соборі 
випадала нагода продемонструвати гомілетичний талант, рівень 
священикаакадеміка. Незначна кількість проповідей пояснюва
лась статусом другого священика. Адже першість у проповідях 
мав єпархіальний архієрей та старше соборне духовенство.

У координатах імперської зовнішньої політики холмське право
славне духовенство також займало окреме місце. Єпископ Євлогій 
(Георгієвський) і його однодумці клірики стали іструментом по
ширення російського православ’я, а отже й впливів Петербурга, 
серед українців Галичини, підданих Відня. Москвофільство як полі
тичний і культурнорелігійний напрямок на початку ХХ ст. здобуло 
помітні позиції в АвстроУгорщині. Погляди окремих галичан були 
скеровані в бік Холма. Тимофій Брожин з с. Бахів в Галичині у листі 
Холмській духовній консисторії 25 березня 1911 р. писав: «Нам Рус
синам в Галічінє дєлают Мазепіньски попи велику кривду – хочуть 
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перевести на українску мову церковни книги с своїм Митрополи
том Шептицкім… Засылаем прошение до Вас со слезами с женами и 
детьми о ласковой притулок, не отмовте нам своей ласкавой помо
чи» [20, 3]. І ця допомога надходила в різній формі. Упродовж 1910
1911 навчального року в Холмській духовній семінарії навчались 
галичани Юліан Притулинський та Василь черней. З благословіння 
Євлогія вони жили в будинку семінарії. За підсумками навчального 
року галичани претендували на синодальну стипендію [21, 3]. 

Як головний модератор проекту з підтримки русофільства в 
Галичині Євлогій (Георгієвський) поряд із релігійними засоба
ми впливу використовував економічні. Під час розгляду питання 
про будівництво залізниці Євлогій звернувся до Миколи ІІ з про
ханням прокласти сполучення вигідним для краю маршрутом, 
що «звільнить нашого селянина від іновірської залежності і при
єднає Холмщину до спільної нашої батьківщини… ця ж дорога, 
поєднавши такі російські центри як Холм, Грубешів і Австрійську 
Сокальщину – оплот Православ’я в Галичині, не лише дасть мож
ливість нагляду за справою Православ’я в краї, куди нині цілими 
тижнями неможливо пробратися із Холма, але й відіграє і Важ
ливу Державу роль» [22, 1415]. Враховуючи яку інтеграційну й 
економічну роль відіграла залізниця для Європи, Євлогій не без
підставно вважав, що нові комунікації зміцнять Холмщину, поси
лять її зв’язок із імперським центром. 

час показав, що частина кроків Євлогія (Георгієвського), спрямо
ваних на інтеграцію Холмщини в імперський духовний і політич
ний простір, виявилась не ефективною. За підсумками 19101911 
навчального року із 16 випускниць Леснинської церковновчитель
ської школи лише 6 залишилось в Холмській єпархії, а 10 виїхало за 
її межі. Єпископ вимагав від керівництва школи суворіше ставитись 
до розподілу кадрів і вимагати повернення коштів від тих, хто ви
користав стипендію, але не залишився на Холмщині [23, 1920].     

Поряд із урядовою політикою росіянізації, в реалізації якої 
Громадський приймав безпосередню участь, в суспільному жит
ті Холмщини щораз активніше і впевненіше почав заявляти про 
себе український національний рух. Спочатку він носив харак
тер культурницьких акцій, а з часом переріс у політичний. І цей 
чинник якщо не прямо, то опосередковано впливав на позицію 
Громадського адже через шість років відновлено українську дер
жавність з центром у Києві.

Одним із свідчень посилення українського руху стала організа
ція і проведення культурної акції в с. Голя на Холмщині. Центром 
події мала стати вистава «Свати: як не перша чарка, то перша 
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палка», запланована на 10 липня 1911 р. У другій частині свята 
парафіяльний хор під керівництвом Олексія Севастіянюка мав 
виконати низку українських пісень серед яких: «Ой, на горі», «За
свистали козаченьки», «Ой, там за Дунаєм», «Гей українці» та інші. 
Для демонстрації лояльності до програми вечора хор включив ви
конання російського гімну та двох російськомовних пісень [24, 2]. 
Євлогій не знайшов підстав відмовити проханню православної 
громади с. Голя і благословив постановку вистави [25, 1]. Таке ре
лігійнокультурне самоутвердження стало логічним етапом у про
цесі формування політичної української спільноти Холмщини.

Першого вересня 1911 р. Олексія (Громадського) призначено 
на посаду законовчителя Холмської чоловічої гімназії [26, 4142]. 
Які чинники визначили таке рішення – у джерелах не зафіксова
но. Можливо, для Громадського з різних причин було вигідним 
поряд із викладанням Закону Божого займатись душпастир
ською опікою гімназистів. Перше, що довелось зробити Громад
ському як офіційному настоятелеві гімназійної церкви – прийня
ти храм у складі комісії навчального закладу. Перед початком 
навчального року дирекція отримала згоду Холмської духовної 
консисторії на передачу храму Св. Духа, приписного до Холмської 
Івана Богослова церкви, Холмській чоловічій гімназії. 

Вирішення питання про юридичну зміну користувача Св. Ду
хівською церквою давно назріла. У 1869 р. колишній костел за 
гроші казни переобладнали в парафіяльну церкву для учениць 
Маріїнського училища. Після створення в училищі домової церк
ви храм передали для потреб Холмської чоловічої гімназії. Утри
мання, необхідний ремонт і упорядкування церкви впродовж ро
ків здійснювали за гроші гімназії. З часом храм підупадав і став 
потребувати капітального ремонту. Крім цього збільшення кіль
кості учнів гімназії вимагало не лише ремонту храму, але і його 
розширення. Здійснити плани гімназія не могла – храм належав 
духовному відомству, а Міністерство народної освіти не могло 
виділити гроші на реконструкцію «чужої» сакральної споруди. У 
січні 1911 р. Педагогічна рада Холмської чоловічої гімназії при
йняла рішення просити владу передати їй Св. Духівську церкву. 

Позицію керівництва гімназії щодо храму підтримав керую
чий Варшавським навчальним округом. 24 березня 1911 р. він 
направив відповідний лист єпископу Євлогію. Керуючий окру
гом доводив слушність прохання Педагогічної ради про переда
чу церкви [27]. Георгієвський погодився якщо не віддати храм 
гімназії, то довзолити безстрокове користування. Ще у середині 
квітня 1909 р. Холмська духовна консисторія отримала затвер
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джений губернським правлінням кошторис і план розширення 
Св. Духівської церкви  [28]. Тоді консисторія дозволила прове
дення робіт, але відмовилась змінити юрисдикцію сакральної 
споруди. через два роки ХДК вирішила передати церкву Мініс
терству народної освіти з умовою, що споруду повернуть, коли 
зникне необхідність у ній [29].

Про своє рішення ХДК повідомила дирекцію гімназії 17 серпня 
1911 р.  [30]. Отже, настоятель церкви Івана Богослова, прот. Леон
тій Янковський, диякон Антоній Жиромський і староста С. Дейнека 
здали, а директор гімназії Іван Плаксін, о. Олександр Громадський, 
вчитель гімназії В. Барсов та староста церкви А. Соколов прийняли 
за описом 1886 р. церкву Св. Духа. Під час перевірки в храмі вияв
лено лише частину належних предметів: із 158 облікованих зафік
совано 65 позицій церковного майна. В акті передачі такий стан 
пояснили фізичною зношеністю предметів, оскільки більшість із 
них складало церковне облачення. «Про це свідчить,  наголошено 
в документів,  також убогий вигляд наявних предметів ризниці і 
богослужбових книг, які рахувалися за описом» [31]. Відсутність 
більшості церковних предметів оформили відповідним записом 
в акті про що доповіли єпархіальному керівництву. Наявні утвар, 
облачення і книги передано в юрисдикцію Міністерства народної 
освіти в особі гімназії. Документ про передачу храму і церковно
го майна скріпили підписами усі члени комісій. Таким чином, Гро
мадському дістався занедбаний храм, покращення якого вимагало 
значних організаційних і матеріальних ресурсів.

Нове місце праці не було кардинально новою сферою діяльнос
ті для Громадського: з 1908 р. він завідував церковними школами 
Холмської єпархії, а з 1909 р. працював законовчителем прогім
назії. Призначення зумовило зміну місця пастирського служіння 
Громадського. З середини вересня його призначено настоятелем 
церкви гімназії. На відміну від Холмського кафедрального со
бору храм навчального закладу мав сталий контингент вірних, 
інший ритм життя. Паствою Олексія (Громадського) стали ко
легивчителі та вихованці. Становище настоятеля гімназійного 
храму дало досвід самостійного керівництва причтом, громадою. 
Можливо, для Громадського з різних причин було вигідним по
ряд із викладанням Закону Божого займатись душпастирською 
опікою гімназистів. через зміну місця служби особові документи 
Громадського у грудні 1911 р. переслано із Холмської духовної 
консисторії канцелярії Холмської чоловічої гімназії [32, 15].

Здобутки на духовній ниві, зокрема, праця серед учнів гімназії 
дали підставу єпархіальній владі нагородити Громадського у січ
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ні 1912 р. скуфією  [33, 4142]. Отже, випробування становищем 
самостійного священика він пройшов успішно. Організація робо
ти парафіяльного храму, стосунки із вірними – складне і кропітке 
завдання для кожного ієрея. Олексій (Громадський) продемон
стрував готовність до виконання таких завдань і це стало етапо
вою подією в його душпастирській практиці.

Роки перед початком Світової війни пройшли для Громадсько
го та інших православних кліриків Холмської єпархії в напруженій 
праці, в передчутті глобальних катаклізмів. Локальний соціаль
нополітичний і релігійний вимір краю був особливо чутливим 
до загальноєвропейських політичних змін. Накладання різнорід
них викликів створювало специфічну атмосферу життя на Холм
щині і Підляшші. Польські католики демонстрували зростаючу 
опозиційність, котра проявлялась, серед іншого, в конфліктах за 
хемлю. Кроки російської влади зі зміцнення матеріального ста
новища православних громад наштовхнулись на пасивний опір 
католиків. У середині 1912 р. священик с. Полюбичі Влодавсько
го повіту інформував Холмську духовну консисторію, що місцеві 
селяникатолики Людовик Корнелюк й Антін Гловацький відмо
вились відступити землю біля церкви за результатами затвер
дженого обміну. Вони не поспішали перебратись на нове місце 
й погрожували розбити кілком голову усім, хто їх потурбує [34, 
1]. У більшості схожих конфліктних ситуацій не доходило до су
тичок, але напруження вносило дисгармонію в існування право
славної громади, працю місцевого священика. Таких проблем у 
роботі Громадського не було, однак загальна атмосфера релігій
ного життя опосередковано впливала на його відчуття ситуації.

Іншим важливим кроком для збереження російських впли
вів на Холмщині після виділення Холмської єпархії Петербург 
обрав створення самостійної Холмської губернії. Більшість ко
лег Громадського, православних священиків, убачали в цьому 
«охоронну грамоту» від наступу поляків і католиків [35]. Побу
тували справедливі побоювання, що ті, хто опиниться поза меж
ами Холмської губернії втратять захист. Відповідно православні 
клірики та віряни намагались побачити свій населений пункт у 
складі нової адміністративнотериторіальної одиниці. 

З утворенням Холмської губернії Холм перетворився на губерн
ський центр, що потягло за собою наводнення міста чиновниками 
різних рангів, службовцями та військовими. Відповідно зросли ціни 
на житло і продукти харчування. Непристосований до такої ролі 
провінційний Холм не мав відповідних ресурсів для влаштування 
цілої раті казенних людей. Для місцевих православних священиків 
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це автоматично збільшувало кількість прихожан. До вибуху війни 
церковне життя міста протікало раніше визначеним руслом.

Отже, упродовж 19081914 рр. Олексій (Громадський) здобув до
свід пастирського служіння спочатку на позиції другого ієрея кафе
дрального собору, а згодом як самостійного настоятеля гімназійно
го храму. Його душпастирська діяльність була достатньо успішною 
про що свідчили отримані духовні нагороди. Досвід, отриманий у ці 
роки, став основою наступних досягнень у сфері духовної опіки ві
рними. Пізніше Громадський стверджував, що в безупинній праці і 
церковних службах знаходив відраду і втіху [36, 9].

1.Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф.693, 
оп.1, спр.1, арк.7.

2.Archiwum Państwowe w Lublinie (далі – APL), KChP, sygn. 264, k. 176185, k. 180181.  
3.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 788, арк. 1.
4.APL, KChP, sygn. 11, k. 103.
5.ЦДІАЛ, ф. 693, оп.1, спр. 2, арк. 29.
6.APL, KChP, sygn. 2278. 
7.APL, KChP, sygn. 2278.  
8.APL, KChP, sygn. 2278.
9.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 2, спр. 71, арк. 4142. 
10.Грушко С., митр. прот. 15ліття Архиєрейської хіротонії Владики Алексія, Архиє

пископа Волинського й Кремянецького // Шлях. – 1937. – ч. 5. – 1 вересня. – С. 35. – С. 3. 
11.ЦДІАЛ, ф.693, оп.1, спр.7, арк.83.
12.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 11, арк. 5. 
13.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 2, спр. 71, арк. 4142.
14.APL, KChP, sygn. 660, k. 179180. 
15.APL, KChP, sygn. 660, k. 183.
16.APL, KChP, sygn. 660, k. 181182.  
17.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 149, арк. 1.
18.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 157, арк. 3.  
19.APL, KChP, sygn. 660, k. 212213.  
20.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 187, арк. 3.   
21.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 136, арк. 1.    
22.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 158, арк. 1415.    
23.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 141, арк. 1920.   
24.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 171, арк. 2.     
25.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 171, арк. 1.     
26.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 2, спр. 71, арк. 4142.
27.APL, KChP, sygn. 2333.    
28.APL, KChP, sygn. 2333.    
29.APL, KChP, sygn. 2333.    
30.APL, KChP, sygn. 2333.    
31.APL, KChP, sygn. 2333. 
32.APL, KChP, sygn. 433, k. 15.   
33.ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 2, спр. 71, арк. 4142.
34. ЦДІАЛ, ф. 693, оп. 1, спр. 668, арк. 1.  
35.APL, KChP, sygn. 1264.      
36.Власовський І. Митрополит Олексій Громадський (19431963) // Українське 

православне слово. – 1963. – ч. 5. – травень. – С. 810. – С. 9.



625

Постаті

9 листопада 1994 р. минає 20 років з часу загибелі у ДТП ми
трополита Луцького і Волинського Української Православної 
Церкви Київського Патріархату Іоана (Боднарчука), який здо
лав важкий життєвий шлях і загинув за  нез’ясованих обставин. 
12 квітня 2014 р. митрополиту Іоану (Боднарчуку) виповнило
ся б 85 років. У його день народження архієпископ Тернопіль
ський, Кременецький і Бучацький Нестор (Писик) звершив 
Божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці м. 
Тернополя. По завершенні Богослужіння архієпископ Нестор 
відправився у с. Іване Пусте Борщівського району, де біля мо
гили приснопам’ятного митрополита було звершено панахиду1.

Одним з найбільш відомих діячів автокефального руху в 
Україні 1980 – 1990их рр. був єпископ Житомирський і Овруч
ський Іоан. Іоан (Боднарчук Василь Миколайович, 12 квітня 
1929 – 9 листопада 1994) – Митрополит Львівський і Галиць
кий УАПЦ, кандидат богослів’я. Він народився в с. ІванеПусте 
Борщівського району Тернопільської області і був похований 
поблизу церкви св. Іоана Богослова на своїй малій батьківщині. 
На жаль його діяльність поки що не вшанована і не досліджена 
належним чином.

1 ДУХОВЕНСТВО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ВШАНУВАЛО ПАМ’ЯТЬ МИТРОПОЛИТА 
ІОАНА (БОДНАРчУКА) // Максим ГЕРАСИМЮК. Пресслужба Тернопільської єпархії. 
Тернопільська єпархія Української Православної Церкви Київського Патріархату Киє
ва [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті –http:// www.cerkva.info/.../4710
pomynannyamytrioana.html

І. М. ПрелОВСьКа

Митрополит Луцький і Волинський 
Української Православної Церкви

Київського Патріархату Іоан (Боднарчук)
та його діяльність у справі відродження 

Української Церкви на початку 1990-х рр.
Статтю присвячено огляду діяльності митрополита Іоана 

(Боднарчука) впродовж 1989 – 1990 рр. та його ролі у відроджен-
ні української автокефальної Православної церкви та проголо-
шенні Київського Патріархату на Всеукраїнському Соборі уаПц 
5 – 6 червня 1990 р.

Ключові слова: митрополит Іоанн (Боднарчук), українська 
автокефальна Православна церква, Київський Патріархат, Все-
український Собор уаПц 5 – 6 червня 1990 р.
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11 жовтня 1977 р. в СвятоУспенській Почаївській Лаврі Василь 
Боднарчук був пострижений в чернецтво, а 14 жовтня митрополи
том Київським і Галицьким Філаретом (Денисенком) в Покровсько
му жіночому монастирі зведений в сан архімандрита. 23 жовтня 
1977 р. у СвятоВолодимирському кафедральному соборі м. Києва 
він був висвячений в єпископа Житомирського і Овруцького. Хіро
тонію здійснювали: митрополит Київський і Галицький Філарет 
(Денисенко), митрополит Львівський і Тернопільський Миколай 
(Юрик), архієпископ Сімферопольський і Кримський Леонтій (Гу
димов), єпископи: Мукачівський і Ужгородський Сава (Бабинець) 
та Кіровоградський і Миколаївський Севастіан (Пилипчук)2

Важливо зазначити, що сучасна історіографія дослідження 
життєпису Владики Іоанна (Боднарчука) виглядає доволі див
но і практично не містить ніяких аналітичних праць. Більшість 
дослідників і публіцистів згадують його виключно в контексті 
кількох невдалих переходів з однієї юрисдикції в іншу у 1990 – 
1994 рр., причому домінує у всіх посиланнях проросійський век
тор, де причини цих дій Владики Іоана представлено як фактор 
його особистої неврівноваженості та нерозбірливості.

Між тим уважне прочитання життєпису Василя Боднарчука 
вже свідчить про те, що він належав до тих борців за Україну, 
що іще в сталінську добу постраждали саме за принадежність 
до української справи. Навіть прочитання двох варіантів його 
біографії в електронних джерелах свідчить про те, що російські 
автори навіть нездатні грамотно написати географічні назви 
(село назване або «ИваноПустое», або «ИванПустое»)3, а також 
як завжди замовчують обставини репресій українців з боку ра
дянської держави («В 1949 году был арестован и депортирован с 
семьёй в Казахстан, где проживал до 1953 г.»)4.

Про те, що єпископ Житомирський і Овруцький Українського 
Екзархату Московського патріархату Іоан (Боднарчук) навіть після 
амністії 1953 р., коли помер Йосип Сталін, не скорився обставинам 
радянського буття, свідчить його діяльність на Житомирській ка
тедрі. Зовні ця історія протистояння Владики Іоана з уповноваже
ним А. Топольницьким виглядає як особиста суперечка5. Але саме 

2 Наречение и хиротония архим. Иоанна (Боднарчука) во еп. Житомирского и 
Овручского // Журнал Московской Патриархии. – 1978. – № 2. – С. 14–19.

3 Иоанн (Боднарчук) // Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу до стат
ті –  ru.wikipedia.org/wiki/Иоанн_(Боднарчук).

4 Іоан (Боднарчук) // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті –  
uk.wikipedia.org/wiki/Іоан_(Боднарчук).

5 Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. – Полтава: Друк. за рішенням 
вченої ради Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 
від 25 січня 2011 р., 2001. – С. 338340.
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боротьба єпархіального архієрея за право призначати і реєструва
ти парафіяльного священика, за можливість здійснювати похорон 
за «релігійним обрядом», за спробу дати богословські знання 4 
кандидатам у священики, за підтримку «затухаючих» парафій – 
все це породило цілу війну з уповноваженим А. Топольницьким.

Якраз напередодні вирішальних подій проголошення відро
дження УАПЦ в Україні (до 1991 р. – УРСР) єпископ Іоанн неоднора
зово звертався до Московського патріарха і до Синоду із заявами 
(23 червня і 23 листопада 1988 р., 10 липня, 25 липня, 1 серпня, 
23 серпня 1989 р.), де просив Св. Синод РПЦ через погіршення ста
ну здоров’я перевести його на кафедру в Західній Україні. В сво
їй останній заяві Владика писав, що переведення потрібне не для 
того, щоб поліпшити здоров’я, а «зберегти власне життя»6.

Св. Патріарх Московський і всієї Руси Пимен (Ізвєков) наклав 
резолюцію на одному з цих звернень: «Єпархій не вибирають, і да
ються вони архіпастирю не для підтримки здоров’я. Потрібно по
класти душу свою за овець своїх»7. Рішенням Св. Синоду РПЦ від 
13 вересня 1989 р. єпископа Іоана (Боднарчука) було звільнено за 
штат з умовою повернення в разі одужання. Несподівано листом 
від 18 вересня 1989 р. Владика Іоан знову звернувся з листом до 
патріарха, в якому заявив про нормальний стан здоров’я. У відпо
віді від 3 жовтня 1989 р. Св. Синод РПЦ запропонував предьявити 
медичні документи, які б підтверджували попередній лист8.

На інтернетсайті “Библиотека Якова Кротова” наводиться ури
вок Владики Іоана про ці події: «Владыка рассказывал впослед
ствии: “Меня насильно, без моего желания, Русский Синод в 1989 
г. уволил от управления Житомирской епархией и послал на ле
чение, которого я не просил. Меня, наверно, не устранили бы так 
легко, а дали другую епархию, если бы я водил дружбу с сильными 
мира сего. Но я их никогда не знал. Нам с ними не по дороге...”»9.

2 жовтня 1989 р. у м. Львові відбувся Собор УАПЦ, який офіцій
но запропонував Іоанну (Боднарчуку) стати на чолі цієї Церкви. 
16 жовтня Владика Іоан, перебуваючи в Дрогобичі, дав свою згоду 
бути архіпастирем відродженої УАПЦ. 1 листопада 1989 р. єп. Іоанн 
(Боднарчук) телеграмою сповістив про свій вихід зі складу єписко
пату РПЦ. Слідом за ним до УАПЦ приєдналися парафії Львівщини, 
зокрема Успенська церква Ставропігійного Львівського братства 
ХVІ – ХVІІ ст. разом з прот. Віталієм Політило.

6 Пащенко В. Православ’я в новітній історії України... – С. 477.
7 Пащенко В. Православ’я в новітній історії України... – С. 477.
8 Пащенко В. Православ’я в новітній історії України... – С. 477.
9 Иоанн (Боднарчук) [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті – krotov.info/

spravki/history_bio/20_bio/bodnarchuk.html
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Виникла проблема приналежності православних парафій, які 
до того входили до складу Українського Екзархату РПЦ – частина 
парафій в Києві і в Галичині перестала поминати під час богослу
жінь Св. Патріарха Московського і всієї Руси Пимена і Митрополи
та Київського і Галицького Філарета. Натомість, почали поминати 
Вселенського патріарха Димитрія І і взагалі постало питання утво
рення власної ієрархії.

22 жовтня 1989 р. єпископ Іоан (Боднарчук) служив першу архиє
рейську літургію в храмі Свв. Апостолів Петра і Павла м. Львова і до
вершив дияконську хіротонію Юрія Бойка. 30 жовтня 1989 р. Мстис
лав (Скрипник) заочно був проголошений первоієрархом УАПЦ. Він 
листівно надав Іоанну (Боднарчуку) сан архиєпископа і доручив 
йому здійснювати керівництво УАПЦ. Під час першої архіпастир
ської Служби Божої закликав: «нарешті, усвідомити те, що пора вже 
самому стати господарем у своєму домі, без вказівок і керівництва зі 
сторони, а направду вільними, направду самостійними»10. Очевид
но, що саме у відродженій УАПЦ на той момент стали можливими 
мрії Владики Іоана (Боднарчука) про незалежну Українську Церкву.

У справі дослідження інституалізації УАПЦ 1990х рр. існує ба
гато нез’язованих моментів. Зокрема досі незрозуміло коли саме 
виникла думка проголошення «Патріарха». У віднайдених тек
стах «Статуту УАПЦ» в початковому машинописному варіанті про 
предстоятеля УАПЦ йдеться як про «Блаженнійшого митрополи
та» і тільки після внесення правок від руки остаточний варіант 
«Статуту» від 7 червня 1990 р. вже містить згадки про «Патріарха 
КиєвоГалицького» як предстоятеля УАПЦ11. Невідомим залиша
ється і автор цих поправок, хоча можна думати про авторство саме 
митрополита Іоанна (Боднарчука).

Ключовим моментом в новітній історії проголошення автоке
фалії Православної Церкви в Україні залишається Православний 
Церковний Собор УАПЦ, який відбувся 5 – 6 червня 1990 р. в м. Ки
єві12. Учасники Собору помолились біля пам’ятника Святому Во

10 Іоан (Боднарчук) // Вікіпедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті – 
uk.wikipedia.org/wiki/Іоан_(Боднарчук).

11 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня 1990 р. Доку
менти і матеріали / Упорядник І.М. Преловська // Апологет. Богословський збірник 
Львівської Духовної Академії УПЦКП. – Львів, 2007. – № 12 (1213). – С. 7384.

12 Поданий перелік не вичерпує історіографії проблеми. Див. напр.: Преловська І. М. 
Третє відродження УАПЦ у ХХ столітті: проголошення патріаршества. Доповідь на кон
ференції з нагоди відзначення 15ої річниці Всеукраїнського Православного Помісного 
Собору 5 – 6 червня 1990 р. «Патріарший устрій в Українському Православ’ї: станов
лення і розвиток». м. Київ, 6 червня 2005 р. // Православний вісник. – К. : Вид. УПЦ 
КП, 2005. – № 5 – 6 (травеньчервень). – С. 54 – 58; її ж. Всеукраїнський Православний 
Церковний Собор 5 – 6 червня 1990 року: до питання про вивчення документальних 
джерел Української Автокефальної Православної Церкви // Історія релігій в Україні.
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лодимиру, потім біля стін СвятоСофійського собору, і після цього 
великим хресним ходом рушили по вулицям Хрещатику, Володи
мирській (з покладанням квітів до пам’ятника Тарасові Шевчен
ку), Саксаганського до Будинку Кіно.

На цьому Соборі були присутні 703 делегати з усієї України, в 
т. ч. 7 єпископів УАПЦ. Головував на Соборі Іоанн (Боднарчук). Де
легатами були народні депутати С. Головатий, І. Заєць, О. Шевчен
ко, П. Мовчан, а також іноземні гості, представники засобів масо
вої інформації. Секретаріат Собору складали о. Віталій Політило 
(спочатку був обраний о. Володимир Ярема, але потім він не вхо
див до складу Секретаріату), Пашуля, Мирон СасЖураківський, 
«Віра і Катря» (так записано в блокноті члена Ініціативного комі
тету Лариси Лохвицької, яка була в Президії Собору)13.

5 червня 1990 р. головну доповідь зробив Іоан (Боднарчук), в 
якій йшлося про необхідність проголошення Київського Патріар
хату14. Після його доповіді почалося обговорення порядку денного 
Собору, коли був запропонований проект програми, до якої вноси
лися пропозиції делегатів. Далі виступали редактор газети «Наша 
Віра – Православ’я» Євген Сверстюк15, депутат Сергій Головатий, 
єп. Володимир (Романюк). Головний сенс всіх доповідей стосував
ся відновлення діяльності УАПЦ в Україні, утворенню Українсько
го (Київського) Патріархату, ідеології УАПЦ, яка є необхідною під
валиною для побудови незалежної Української Держави.

В цей день виступили о. Віталій Політило, який зачитав про
ект Уставу УАПЦ, який був обговорений делегатами. Піднімалося 
питання про організацію на українському телебаченні церковно
моральних проповідей. Володимир Ярема виступив з доповіддю 
про ієрархію і провід УАПЦ. Він запропонував поставити Патрі
архом Мстислава (Скрипника), а митрополита Львівського і Га
лицького Іоанна (Боднарчука) – місцеблюстителем (намісником) 
патріаршого престолу з правом носити дві панагії. На засіданні 
Собору від 5 червня виникла пропозиція послати телеграму Все
ленському Патріархові Димитрію І з повідомленням про обрання 
Св. Патріарха Київського і всієї України.

6 червня 1990 р., на другий день Собору були присутні 547 
делегатів. Засідання почалося зачитанням митрополитом Іоан
ном (Боднарчуком) тексту послання від митрополита Мстислава 
(Скрипника) до Собору. Далі делегатами були обговорені проект 
листа до Президента СРСР М. С. Горбачова. Були зачитані тексти 

13 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня ... – С. 10.
14 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня... – С. 4449.
15 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня... – С. 4954.
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привітання до Всеукраїнського Собору УАПЦ від православних 
українців діаспори, яке підписав голова консисторії УПЦ в США о. 
Василь Дяків. Потім зачитали лист до Собору від церковної ради 
і віруючих СвятоУспенської церкви у м. Львові, листвітання від 
православної громади м. Севастополя, лист єп. Константина (со
бор Святого Володимира в м. чікаго), настоятеля та голови пара
фіяльної управи.

Після цього Владика Іоанн (Боднарчук) відповів на запитан
ня членів Собору, які стосувалися зокрема дозволу служити дві 
Божествені Літургії, а також дозволу переходу з однієї парафії до 
іншої, який можна давати тільки у виключних ситуаціях.

Далі було повідомлено делегатів про те, що віднині єпископа 
Тернопільського і Бучацького слід іменувати архієпископом. Далі 
був виступ лютеранського пастора з Америки, українця за похо
дженням, Джона (Ярослава) Шепа, який передав для України 500 
тис. примірників Біблії та 500 тис. дитячих Біблій. Після цього 
був виступ дра Дмитра Степовика, який поздоровив Собор УАПЦ 
від імені академічних кіл України.

Серед діянь Собору 5 – 6 червня 1990 р. найголовнішими були 
проголошення Українського (Київського) Патріархату і обрання 
Св. Патріархом Київським і всієї України Блаженнійшого Митро
полита Мстислава (Скрипника), на час відсутності Патріарха в 
Україні Собор уповноважив митрополита Іоанна (Боднарчука) 
керувати Київським Патріархатом і бути намісником Київського 
патріаршого престолу, возвів в сан митрополита єп. Іоанна (Бод
нарчука) з титулом «Митрополит Львівський і Галицький», утво
рив ЛьвівськоГалицьку митрополію з 2 архиєпископій – Терно
пільської та ІваноФранківської.

Собор урочисто заявив про уневажнення постанов Першого 
«Надзвичайного» Собору УАПЦ 28 – 29 січня 1930 р., якими було 
здійснено т. зв. «самоліквідацію» УАПЦ під проводом митрополи
та Василя Липківського, а також звернувся до української влади 
з вимогою повернення храмів і майна незаконно репресованої 
УАПЦ 1921 р.16.

Собор також випустив Звернення до українського народу про 
утворення Київського Патріархату17, а також надіслав відповідні 
телеграми до Вселенського Патріарха Димітрія І18, предстоятелям 

16 Преловська І. М. Джерела з історії Української Автокефальної Православної Церк
ви (1921 – 1930) – Української Православної Церкви (1930 – 1939) : монографія. – К. : 
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2013. – С. 
224245.

17 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня... – С. 5960.
18 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня... – С. 61.
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автокефальних церков, на Помісний Собор РПЦ у м. Загорськ19, 
Президенту СРСР М. С. Горбачову (копію Ю. Христораднову)20, Го
лові Президії ВР УРСР В. Івашку (копію Колеснику)21 тощо.

Але після закінчення Собору УАПЦ 5 – 6 червня 1990 р. все піш
ло зовсім не так, як бачилося його учасникам і організаторам. 
Всупереч соборному рішенню про обрання місцеблюстителем 
Патріаршого Престолу в Україні митрополита Іоанна (Боднарчу
ка), Св. Патріарх Мстислав (Скрипник), якому саме митрополит 
Іоан під час Божественної літургії у Софіївському собрі м. Києва 
одягнув патріарший куколь на голову першого Українського Па
тріарха, призначив на його місце висвяченого у вересні 1990 р. 
єп. Січеславського Антонія (Масендича).

Весь подальший період до самої смерті Владики Іоана (Бод
нарчука) – це суцільний перелік прикрих непорозумінь, які на 
сьогодні представлені тільки переліком його переходів з однієї 
юрисдикції в іншу без аналізу причин і наслідків, перш за все для 
нього самого. До тієї сумнозвісної автокатастрофи в листопаді 
1994 р. він встиг знову повернувся до УАПЦ і стати членом Св. Си
ноду УПЦ КП в сані митрополита.

Отже на сьогодні існує нагальна потреба зібрати всі матері
али щодо життєпису та діяльності митрополита Іоана (Боднар
чука) для того, щоб нарешті отримати об’єктивну версію подій, 
розібратися у складних обставинах існування всіх напрямів 
Православної Церкви в Україні 1990 – 2000х рр., церковнодер
жавних стосунках у Незалежній Україні і зрозуміти ті обстави
ни, які на сьогодні ускладнюють вивчення життя одного з на
ших сучасників, який так вболівав за Українську Православну 
Церкву та її майбутнє.

19 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня... – С. 62.
20 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня... – С. 66.
21 Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ 56 червня... – С. 65.
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Духівництво Прикарпаття посідало неабияку роль у громад
ськополітичній та науковій діяльності Івана Франка, адже воно, 
як і сам вчений, стояло на шляху ініціативної громадськопро
світницької роботи. Зпоміж священиків Прикарпаття, котрі 
близько спілкувалися з Іваном Франком, чільне місце посідають 
Іван Кузів із Турківщини, Іван Попель із Верховинщини та Богдан 
Кирчів із Сколівщини. Саме відносини Івана Франка із вибрани
ми вище згаданими яскравими представниками прикарпатсько
го духівництва дають змогу прослідкувати діапазон Франкових 
інтересів та його співробітництва із священиками у багатогран
ній діяльності вченого.  

Про взаємовідносини І. Франка з І. Кузівим, І. Попелем та  Б. 
Кирчівим уже нагромадилася і певна, хоча незначна, література. 
Так, про зв’язки І. Франка із згаданими священиками писали Г. 
Дем’ян1,  Т. Присяжний, П. Присяжний і В. Бандура2, Р. Горак та Я. 
Гнатів3,  П. Арсенич4, С. Кукула5, Р. Кирчів6, В. Галик7. У контексті 
варто також сказати що збереглися спогади сучасників про 
вченого та його дітей у яких висвітлюються окремі сюжети із 
досліджуваної проблеми8. Та незважаючи на те, що історіографія 
та джерельна база дослідження представлена різноманітним ма
теріалом, ставимо собі за мету максимально повно висвітлити 
процес становлення і розвитку взаємовідносин, напрямків спів
робітництва Івана Франка із такими священиками як Іван Кузів, 
Іван Попель, Богдан Кирчів.  

Іван Кузів мабуть був шкільним товаришем Івана Франка9. На
родився у 1857 р. у селі Дидьова на Турківщині10. Висвятився на 

В. М. ГалиК

духівництво Прикарпаття у громадсько-
політичній та науковій діяльності

Івана Франка (за вибраним листуванням)
у запропонованому дослідженні на основі значної джерельної 

бази (вибраних листів священиків Івана Кузіва, Івана Попеля, Бог-
дана Кирчіва до Івана Франка), висвітлено процес становлення і 
розвитку зв’язків між І. Франком та духівництвом Прикарпаття, 
проаналізовано їх дружелюбні відносини та особливості їхньої 
громадсько-політичної та науково-пошукової співпраці.

Ключові слова: Іван Франко, Прикарпаття, духівництво, Іван 
Кузів, Іван Попель, Богдан Кирчів, епістолярна спадщина, взаємо-
відносини, громадсько-політична діяльність, наукова діяльність.
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священика у 1884 р. після чого у 1885 р. обійняв парохію в селі 
Дидьова, а з 1886 р. був її повноправним парохом11. Священича 
діяльність І. Кузіва в селі тривала два періоди: перший займав 
час від 1885 р. по 1888 р.; другий – з 1888 р. по 1918 р12. Помер 29 
вересня 1918 р. у рідному селі Дидьова13.

Іван Кузів був і видатним етнографом та добрим знавцем бой
ківського краю свідченням чого є його участь у етнографічній 
експедиції на Бойківщину, яку організував Іван Франко14. Отець 
прискіпливо вивчав особливості життя, побуту, звичаїв і обрядів 
бойків, результатом чого стала наукова публікація досліджень 
на шпальтах “Зорі”15. Також І. Кузів надав чимало матеріалів І. 
Франку до його тритомного видання “Галицькоруських народ
них приповідок”. Зокрема до збірки увійшли від І. Кузіва: “кілька 
збірок з Грушової та інших сіл Дрогобицького пов[іту] і з Дидьвої 
Турецького пов[іту]”16. Доречними тут будуть дані про те, що І. 
Кузів  допомагав дружині І. Франка у роботі над її статею “Кар
патські бойки і їх родинне життя”, яка в деякій мірі базувалася на 
усних та письмових матеріалах, які він їй подавав17.

Іван Франко отримав від отця Івана Кузіва низку листів, у 
яких присутня важлива інформація про взаємовідносини між 
священиком та вченим. Зокрема із листа (написаний приблиз
но у 1886 р.), дізнаємося, що саме він або приймав дослідника 
в себе: “Лист ваш отримавєм, так прошу приїжджати. Мені Ваш 
побут не зробит найменьшого клопоту, бо помешканє, як зна
єте, є обширне і вигідне. Напишіт коли приїдете до Устрик, та 
коні вишлю, тілько прошу написати кілька днів наперед, щоби 
запізно лист не отримав”18.

Десь у 1887 р. І. Кузів просив вченого порекомендувати його 
товаришу Т. Геровському “газету польську літературногополі
тичну краєву, котра би виходила 2 або 3 рази тивжнево і не дуже 
дорога була”19. Із наступних листів довідуємось про літературно
наукову діяльність Івана Куізів з Іваном Франком. Зокрема, свя
щеник відправив вченому оповідання “про війну Кошицку”20.

Водночас священик сприяв вченому в плані орендування при
нагідного помешкання на літо, про що дізнаємося із одного з лис
тів: “Нажаль в жачен спосіб некого на то пристати, щоб значить 
Вам покой та кухню до винайменя на літний час. Не видит в тім 
ніякого для себе інтересу. Продати готовий, а винаймати нехоче, 
на що і зладить впереднє. Для Вас знов нема інтересу куповати 
хату на літній час і клопотатись нею і т. д.”21. Мабуть саме після 
цього листа І. Франко надумав придбати в Дидьовій ділянку зем
лі та житло, щоб мати для себе і сім’ї постійне місце для дозвілля 
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літом. Звичайно ж, саме І. Кузів допомагав І. Франкові реалізува
ти цей задум. Так, проводячи переговори з тамтешнім поміщи
ком, він у своєму листі до І. Франка повідомляє, що той має “…
на продажь виставлений з дерева віблого домик, тілько ще не 
скінчений – значится не витрінкований (викінчений – В. Г.), нема 
ні повали, ні підлоги, ні пеців (п’єців – В. Г.), ні дверей, ні вікон, 
тілько зруб і дах критий гонтом. Той домик є близь мене і на лад
нім місци положений. Коло дороги. Днеська (недавно – В. Г.) я єго 
оглянув, має 4 убікації (кімнати – В. Г.) обширні досить; значится 
моглоби бути 3 покої і кухня. За той домик і морг грунту коло 
него жадає 500 зл[отих], але викінчити мусите своїм коштом”22. 
Після цього листа І. Франко просив Івана Кузіва, щоб він домо
вився з поміщиком за остаточне викінчення будинку за ті ж самі 
гроші, проте пан самотужки завершувати будівництво не бажав, 
оскільки це б йому обійшлося додатково в 400 злотих, а І. Франко 
в свою чергу вважав таку суму занадто великою, що й призвело 
до незгоди23. Мабуть, через певний час І. Франко все ж таки пого
дився купити цей будинок, проте його вже було розібрано. Про це 
дізнаємося із наступного листа І. Кузіва до І. Франка: “Дуже мені 
прикро щом зараз не відписав але то не з мої вини. Не було мене 
дома 10 днів а по повороті забули зараз сказати. Щодо тої хати ді
дича (пана – В. Г.) то ї вже нема, забрав в Локоть на олієрню. Єнчої 
хати в селі нема”24. 

16 серпня 1889 р. під час третього арешту І. Франко пере
бував в селі Диньовій, де гостював в будинку о. І. Кузіва. Тут в 
товаристві панночок Дегенівних, дочок російського генерала, 
й тамтешнього дідича Волковицького, з котрим ходив на про
гулянки, ловив рибу та добре проводив час25. Про це свідчать і 
спогади Осипа Маковея, який також разом з І. Франком бував у 
Івана Кузіва в селі на берегах Сяну26.

Австрійський жандарм на прізвище Прий ма, який за наказом 
комісара Турківського староства Альберта брав участь у затри
манні Івана Франка та сестер Марії і Наталі Деген у селі Дидьовій 
у 1889 р., у своїх спогадахпокаяннях помиляється при визна
ченні дати цієї події, називаючи 1890 р., тоді як дійсно усе відбу
лося в серпні 1889 р. Не був він добре обізнаним й з іншими по
дробицями цієї події. Річ у тому, що з Наддніпрянської України 
в Галичину за завданням видатного вченого, публіциста і суспіль
нополітичного діяча Михайла Драгоманова, влітку 1889 р. за
вітав гурт київських студентів. Вони мали на меті ознайомитися 
з суспільним рухом, що організовувався під впливом І. Франка, 
і водночас започаткувати пересилання в Росію конспіративної 
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дипломатичної літератури27. Сестри Деген разом з І. Франком ви
бралися у гірські села Турківщині та на якийсь час влаштувалися 
у священика Івана Кузіва в Дидьовій. Сюди прибули Альберт і 
жандарм Прийма. Вони зробили обшук, а відтак, як твердить 
автор згадок, затримали І. Франка та Наталію і Марію Деген. 
через Дзвиняч, Тарнаву й Шандровець повезли до Турки, а звід
си комісар відрядив їх до Львова. Такою подією розпочалося 
третє ув’яз нення І. Франка, яке тривало 10 тижнів. Це звичай
но налякало священика так, що він згодом перестав гостити в 
своєму домі передових людей. З огляду на це І. Франко ви
рішив не бувати в священика, щоб не наразити його на обшуки 
та на можливі неприємності з боку духовної влади, оскільки вва
жалося, що І. Франко проживав “як небезпечний чоловік” у домі 
отця Івана під надзором жандармерії...”28.

Десь через десять років у 1899 р. І. Франко мав намір відвіда
ти село Дидьова та погостювати в І. Кузіва, але той відмовив, ма
буть через події десятирічної давнини, коли через арешт вченого 
у своєму домі мав певні неприємності. У своєму листі до І. Франка 
отець пише: “Прикро ми дуже що Вам мушу відписати відмовно. 
У нас в селі тифус від весни. Тепер ще єсть в 3 хатах – в одних 
троє лежит. Друге, коло мене тепер цьоця, сестра тещі, вдова по 
уряднику з колії. Теща у Шваіра Созаньского, він повдовів також, 
та єсть одна жінка а три умерло в протягу 6 місяців, одно у мене 6 
зимі на шкарлатину… Дотого дуже Вас не прошаю і дуже ми при
кро, що не можу Вас в тім році запросити. Якось ся всьо так зло
жило нефортунно”29.

Серед священиків із Прикарпаття, котрі близько спілкувалися 
з Іваном Франком, чільне місце посідає і постать грекокатолиць
кого священика – Івана Попеля, який довгий час обіймав парафію 
в селі Довгополе на Верховинщині. Належав він до молодого по
коління отців, які з небайдужістю ставилися до повсякденного 
життя своїх парафіян. Івана Попеля поєднували з Іваном Фран
ком спільні політичні погляди та переконання, а також неспокій
не ставлення до убогого життя і побуту українського населення.

 Священик Іван Попель відомий в першу чергу як громадсько
політичний та культурний діяч, оскільки активно сприяв засну
ванню ряду економічних і культурних товариств на Верховин
щині, зокрема, допомагав засновувати кооперативи, читальні 
“Просвіти”, “Січі”. Приймав участь у боротьбі гуцулів за загальне 
виборче право у виборах до сейму і парламенту. Народився отець 
Іван 1850 р. в Галичі. Впродовж 1862 – 1870 рр. навчався у Дрого
бицькій гімназії, (тут напевне і познайомився з Іваном Франком), 
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а з 1870 до 1874 року – у Львівському університеті й був учнем 
Львівської духовної семінарії, яку закінчив 1874 р. з висвяченням 
у сан священиків. Висвятившись у Римі на грекокатолицького 
священника, спочатку священикував у Калуші (1874 – 1875), 
потім в селі Надорожна Товмацького повіту, де пробув на поса
ді асистента пароха Михайла Потелицького до 1883 року. Тут, у 
1882 р. в І. Попеля померла дружина. Впродовж 1883 – 1884 рр. 
був парохом села Глибока на Буковині. З 1884 р. був священиком 
у селі Розтоки на Косівщині, де займав посаду адміністратора до 
1888 року. Будучи тут на парафії, отець І. Попель у 1885 р. брав 
участь у єпархіальному соборі в Станіславові. Після Розток 
священик перейшов на постійну парафію у село Довгополе. Тут 
отець зарекомендував себе як людину інтелігентну, високоосві
чену, з твердими націоналістичними поглядами та переконання
ми30. Саме через такі особисті якості І. Попеля багато хто знав в 
літературномистецьких колах України в тому числі і І. Франко. 

Саме завдячуючи священику з Довгополя і його гостинним 
манерам, село над Білим черемошем стало місцевістю дозвілля і 
творчої праці прогресивних постатей культури. До нього час від 
часу приїжджали І. Франко, Л. Українка, О. Кобилянська, М. че
ремшина, Ф. Вовк, Б. Лепкий, В. Шухевич. Зокрема, Б. Лепкий при
святив отцю Івану Попелю вірш “Хрест на кручі”31.

Вперше Іван Франко з дружиною і дітьми приїхав у Довгополе 
влітку 1898 р. (від початку липня до кінця вересня 1898 р.), звідки 
писав свої листи до М. Павлика, О. Маковея, Б. Грінченка, М. Гру
шевського, А. Кримського, З. Тоболки, А. чорного, у котрих ділився 
своїми враженнями від відпочинку та розповідав про свій побут32. 

Під час своїх перших відвідин Довгополя, вчений познайомив
ся із чималою кількістю жителів, які стали для нього свого роду 
інформаторами краєзнавчого, етнографічного й фольклорного 
матеріалу. Знайомився він із ними при різних ситуаціях, які тра
плялися як і з ним, так із його родиною33. 

Хочемо сказати, що сьогодні побутують лише припущення 
про справжнє місце проживання Франків у Довгополі, які не ма
ють достовірного підтвердження. Зокрема, краєзнавець П. Ар
сенич на основі свідчень родини Пататюків стверджує, що ро
дина Франків проживала у місцевого сільського дяка Дмитра 
Потатюка (18771965), а у отця Івана Попеля, Франки тільки 
харчувалися34. Мабуть основною причиною того, що І. Попель 
не хотів, щоб його гості проживали у нього, були постійні пе
реслідування вченого з боку існуючої влади за його політичні 
переконання, а оскільки священик, який майже у всьому пого
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джувався з І. Франком і сам вважався “революціонром”, боявся 
наразити себе на неприємності.

В період перебування І. Франка в отця І. Попеля, у Львові з іні
ціативи студентської молоді велась підготовка до святкування 
25ти ліття літературної  діяльності Івана Франка. Якраз за дору
ченням ювілейного комітету, яке очолював В. Гнатюк, до нього в 
Довгополе мав прибути І. Труш, з метою написання портрета юві
ляра. Про це згадує також і сам І. Франко у листі до А. Кримського 
від 26 серпня 1898 р. жаліючись: “Я тепер на селі, до того болить 
око і часу мало (мушу сидіти одному малярові до портрета)”35.  
Про роботу І. Труша у Довгополі над портретом Івана Франка зга
дує Петро Франко: “В Довгополі портретував батька маляр Труш 
побіч церкви. Портрет перемальвував два рази”36. Окрім цього, 
Петро пригадує: “Коли я був старший і ми були в Довгополі, де 
жили в священика Попеля, батько знову проявив незвичайну від
вагу, спасаючи старшого брата Андрія”. Справа полягала в тому, 
що по обидвох черемошах ішов сплав лісу і через це двічі на тиж
день відкривались “гаті” з метою піднесення рівня води. Саме в 
один із таких днів старший син І. Франка Андрій впав у воду, яко
го в останній хвилі врятував від смерті батько37.

Про перебування родини Франків у Довгополі в 1898 р. згадує й 
дочка І. Франка – Анна. Вона переповідає, що вони (говорить про 
себе та своїх братів) “чим більше підростали, тим спомини з наших 
поїздок залишилися виразнішими, образи чіткішими, ширшими і 
повнішими. Це були поїздки до села Голобутова біля Стрия, до Дов
гополя, до о. Попеля, до Бурачка, до Завадова до о. Нижанківського, 
до Косова, а потім до Криворівні, Жаб’я, Буркута”38.

Протягом подальших 1899 та 1900 рр. І. Франко не відвідував 
теренів Гуцульщини. Не збереглося і жодних відомостей про 
зв’язки вченого із священиком з Довгополя в цей час, але деяку 
інформацію про подальшу їхню співпрацю можемо почерпнути 
із листів І. Попеля до І. Франка. Перший лист отця датується 7 
лютим 1901 р. У ньому кореспондент писав, що Франкова дру
жина просила його надіслати їй гуцульський головний жіночий 
убір – джергу, який мав бути подарунком галицьких жінок для 
письменниці Олени Пчілки. Але це прохання І. Попель виконати 
не зміг, оскільки О. Франко просила передати джергу уже 7 люто
го бо мала відвезти її до Києва, а сам лист з проханням надійшов 
саме у цей день і тому священику просто не вистачило часу щоб 
втілити в життя дану просьбу39. Завершуючи листа, автор зазна
чає: “В повітї борикаюсь зо всїми покий познакомлюю Русинів з 
тут[ешніми] гараздами. Може би Ви Добр[одію] на підставі моїх 
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дописуй написали з кілька статей до Zeit або куда за лучше узна
єте, і що лучше би було в “Лїтер[атурно]наук[овій] біблїотецї”. 
Від давна вже хочу знести на себе процес пресовий, щоби при нім 
кривди гуцульські піднести, – та й до него не можу дійти”40. 

Цого ж року, літом, у отця І. Попеля гостювала Л. Українка про 
що дізнаємося із її листів до О. Кобилянської. Про свій намір за
вітати у Довгополе, Л. Українка розповідала О. Кобилянській у 
листі від 27 серпня 1901 р., зазначивши, що 30 серпня в п’ятницю 
буде виїжджати у Довгополе, де пробуде кілька днів і також за
прошує її туди41. Але О. Кобилянська так не приїхала на зустріч з 
Л. Українкою. Про це дізнаємося із другого листа Л. Українки до О. 
Кобилянської від 6 вересня 1901 р. відправленого уже з Довгопо
ля, у якому авторка писала, що отець І. Попель зустрів її та привіз 
до себе, де вони в його невпорядкованій бібліотеці з чоловіком 
“до коріння перевертають та шукають, що кому потрібно, п. Квіт
ка публіцистики, а хтось белетристики… Господар наш поїхав на 
вибори (кандидує в Косові), має вернути сьогодні або тріумфато
ром, або з “моральною побідою”42. У кінці листа, Л. Українка по
відомила О. Кобилянську, що перебуваючи у Довгополі бачилася 
тут з І. Франком43. Про перебування Л. Українки у Довгополі зга
дує у своїх спогадах і К. Гриневичева, розповідаючи, що “в неда
лекому селі Довгополі у священикарадикала з його вражаючою 
сильветкою Цвінглі чи Меланхтона, з фанатичним огнем очей, 
що він звав його сам “солярним магнетизмом”, о. Попеля гостю
вала коротко запрошена ним Леся Українка”44. Натомість, син І. 
Франка – Петро стверджує, що батько бачився з Л. Українкою у 
отця І. Попеля під час вакацій у 1898 р.,45 але очевидно він по
милився, тому, що тоді Л. Українка не відвідувала Галичини, бо ж 
проживала спочатку в Гадячі, а потім у Києві46.

На початку ХХ ст. у НТШ відбувалися тертя щодо зміни стату
ту Товариства. Вони виникли між секціями як суто науковими 
структурами й Виділом, який складався із простих членів, які 
виконували важливі функції допоміжнослужбового характеру. 
Тоді ж М. Грушевський, І. Франко і В. Гнатюк подали у відставку, 
протестуючи проти обвинувачень у концентрації влади у руках 
“правлячої партії”. Була створена свого роду опозиція, у яку вхо
дили різні за науковим статусом та суспільнополітичними пере
конаннями особи. Місце публічного речника у ній посів М. Пав
лик. Керівництво НТШ, зокрема М. Грушевський та І. Франко, 
бачучи, що робота у НТШ практично вщухла, змушені  були при
йняти виклик опозиції щодо перегляду статуту, за що категорич
но виступав М. Павлик47.
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Напрями реформування статуту обговорювалися у всіх струк
турних підрозділах НТШ і навіть три рази на загальних зборах. 
Нарешті Виділ постановив, що проекти статуту можуть подава
тися від групи членів НТШ, утвореної не менше як з 10 осіб. М. 
Павлик, С. Дністрянський, В. Шухевич уклали проект нового ста
туту, який був поданий до Виділу 20 грудня 1903 р. за підписами 
10 членів Товариства, натомість І. Франко подав свій проект, зару
чившись підтримкою аж 54 членів. Іногородні члени, підтримую
чи проект статуту І. Франка, надсилали письмові повідомлення48. 
Такого роду повідомлення надіслав в НТШ і Іван Попель 10 січня 
1904 р. де зазначалося: “Прошу мене підписати під проектованим 
Вами статутом наукового Товариства імени Шевченка у Львові. 
Здоровлю Вас щиро. Іван Попель”49.

У підсумку зазначимо, що збори для обговорення проектів 
статуту підготовлювалися дуже довго і були скликані 4 квітня 
1904 р. Пройшли проворні дебати у ході котрих обговорювався 
кожен параграф двох проектів. Результатом проведення зборів 
стало те, що перевагу отримав проект статуту І. Франка – із 42 
параграфів дослівно було взято 3050. Остаточно текст статуту був 
узгоджений на зборах НТШ 29 червня 1904 р., у липні був затвер
джений намісництвом та введений у дію з 1905 р. і фактично був 
чинним до розпуску Товариства в 1940 р.51

У 1904 р. отець Іван Попель брав участь у виступах проти ав
стрійського режиму, за що на рік був ув’язнений52.

Уже наступного, 1905 року, І. Попель написав І. Франкові чергово
го листа. Мабуть, це була відповідь на лист вченого, який до нас не 
дійшов. 18 серпня отець пише І. Франкові: “Добре, що надумались. 
Напишіть, коли післати по Вас коні до Вижниці. Добре би було, що
бисте йіхали разом з мою панею, бо би не коштувала її фіра. Хата з 
помостом і кухнею для тої пані буде близ мого ланя, коли Собі при
гадуєте – поверх ½ к[іло]м[етра] від мого помешканя”53.

Проте, І. Франко так і не відвідав І. Попеля у Довгополі, оскіль
ки 28 серпня 1905 р. писав дружині: “Я досі сиджу в Кутах у 
д[окто]ра Кулика, о[тець] Попель поїхав до Станіславова клопо
тати за своїм ділом іще день перед моїм приїздом, і я досі не ба
чив його”54. через кілька днів, І. Франко знову написав дружині, 
де повідомляв про свої наміри щодо подальших мандрівок: “За
мість Довгополя, їду нині до Берегомету на Буковині, до п[ана] 
Бурачинського. Відтам напишу тобі докладніше, а тепер пишу 
лише повідомлення, аби ти знала, де я”55.

Деяким поясненням того, чому І. Франко так і не поїхав у Дов
гополе до І. Попеля, слугує лист вченого до Ф. Вовка від 4 вересня 
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1905 р. де він пише: “Отсе вже тиждень, як я вибрався зі Льво
ва та й замість до Довгополя попав до Берегомету. З суспенсією 
Попеля не була брехня; я, прибувши до Кут, власне дізнався, що 
він поїхав до Станіславова і до Львова клопотати за своїм ділом. 
Я пробув тиждень у Кутах у дра Кулика, а коли нарешті Попель 
прибув провізорично реституований, мені ніяк уже було їхати в 
гори і я вибрався сюди до д. Бурачинського”56. 

Отже, бачимо, що коли І. Франко дізнався про те, що І. Попе
ля за активну громадськополітичну діяльність було позбавлено 
права виконувати свої обов’язки як священика і маючи сумління 
своєї провини у тому, що він сам причепив священику таку рево
люційність, вчений з метою запобігання ще більшого погіршен
ня ситуації вирішив більше не турбувати його своїми візитами. 

Але це священика не зупинило. Він знову продовжував бра
ти участь в національновизвольній боротьбі. Так, 1619 квітня 
1920 р. селяни Косівського повіту здійснили масовий зброй
ний виступ проти польських окупаційних властей. Повстання 
охопило 11 населених пунктів, у ньому взяло участь понад 10 
тисяч осіб, переважно селянська біднота не лише Косівського, 
а й Коломийського, Снятинського, Печеніжинського та Горо
денківського повітів. Заколот розпочався збройним виступом у 
с. Жаб’є (нині смт Верховина), який підтримали жителі навко
лишніх сіл. До числа прихильників увійшов і отець І. Попель. 
Повстанці нападали на відділи поліції та жандармерії, роз
зброювали їх, виганяли представників польських окупаційних 
властей, захоплювали лісництва, виступали за возз’єднання з 
Україною. Регулярне військо та поліція придушили повстання, 
заарештували понад 250 осіб, більшість з яких було засуджено 
до тривалого ув’язнення57. У число засуджених потрапив і Іван 
Попель58, який невдовзі, 18 лютого 1921 р. помер у Довгополі, 
де і похований59.

Ще однією постаттю із духівництва Прикарпаття, яка займала 
неабияке місце у громадськополітичній та науковій діяльності 
Івана Франка був отець Богдан Кирчів. Він часто підписувався як 
Богдар – народився 12 червня 1856 р. в селі Корчин (тепер – Ско
лівський район, Львівської області) у селянській родині. У 1881 
р. закінчив гімназію у Львові. У період 1881 – 1886 рр. навчався 
у Львівcькій духовнуій семінарії. Один з активних організаторів 
українського громадськокультурного руху у Львівській духовній 
семінарії. Тут проводив заходи на пошану Маркіяна Шашкевича, 
Тараса Шевченка, Олександра Кониського. Був активним діячем 
студентського товариства Академічне братство60. Б. Кирчів є ав
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тором слів пісні “Крилець” – “улюблена пісня, майже гімн Стрий
щини” у міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.)61.

Отець Кирчів підтримував особисті й ділові зв’язки з Іваном 
Франком, переклав для нього свої фольклорні записи, низку 
стародруків і рукописних церковних книг та ін. У 1884 р. вче
ний перебував у родинній хаті Богдана Кирчіва у Корчині саме 
з цього часу (з другої половини 80х рр. ХІХ ст.) між Іваном 
Франком та Богаданом Кирчівим зав’язалася тісна дружба, яка 
тривала аж до самої смерті священика. В цей час Б. Кирчів час
то надсилав І. Франку листи, які пройняті щирістю та добро
зичливістю до вченого.

У листі від 19 червня 1885 р. священик пише до вченого: “Ви і 
не догадуєтесь, що ми ожидаємвиглядаєм Вашої особи як люде 
в отсій посусі дощу; було таке, що нам конечна була ваша по
рада, [і] я вже довше не вмію вдержати, щоб дещо не росказати 
Вам з послідних подвигів наших молодих та старих політичних 
кабінетів”62. Далі автор розповідає, про збори, які відбулися 18 
червня 1885 р., на яких засідав українофільський сенат. Цікавою 
була поведінка молодих українофілів, які намагалися зблизитися 
з Іваном Франком63. У контексті зауважимо, що ще восени 1884 
р. Омелян Партицький з огляду на своє слабке здоров’я побажав 
віддати журнал “Зорю” у власність Івана Франка, яка мала пере
йти до нього з 1885 р. Іван Франко розробляв широку програ
му для реорганізації часопису. За його задумом журнал повинен 
стати органом чесних, розумних і мислячих людей, які б вважали 
себе однією гілкою в боротьбі за свободу українського народу. На 
його думку “Зоря” не повинна була мати лише націоналістичні, 
але й поважати соціалістичні та лібералістичні риси. Невдовзі 
в газеті “Kurjer Lwowski” появилася стаття М. Павлика “Москво
фільство і Українофільство між руським людом у Галичині і на 
Буковині”, яка викликала велике незадоволення серед народо
вців, оскільки у ній критично оцінювалася діяльність В. Барвін
ського, натомість вихвалявся священикмосквофіл І. Наумович. І 
хоча стаття вийшла анонімно, проте відповідальність за її зміст 
поніс не лише М. Павлик, а й І. Франко, який багато в чому не по
годжувався із її змістом. У своїх протестових виступах народовці 
почали прирікати такій участі “Зорю”, і тому вона була передана 
у власність Наукового Товариства імені Т. Г. Шевченка. На свій за
хист у газеті “Kurjer Lwowski” І. Франко пише статтю “Галицьке 
українофільство”, де заявив, що радикалізм і раціоналізм є єди
ними ліками від хвороб українофілів. Ця стаття була зустрінута 
народовцями ще негативніше, а ніж М. Павлика. Після її виходу 
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розриває стосунки з І. Франком І. Белей, за те що його було вклю
чено у список “купки червоних радикалів”, оскільки він уже вий
шов із цієї когорти. Після цього інциденту І. Франка було вигнано 
з редакції “Діла”64. 

На початку 1885 р. навколо Івана Франка згуртувався гурт та
лановитих молодих людей, яких він називав “молодими україно
філами” і за своєю чисельністю вони значно переважали старших 
народовців. Така поведінка молоді значно здивувала народо
вських лідерів, які непривітно ставилися до вченого. За словами 
Я. Грицака, у січні 1885 р. на квартирі Івана Франка зібралося 12 
молодих людей, які вирішили видавати журнал, який мав би єд
нати їх з Європою65. Проте із листа Б. Кирчіва до І. Франка довід
уємося що ці збори проходили 25 травня 1885 р. у кількості 13 
осіб. За словами Б. Кирчіва – “Сходини ті очевидно споводовила 
бушна атмосфера, в якій доводиться молодіжи вік нинішній ко
ротати”66. В процесі роздумів на зборах був написаний протест 
проти будьякої консолідації із старими “кацапами”, передумо
вою чого було те, що “…зваживши, що [і]стнуюча в Галичині пар
тія московска заперечує нашому народови його самостійність, 
відрубність між європ[ейськми] народами – зваживши що се де
моралізуючо впливає на скали народні – зваживши, що кацапи 
всяку нашу консолідацию в спосіб не гідний використовують для 
сво[ї]х цілей [і] т. д. … – протестуєм супроти всякої консолідаци[ї] 
з згаданою моск[овською] партією [і] раді бачити, щоб наші стар
ші батьки – проводирі в тім ділі свій рішучий заявили зворот”67. 

Цей протест було відправлено до товариства “Cіч” у Відні, але 
досягнути своєї мети він не зумів, оскільки ніде на афішував
ся. Тому Б. Кирчів пропонує свій проект консолідації: “Протест 
сей однако до нині не бачив світа Божого – бож кождий чув, що 
багато – а властиво всего єму недостає; тож річ неможлива не 
солідаризоватись з Кацапами там, де вони виступають в [і]нте
ресі прав народа, або таких в інтересі народнім; здоровий розум 
каже преці солідаризоватись з кождим – най [і] з жидом, коли 
по єго стороні правда, або коли він що доброго, розумного ро
бить… От сей програм – а властиво мій проект дотепер маринує 
ся, та Вас дожидає…”68.

Далі Б. Кирчів згадує, що “тимчасом наспіли вибори – а по ви
борах згадані тайні наради. Шухевич Никола довідав ся, та спо
дівав ся, що нас запросять зі двох з Брацтва”69. Саме “Академічне 
братство” і жіноче товариство у Станіславові виявили своє ба
жання матеріально підтримувати те видання, про яке йшла мова 
на зборах у квартирі Івана Франка. Вчений відразу ж пише про
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граму нового видання та вирішує назвати його “Братство”70. Про
те М. Драгоманову не сподобалася ні назва ні програма майбут
нього часопису, і він пропонує назвати його “Поступ”. І. Франко 
позитивно реагує на зауваження М. Драгоманова, але додатково 
проводить переговори з народовцями71. В цей час “Діло” і “Зоря” 
після відходу від них Івана Франка втрачають свій авторитет се
ред читачів, тому виникає термінова потреба помирити вчено
го із народовцями72. У своєму листі Б. Кирчів зазначає,  що була 
прочитана лекція щодо подальшого піднесення “наших народо
вців” після смерті Володимира Барвінського, на низькому рівні 
знаходиться народна робота і тому потрібно все робити для того, 
щоб “1)…нашу політичну часопись “Діло” двигнули до ясно[ї] 
докладно[ї] народно[ї] [і]де[ї]; 2) щоби помогли нам двигнути 
наукову часопись під редакцією п[ана] [І]вана Франка”. Дану ідею 
підтримував і О. Барвінський, який на леції заявив: “з нас один 
Франко зможе єще поставити – піддержати підорваний будинок 
народної програми”73. Проти кандидатури І. Франка виступив 
Г. Цеглиньский, сказавши щоб не провокувати молодь “бо ц[і]я 
молодіж [може] впасти в рамена таких Франків, [і] обмотатись 
в його сіти…”. Далі Б. Кирчів говорить, що старі народовці дуже 
бояться Франкового “червоного волоса” і закликає його: “Наби
райте сил фізичних тай [ї]дьте сюда; беріть за керму – піднесіть 
хоругов. Виж у нас робітник найбільший – Ви не самозванець – а 
долею [і] столітям покликаний до святого діла!”74. Також в рядках 
кореспонденції Б. Кирчіва помітне його захоплення І. Франком, 
яке представлене зверненням до нього у квазірелігійних термі
нах: “чейжеж виведете нас [і]з се[ї] духоти як Мойсей Ізра[ї]ля [і]
з дому р[о]б[о]ти”. Цікавим є також те, Б. Кирчів обзиває народо
вців, а саме Франкового критика Г. Цеглинського – “українофіль
ським кацапом”, і тим самим створює враження, що між молоддю 
і І. Франком з одного боку, та старшими українофілами, з іншого, 
не пролягає жодного містка, оскільки останні не є навіть україн
цями75. Таким чином, бачимо, що даний лист є свого роду перека
зом ультимативної вимоги щодо підтримки видавничих планів 
Івана Франка, який був висунутий руськоукраїнською молоддю 
до народовців в першій половині червня 1885 р. 76

На слідуючий день (20 червня 1885 р.) Б. Кирчів пише наступ
ного листа вченому, де повідомляє, що: “Від вчора зайшли у нас 
такі важні річи, що й не вислав Вам вчера написаного письма, а 
заждав до нині, щоб Вас в дечому повідомити, та просити, можеб 
Ви нам  відворотною поштою сказали, чи ми не зійшли часами на 
безпутя”77. Далі автор розповідає про приїзд із віденьського то
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вариства “Січ” І. Куровця, з яким вони узгодили основні поняття 
консолідації котрі складалися з наступних пунктів: представити 
проти старших “кацапівмоскалів” та “фракції миру” зрозумілу 
народну програму про політичні, літературні, суспільні та еконо
мічні проблеми; визначити на основі програм народовців їх став
лення до слов’янських і неслов’янських народів; надати майбут
ньому часопису зрозумілий політичний, літературний та різкий 
радикальний напрям, в дусі народної програми, праведної освіти 
й зазначити про своє щире відношення до всіх партій та верств 
населення; зконсолідувати сили; триматися осторонь від кри
тичних закидів з боку краєвої та закордонної преси; академіч
ну молодь допустити до народних справ заради їх майбутнього; 
допомогти молодому поколінню видати літературнонауковий 
часопис, а саме – залишити видавництво “Зорі”, лишити молоді 
вільність слова у новому часописі та вибору редакції. Якщо це не 
буде враховано, то молодь буде вважати відносини зірваними і 
своїми силами почне видавати журнал, в якому піднесе своє рі
шуче слово без будьякого захисту інституцій й провідників78. В 
кінці листа автор повідомляє Івана Франка про заснування полі
тичної організації галицьких народовців “Народна Рада”79.

25 липня 1885 р. Богдан Кирчів побував у Львові де передавав 
І. Франку певну кореспонденцію, про яку в листівці до І. Фран
ка від цього дня зазначив наступне: “Мабуть ніколи Ви ще не 
мали кореспонденц[ії] в котрій би нічого путнього не було!”80. 
Ще один лист від Б. Кирчіва отримав Іван Франко мабуть, під кі
нець 1885 р. У ньому автор розповідає, що давно не був у Львові і 
життя йшло б, коли б не потреба у часописах та книжках й робо
ті. Тому він просить вченого, щоб той дав йому “на бороду” дво
томну збірку пісень М. Драгоманова та іншу літературу. Також 
Б. Кирчів прохає, щоб І. Франко оповістив йому проблематику, 
якою цікавиться “Зоря”, проте на це не сподівається, говорячи: “…
ну, хай там біс, у Вас часу не ма…” і тому змушений буде сам наві
датись до Львова. Також автор звертає Франкову увагу на те, що 
йому: “дома кажуть женитись, – я [і] сам не знаю тепер; правду 
сказавши – жінки часом страх хоче ся, – а тут хоче ся [і] самому 
бути, а в хаті н[і]чого [і] чути не хотять; жени ся, тай жени ся! “Я 
не на те тебе вигодовала, кажуть мама, щоб на тобі вінця не виді
ла”. От таке моє”81. В кінці листа священик пропонує передати ві
тання А. Косу, Є. Озаркевичу, О. Терлецькому та В. Коцовському82.

Уже у листі від 24 жовтня 1886 р. Б. Кирчів розповідає І. Фран
ку, що протягом червня 1886 р. його родина перехворіла на тиф, 
наслідком чого стала смерть матері та батька. Також автор листа 
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повідомляє, що йому треба одружуватися, оскільки 8 листопада 
1886 р. мусить ставати на парафію та висвятитись і тому осно
вною метою листа стало запрошення Івана Франка на весілля: 
“Супроти того, моє весіля відбудеся дня 2 н[ового] с[тилю] па
долиста, з п[анною] Євгенією Кобриньскаю на котре Вас Дорож
чий Товаришу сердечно запрошаю враз з Вашой подругой. Ся 
просьба єсть іменно і цілею мого письма”83. У контексті зазна
чимо, що І. Франко був дуже бажаним гостем у родині Кирчівих, 
оскільки сама мати священика згадувала про нього: “у хаті був 
як своя дітина”84. Саме ж освячення Б. Кирчіва відбулося 20 лис
топада 1886 р. Спочатку він священикував у с. Лоп’янка (тепер – 
Рожнятівський район, ІваноФранківська область) та с. Лися
тичі (тепер – Стрийський район, Львівська область). Упродовж 
18901900 рр. був парохом с. Довге (тепер – Стрийський район, 
Львівська область) і м. Моршина Стрийського деканату. Поряд з 
пастирською діяльністю проводив на Стрийщині освітню і гро
мадськополітичну діяльність85.

Упродовж 1886 р. Б. Кирчів займався вивченням творчості 
Ю. Федьковича, про що свідчать кілька листів до Івана Франка. 
У листі до І. Франка від 15 листопада 1886 р. автор повідомляє, 
що його колеги вирішили підготовити збірникальманах до яко
го він повинен був подати  статтю. Сам альманах повинен ви
йти у 1887 р. Кость Горбаль порадив йому написати статтю про 
“Вплив Шевченка на Федьковича”, проте він відмовився, оскільки 
про це писали вже Б. Дідицький і М. Драгоманов. Але К. Горбаль 
пообіцяв допомогти досліднику в даній роботі і з огляду на це, 
Б. Кирчів вирішив підготувати даний матеріал86. Нажаль, пора
ди К. Горбаля мало чим прислужилися священнику, тому, що далі 
він каже: “Але щож, це що він мині сказав, вельми придатне бу
лоби для чоловіка ученого, очитаного, а для такого як я, – прав
да є щось в цім но не тількі, що для другого”87. У зв’язку з тим Б. 
Кирчів змушений звернутися за допомогою до І. Франка. Він про
сить вченого надати певну інформацію про публікацію віршів в 
полемічній брошурі Ю. Федьковича “Slovo nа slovo do redaktora 
“Slova” (вийшла друком у 1861 р. в чкрнівцях – спрямована про
ти москвофільської орієнтації газети “Слово” Б. Дідицького та 
культивованого нею “язичія”). Далі у колі інтересів священика 
є просьба у отриманні даних щодо публікацій поезій Ю. Федько
вича на сторінках часописів “Слово”, “Вечерниці”, “Нива”, “Мета”, 
“Правда” та у виданнях “Просвіти” й інших88. Завершуючи свого 
листа Б. Кирчів прохає “…щоб Добродій були так добрі помочи  в 
цім ділі мині…Сподіюсь отже що В[исоко]п[оважаний] Добродій 
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не відмовлять мині цего прошеня й будуть мати взгляд на… ве
личність праці, а короткість часу!”89. 

Наступний лист до І. Франка від Б. Кирчіва тематично є про
довженням попереднього. Точне його датування відсутнє, проте, 
виходячи із змісту можемо припустити, що він написаний ма
буть, в кінці листопада 1886 р. У ньому священик звертається до 
вченого: “просивєм отже Добродія щоб були так добрі прислати 
всякі потрібні до цей праці жерела”. Тут мова йде про польські 
та українські періодичні видання у яких міг бути присутнім пев
ний матеріал про діяльність Ю. Федьковича, а саме – “Dziennik 
Literacki”, “Przęgląd Рolski”, “Tydzién literacki, artystyczny, naukowy 
i spoleczny”, “Pracа”, “Основа”, “Tygodnik ilustrowany”, “Kraj”, “Учи
тель”, “Ластівка”90. Далі Б. Кирчів звертається до вченого з прохан
ням: “Є[с]лі Добродій будуть ласкаві занятись, [пошуком даних 
матеріалів – В. Г.] то просивим в як найкоротшім часі прислати. 
Є[с]лі прийшло що від Ф[едькович]а – то прошу передати через 
якого але характерного чоловіка”91. 

Від 2 грудня 1886 р. І. Франко отримує ще один лист від Б. Кир
чіва. У ньому священик вибачається за свою впертість і повідо
мляє вченого, що на днях до Львова приїздить його товариш і 
тому І. Франко може передати через нього “все, о що просивєм 
Добродія в по передних двох листах, а окрім цего відповісти, за 
своєй ласкі, на питання там поміщені, без котрих як може самі 
бачите, годі мині де небудь повернутись!”92 Поряд, автор пропо
нує додати ще деякі книжки Д. Павлика і долучити до них ма
теріали про Ю. Федьковича із наступних періодичних видань, а 
саме – “Слово”, “Галичанин”, “Русалка”, “Боян”, “Неділя”, “Dzennik 
literacki”, “Tygodnik naukowy”, “Tygodnik illustrowany”, якщо у них 
є будьяка інформація про нього93. В кінці свого листа Б. Кирчів 
сповіщає І. Франка про чутки щодо запланованого ним видання 
часопису “Поступ” і обіцяє більше десятка передплатників. Щодо 
цього видання, то священик радить присвятити журнал тільки 
для наукових публікацій, а “політику требаб на бік відсунути, 
дати ся  пописувати на цім поли інчім (себ то крикунам)”94. 

Мабуть після цього листа, Б. Кирчів пише наступного, де від
сутнє датування, але із змісту випливає, що він, мабуть, був на
писаним наприкінці грудня 1886 р. в селі Цінева (тепер Рож
нятівський район ІваноФранківської області) і відправлений 
І. Франку із пошти Рожнятіва. У ньому автор зазначає: “…удаюсь 
до Вас сим часом ось з яким ділом: звольте вплинути на кого на
лежит, щоб я получав “Зорю” (від числа 1го) сего року на рахунок, 
який Вам сподобаєсь. Як буде треба заплатити, то і заплачу. Дру
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га річ – Ви обіцяли мені переслати ще в Корчині Пісні політичні 
Драгомановастудію. Розумієся, що я у Вас виторгував на боро
ду – значить гроші пізніше. Отже ж, пришліть, коли ласка, – ду
маю, що великі люде слова не ламають. Стискаю Вашу руку і здо
ровлю Коцовського, дра Озаркевича і прочая”95.

Наступний лист від Б. Кирчіва І. Франко отримує від 24 лютого 
1887 р., де в основному розповідається про клопоти автора. В цей 
час священик знаходився в селі Лоп’янці де був на той момент 
сівробітником старого священика Заячівського. Тут він мав дуже 
багато роботи і тому так довго не писав. Далі у листі мова йде про 
те, щоб І. Франко надав відстрочку у погашенні боргу, оскільки 
у Б. Кирчіва їх багато накопичилось і спочатку він мусить “поза
тикати роти тим, що дуже горлають”96. Далі автор запитує: “А рад 
би я знати, чому Поступ не побачив світла денного, [і] чи в загалі 
будете що видавати? чув я щось про Альманах чи щось такого; 
скажіть, помилуйте, скілько в тім правди? чи будете що друкува
ти?”97 Не знаємо чи отримав Б. Кирчів відповідь на своє запитан
ня, оскільки не збереглося жодного листа вченого до священика, 
тому зазначимо, що журнал “Поступ” Івана Франко спочатку мав 
намір видавати на початку 1885 р., і радився з цього приводу з 
М. Драгомановим. М. Драгоманов порадив відкласти цю справу 
на деякий час. Проте, на кінці 1886 р. Іван Франко знову взявся 
за підготовку видання журналу “Поступ”, проспект якого було за
вершено 15 листопада 1886 р. і через кілька днів надруковано. 
Проте, 2 грудня 1886 р. проспект “Поступу” конфіскувала львів
ська прокураторія, а видання журналу було заборонено98. На за
вершення,  Б. Кирчів просить вченого написати йому відповіді на 
його запитання і попри це позичити цікаву книжку для прочи
тання, за що він разом із своєю дружиною будуть дуже вдячні99.

І. Франко часто послуговувався допомогою Б. Кирчіва у пошу
ках стародрукованої церковної літератури, яку він прискіпливо 
студіював. Доказом такої співпраці священика з вченим є лист 
до І. Франка від 26 листопада 1889 р. У ньому Б. Кирчів пише, 
що йому не вдалося так швидко виконати прохання І. Франка, 
оскільки він їздив у Добряни до тамтешнього пароха Авінков
ського якого розпитував про місце знаходження рукописного Бо
гогласника. Виявилося, що парох про існування рукопису в своїй 
церкві нічого не знає. Проте у ході розмови між ними проявилося, 
що даний манускрипт можливо знаходиться на руках у бувшого 
дяка, або на горищі церкви, а можливо й взагалі загубився під час 
будівництва нової церкви. З огляду на це Б. Кирчів мав ще раз 
навідатися до церкви, а дяк з парохом повинні були віднайти Бо



648

IV Міжнародна наукова конференція «Православ’я в Україні»

гогласник. Проте, його так і не було знайдено, а натомість відна
йшлося два рукописні Ірмологіони – один мабуть відноситься до 
початку ХVІІІ ст., які немають нічого спільного із Богогласником 
і тому Б. Кирчів їх не забрав100. Далі священик пише: “Я догадую 
ся, що він буде в руках старого Петрушевича, (котрого отець в До
брянах був парохом); отжеж міг забрати уже давніще тимчасом я 
дальше буду за такими річами шукати та розпитувати, [і] в данім 
разі дам Вам знати або просто перешлю”101.

Поряд варто зазначити, що такі прохання від І. Франка були 
цікавими для самого Б. Кирчіва, оскільки він сам цікавився ста
родруками, збирав фольклор і свої фольклорні записи передавав 
для вивчення Івану Франку. Зокрема, у перший том “Галицько
руських народних приповідок”, які зібрав, упорядкував і пояс
нив Іван Франко, увійшла ціла збірочка прислів’їв і приказок, які 
Б. Кирчів записав у своєму селі Корчин102.

Останній лист Б. Кирчів написав І. Франку 5 квітня 1900 р. В 
ньому автор пригадує вченому про позичені ним “деякі стар
ші книжки [і] манускрипти, а між [і]ншими оправлену часо
пись пол[і]тичну Головно[ї] [Р]уско[ї] Ради “Зорю Галицку” з 
р. 1848”103, які просить передати у бібліотеку Наукового Товари
ства імені Т. Г. Шевченка. До неї священик також хоче передати 
“деякі книжки и часописи; оно найшлосьби у мене в п[’]ятеро 
більше”. Решту книжок із власної бібліотеки, зокрема богослов
ську справи він передав Деканальної бібліотеки, а белетристику 
до “бібліотеки Руського Касина в Стрию”104. Закінчує автор листа 
повідомленням про свою “досить грізну хоробу нирок”105, яка й 
стала причиною його передчасної смерті. 

Помер Богдан Кирчів в листопаді 1900 р.106 та похований 
у с. Довге (тепер – Стрийський район, Львівська область). На 
смерть Б. Кирчіва І. Франко у “Літературнонауковому віснику” 
відгукнувся некрологом, де писав, що з покійником  відійшла в 
могилу велика сила, яка подавала колись надії, нажаль не спо
внені. За словами І. Франка, Б. Кирчів був палкою натурою, мав 
чистий і непохитний характер, відзначався активністю на зборах 
з молоддю та добрий організатор. Як автор оповідвння “За вола
ми”, та активний дописувач до ряду часописів, зокрема, “Діла” та 
“Зорі”, користувався шаною у читачів107.

У підсумку скажемо, що духівництво Прикарпаття посідало не
абияке місце у багатогранній діяльності Івана Франка. Видно, що 
священики допомагали вченому у його громадськополітичній 
та науковій діяльності, радо приймали у своїх домівках, сприяли 
вирішенню особистих проблем та інтересів. На загал підкресли



649

Постаті

мо, що дана стаття, це не лише спроба показу того, як священики 
(на прикладі І. Кузіва, І. Попеля, Б. Кирчіва) активно співпрацю
вали із вченим та налагоджували з ним дружні відносини, а фак
тично замах на доконечне зруйнування радянського стереотипу 
Франкового атеїзму. З огляду на це, на наш погляд актуальним 
має бути подальше, біль ширше та глибоке вивчення запропоно
ваної проблеми.
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Коли дому Господь не будує,
даремно трудяться будівничі

при ньому
(Пс. 126:1)

1. Над берегами річки Тишиця
Предавнє поселення Ярославичі над берегами річки Тиши

ця своїми витоками сягає XII ст., коли Луцький князь Ярослав 
Із’яславович не лише вибудував тут на городищі замок, а й зали
шив їм своє ім’я [1, с. 569].

Одначе знайдені тут на замковищі кам’яні знаряддя праці за
свідчують нам, що задовго до заснування замку і поселення кня
зем Ярославом Із’яславовичем тут було присутнє життя первіс
них людей [2].

За писемними авторитетними історичними джерелами князь 
Луцький Ярослав Із’яславович був великий будівничий Волин
ської землі і за свій волинський період правління заснував і ви
будував цілу низку поселень і городів [3. с. 308].

Городище на якому князь вибудував замок і біля нього посе
лення Ярославичі являло собою неправильної форми видовже
ний з півночі на південь чотирикутник, з трьох сторін яке омива
ли води ставу, який творила річка Тишиця.

Основним заняттям первісних людей на городищі було ри
бальство, мисливство, а пізніше землеробство та твариництво.

Задовго до приходу сюди князя Ярослава Із’яславовича це го
родище уже було залишене людиною і являло собою пустку.

Замок у Ярославичах вибудуваний тут князем на городищі на
гадував інші тогочасні замки Волинської землі. Оточений з трьох 
сторін водами ставу, перед якими піднімалися високі земляні 
вали з дубовими частоколами та охоронними вежами на них. З 
південної сторонни перед земляними валами був рів наповне
ний водою, над яким з в’їздної брами звисав на ланцюгах опус
кний міст, який на ніч піднімався, а на день опускався.

По середині замку знаходився князівський терем із житлови
ми та господарськими приміщеннями в нім. Під час проживан
ня тут його власника, сюди приїжджали для відпочинку і розваг 
князівські гості.

В. Є. рОЖКО,
С. В. ХОМІцьКий

З ім’ям князя Ярослава
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Судячи із залишок цегли й кераміки на замковищі, пізніші його 
власники розбудовували і зміцнювали оборонні споруди. Як і в 
кожному середньовічному замку, тут могла бути ціла мережа під
земних ходів.

Саме ж село засновано князем Ярославом Із’яславовичем (1169р.) 
одночасно із замком, в плині віків розбудовувалося і зростало та пе
реходило від власника до власника. З історичних джерел дізнаємо
ся, що 1545 року було воно власністю Богушевої Боговитинової, яка 
була зобов’язана утримувати три городні Луцького замку, а також 
вони нам дають відомості, що 1570р. село є власністю Михайлової 
Дялинської (або Дзялинської), які з селами Підлісці і Воротнів пла
тили від них за 16 боярів путних, 58 димів, 8 городів, 3 млинських 
коліс, 2 коршми, а з 1585 року належало до князів Пронських, пізні
ше до Пузинів, Аксаків, Малинських Немирів [4, с. 570].

Опріч того село згадується в акті від 2 листопада 1563 року в 
скарзі архімандрита Жидичинського монастиря св. Миколая, о. 
Іони про пошкодження межових знаків між маєтками Ярославичі і 
Буремець і по оранці полів слугами дружини земського підскарбія 
Федори Сангушкової. Також село згадується в скарзі від 31 серпня 
1583 року Луцького єпископа Іони Красного на князя Олександра 
Пронського, старости Луцького, про напад із зброєю служилих лю
дей на Жидичинський монастир і розграбували його майно, при 
тому тут помічено, що все це майно вибрали, виладнали і до маєт
ку пана старости Луцького Ярославичі відпровадили [5, с. 1001].

З селом Ярославичі та його замком пов’язано ім’я шведського ко
роля Карла II, союзника українського гетьмана Івана Мазепи, який 
1706 року стояв тут військовим табором і вів таємні переговори з ко
зацькою старшиною у їх спільній боротьбі проти Москви [6, с. 570].

Слід наголосити, що в усі часи  головним заняттям селян Ярос
лавичів було землеробство і твариництво. Навколо поселення 
простилялися родючі чорноземи, а луги річки Тишиці давали 
корм великій рогатій худобі, коням та інше. Також з історичних 
джерел дізнаємося, що води річки живили водяний млин по назві 
«Поплавок», тобто млинчовен, колеса якого повертала її течія.

Над селом Ярославичі пропливали віки, мінялися не лише влас
ники, а й окупанти, поляки на москалів. По польських повстанцях 
1831р., 1863р. вони стали власниками не лише села, а й самого го
родища, замковища на якому піднімався палац нових господарів 
Калмикових, могили яких знаходяться біля місцевого храму.

Буревії двох світових воєн своїм чорним крилом зачепили і 
Ярославичі, залишали по собі згарища і руїни, кров і сльози його 
жителів. Але слід підкреслити, що селяни тут завжди мали ви
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соку національну свідомість. У 2030х рр. в селі активно діяла 
місцева філія «Просвіта», де працювали хатачитальня, аматор
ський гурток, місцевий хор. В селі широко і урочисто відзнача
лися Шевченківські ювілеї, українські державні свята, дні пам’яті 
героїв Крут і Базару [7]. через громадськополітичні організації
Просвіта, ОУН виховались майбутні місцеві герої УПА, які боро
лися проти червоних і коричневих окупантів в 40х рр. і багато із 
них віддали своє життя на полі бою.

В добу незалежної України різко змінюється в доброму розу
мінні обличчя села: виросли нові житлові будинки, прокладено 
хідники, будується новий мурований храм. Одночасно змінюєть
ся і духовна скарбниця села: піднявся рівень освіти, наповню
ються новими духовними цінностями людські душі, зростає на
ціональна свідомість його жителів.

2. Незабутні храми душ наших
Знаємо з літописних джерел, що там де наші князі засновували 

поселення, міста, вибудовували замки для їх захисту, а щоб охо
ронити свої душі і душі вірних від скверни вибудовували храми 
Божі. Таким будівничим святинь на нашій землі був волинський 
князь Володимир Василькович, про святі справи якого літопи
сець записав так:

За Берестієм поставив город на пустому місці, що називаєть
ся Лосна…, і церкву поставив Благовіщення Святої Богородиці, 
і прикрасив її іконами золотими, і начиння служебне викував 
срібне, і Євангеліє апракос, оковане сріблом, і Апостола апракос 
і Перемію, Соборник отця свого тута ж положив, і хреста воздви
жального положив [8, с. 447].

Князь Ярослав Із’яславович не був у цьому святому ділі виняток, 
заложивши замок, укріпивши його земляними валами і дубовими 
частоколами та оборонними сторожовими вежами на них, охоро
нив він поселення свого імени від ворожої небезпеки, а щоб охоро
нити свою душу та душі підданих від гріха вибудував перший храм 
Божий. Свідченням того є напівзруйнований кам’яний хрест XII ст. з 
північної сторонни дерев’яного храму Різдва Пресвятої Богородиці.

Ми незнаємо в ім’я кого був освячений престол цієї первісної 
святині у Ярославичах, одначе за збереженими первісними взі
рцями дерев’яних храмів Божих, можемо стверджувати, що був 
він трьохзрубний [9, с. 106]. Саме такі трьохзрубні, тобто трьох
навні дерев’яні церкви будували в Україні – Русі.

Отож першим храмом Божим у Ярославичах, який знаходився 
південіше княжого замку, безсумніву була дерев’яна трьохзрубна 
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церква. Як і всі тогочасні храми мали вони завдяки своїм фунда
торамкнязям все необхідне церковне начиння, Богослужбові ру
кописні книги та інше.

Селяни не могли ізза своєї бідності, а ні збудувати церкву, а ні 
наповнити її церковним начинням, це могли зробити князіфун
датори і не можемо мати жодних сумнівів в тому, що саме так зро
бив Луцький князьфундатор і будівничий Ярослав Із’яславович.

Дерев’яні церкви не були довгостійкими і часто зникали у 
вогні пожеж, природних катаклізмів, людської байдужості. Тому 
перші храми Божі зникали з історичної карти не лише Ярославич, 
а й всієї землі нашої.

За документальними джерелами Держархіву Рівненської об
ласті XIX ст. можемо промовисто сказати, що у XVIII ст. в Ярос
лавичах була дерев’яна церква Воскресіння Господнього, будів
ництво якої тривало з 1746 по 1758 рік. На нашу думку, святиню 
будували коштом парафіян і тому ця будова тривала 12 років. 
За цими ж джерелами церква Воскресіння Господнього мала два 
престоли. Один із них Святого Євангелиста Луки наштовхує нас 
на думку про те, що освячений він був у пам’ять попердньої церк
ви його імені [10, арк. 355].

Дерев’яний храм Воскресіння Христового теж був трьохзрубний, 
побудований на місці попередніх святинь Ярославич і зберігав у собі 
цілу низку безцінних предметів церковного мистецтвавиробництва 
місцевих майстрів: іконостас, ікони, чаші, хоругви, дзвони та інші. За 
змістом та формою святиня була суто народна, суто українська.

– Вибудувані народними майстрами даної місцевості, які не 
мали жодної архітектурної освіти,  знаходимо ці думки в істо
ричному джерелі,  несли вони всю велич і красу народної душі, 
гармонійно поєднували національні архітектурні форми з до
вкіллям, в яких перепліталась монументальна велич і духовна 
досконалість самої душі будівничих. А та душа завжди була укра
їнською – в мові, культурі, мистецтві, побуті. Тому й велич душі 
наших предків простежуємо в будівництві Божих храмів, їх роз
малюванні, убранні [11, с. 4145].

Церква Воскресіння Господнього у с. Ярославичі носила всі зо
внішні і внутрішні ознаки українськості Божих храмів як і всі свя
тині історичної Волині і Полісся, а за документальними джерелами 
зберігалися тут цінні документи, давні Богослужбові книги та інше.

Із західної сторони місцевого храму побудовано було дерев’яну 
дзвіницю, на якій знаходилися 4 дзвони волинських, дубенських 
людвісарів, які своїми мелодійними співами кликали вірних до 
святині [12, с. 89].
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Виявлені документальні джерела Держархіву Рівненської облас
ті також дають нам можливість простежити і міграційні та інші бу
дівничі процеси в с.Ярославичі у XIX ст. Так в 1836 році тут до храму 
Воскресіння Господнього належало разом з приписними храмами 
навколишніх сіл Яловичі, чекна, Деректи 91 дворів, 755 парафіян та 
в самих Ярославичах 18 дворів, 142 парафіяни [13 арк. 362].

За документальними джерелами в 1841 році до церкви Во
скресіння Господнього в селі Ярославичі було приписано 47 дво
рів, 371 парафіян, а з приписними храмами сіл Яловичі і чекна – 
89 дворів, 710 парафіян [14, арк. 355].

Дерев’яна церква Воскресіння Господнього з невідомих при
чин стала аварійною і 1882 році було освячено престол нового 
дерев’яного храму в ім’я Різдва Пресвятої Богородиці побудова
ного коштом місцевого поміщика дійсного статського радника 
Миколи Колмакова і парафіян старанням настоятеля о. Филимо
на Скальського [15, с. 1004].

Церква побудована місцевими майстрами, хрестоподібна з 
центральним масивним куполом, вівтарем на схід у синодаль
ному стилі. Храм багатий на твори церковного мистецтва серед 
яких багато предметів з попередніх храмів Божих. Святині прита
манні всі внутрішні ознаки українськості Божих храмів: вишиті 
рушники, хоругви, різьблені дерев’яні хрести, підсвічники і інше.

Церквам синодального стилю притаманне поєднання Божого хра
му з дзвіницею, що ми й бачимо в місцевій, навколишніх святинях.

Божі храми в Ярославичах в усі часи залишалися вагомими 
осередками глибокої віри й духовності наших предків, в яких 
віки горіла запалена ще в часи князя Ярослава Із’яславовича не
погасла свічка віри – святого українського православ’я, яке було 
найбільшим духовним скарбом наших предків.

3. На шляхах пошуків і знахідок
Наші наукові дороги привели до с. Ярославичі не випадково. 

Переглядаючи документи свого колишнього вихованця Сергія 
Хоміцького, виявив у його паспорті запис про місце народження – 
село Ярославичі, де пройшло лише шість місяців його життя, на
зва якого зацікавила нас обох і ми розпочали виявляти і збирати 
документальні та історичні джерела в Держархівах Рівненської, 
Волинської областей. Разом переглянули ми Клірові відомості 
церков і парафій Дубенського повіту XIX ст., де виявили цілу низ
ку важливих відомостей до історії будівництва храмів Божих, а 
з історичних джерел дізналися про сааме село, його городище, 
замковище, палацище.
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Літнього сонячного ранку вирушаємо з рідного Луцька до села 
Городниці маршрутним бусом, а далі перед нами через луги і поля 
простелилися немощені дороги і стежки. Ведемо в дорозі розмову 
про минуле цієї чарівної землі, яку добігаюче літо поступово пере
дає до рук осені, яка розмальовує все навколо в свої кольори і гами.

Розглядаємо поля покриті цукровими буряками, морквою, кар
топлями, квасолею і інше – земля у зеніті своєї родючості. В роз
мовах спливає час і ми непомітили як перед нами  з’явилось село 
Ярославичі. Брукована вулиця привела нас до церкви Різдва Пре
святої Богородиці. Перше, що дивує нас вцілілий, давній, великий 
кам’яний, двораменний хрест, висота – 178 см., ширина рамен – 
21 см., довжина нижнього рамена – 84 см., верхнього 73,5 см. Хрест 
справді унікальна збережена пам’ятка церковного мистецтва XV – 
XVI ст. Саме такої форми хрести були зображені на гербі історичної 
Волині до Люблінської унії 1569 року [16, с. 23]. Дальше уважне 
вивчення церковища дало нам ще більш унікальну знахідку – не
доруйнований кам’яний хрест доби князя Ярослава Із’яславовича, 
якого не встигли доруйнувати як і саму зачинену святиню місцеві 
комуністи в добу «реального соціалізму» 7080х рр. XX ст. 

Знайдена пам’ятка дає нам ще раз підставу стверджувати про 
присутність християнства, віри нашої у Ярославичах ще в часи їх 
засновника у XII ст.

Наші спроби оглянути святиню з середини не дали бажаних 
наслідків, місцевий настоятель тут у селі не проживає. З слів ві
рних о. Миколай не молиться за вбитих героїв Майдану, не пра
вить молебні по наших бійцях, які впали на полі бою з москов
ською ордою.

Південіше дерев’яного храму Різдва Пресвятої Богородиці 
будується нова мурована церква. Будова цієї святині триває 
вже багато років, але брак коштів не дає можливості заверши
ти будівництво.

Після ретельного огляду церковища, на якому ціла низка над
могильних плит і пам’ятників, серед яких своєю масивністю 
кричать до перехожих надгробні камені родини місцевих помі
щиків – власників навколишніх земель – Колмакових, які спри
чинилися своєю участю при будівництві святині, вирушаємо до 
давнього городища, замковища, палацища, яке знаходиться пів
нічніше храмів Божих. Оглядаємо південну підвищену частину 
цієї недоруйнованої тодішніми комуністичними керівниками 
села предавньої археологічної пам’ятки. Без сумніву – це підви
щення залишки земляних валів, які оточували з півдня вхід до 
замку. Городище, замковище, палацище нагадує неправильної 
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форми чотирикутник: його довжина з півночі на південь 105, ши
рина 32 метри. Висота збереженої пам’ятки місцями сягає до 1 – 
1,5 м. З двох сторін – заходу й півночі її омивають води ставка, що 
його віками творила річка Тишиця, східну ж частину ставу заси
пали бульдозери землею стягненої з пам’ятки, тим самим зруй
нували найкультурніший археологічний її шар. Нині цю пам’ятку 
перетворено в оране поле, йдемо по ще не викопаній картоплі, 
зарослими високими бур’янами, тому й важко віднайти будьякі 
сліди від будівель, які тут підіймалися. Лише з східної сторонни 
знаходимо рештки побитої цегли XVIIXIX ст., з якої було побудо
вано палац власників села Ярославичі.

При ретельному досліджені цієї пам’ятки ми прийшли до ви
сновку, що саме тут на предавньому городищі князь Ярослав 
Із’яславович вибудував замок, а пізніше власники села у XVI
XVII ст. вибудували палац.

Дальше наша дорога з пошуків і знахідок привела нас до шко
ли, де ми мали зустріч, приємну і корисну для наукового пізнання 
минулого села Ярославичі, з директором середньої школи Вікто
ром Дмитровичом Посільським, випускником Крем’янецького 
педучилища, історичного факультету Луцького педагогічного 
інституту ім. Лесі Українки. Нині в школі навчається з її філіями  
161 учень, працює 25 вчителів, серед яких досвідченні спеціаліс
ти: Світлана Косарук, Людмила Поліщук, Ольга Ляцевич і інші.

Під час розмови з Віктором Дмитровичом – істориком за фа
хом, заторкнули ми цілу низку питань з минулого села, зокрема 
стан і рівень сучасної шкільної освіти.

Приходимо до єдиної думки, що не лише на ентузіазмі можна її 
будувати, а на певній матеріальній базі.

– Мене завжди приваблювало село,  каже нам Віктор Дмитро
вич, – мальовнича природа, працьовиті люди, в усі часи знаходилися 
серед них такі, які боролися за нашу національну гідність і свободу.

Оглядаємо школу, більше нашої уваги забирає кімнатамузей іс
торії села Ярославичі. Тут зібрано багато цінних експонатів з його 
минулого: знаряддя праці, речі побуту, народний одяг, документи 
і фотодокументи, книги, рукописи і т.д. Зупиняємо свої погляди на 
«Кобзарі» Тараса Шевченка, виданий 1942 року в окупованому на
цистами Львові. Це рідкісне і цінне видання стало важливим джере
лом для місцевих шевченкознавців і шевченколюбів, вчителів і учнів 
школи. По оглядинах школи робимо висновок, що Віктор Дмитрович 
не лише добрий вчитель історії, директор, а й відмінний господар.

З його слів дізнаємось, що в місцевому будинку культури є 
кімнатамузей Лесі Українки, в якому чимало малярських робіт 
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відомого волинянина художника Леоніда Литвина. Кімнатаму
зей створені тут не випадково. 1881 року Леся Українка з своїми 
рідними побували в сусідньому селі чекна. Про ці відвідини зна
ходимо у спогадах сестри Ольги КосачКривинюк такі думки:

– Це мама з Луцька повезла нас – Мишу, Лесю, мене, – писала 
вона, – Мабуть весною 1881 року, до знайомого мирового посе
редника Самарина в с. чекну на Дубенщині, щоб ми подивились 
на веснянки… [17, с. 46].

З розповідей місцевих старожилів дізнаємося, що церкву Возд
виження чесного і Животворчого Хреста Господнього, 1733 р. 
місцеві комуністивандали знищили цю мистецьку пам´ятку са
кральної архітектури Волині, нині від неї залишилась руїна, а 
церкву св. Луки у сусідньому селі Яловичі перетворили у 80х ро
ках минулого століття у зерносховище, а місцеву Різдва Пресвя
тої Богородиці лише зачинили і не встигли перетворити в руїну.

Ще раз оглядаємо церкви, знімаємо їх на плівку, давні кам´яні 
хрести біля них і вирушаємо в зворотню дорогу. Наші душі по 
вінця переповнені побаченим почутим, яке в дорозі ми старанно 
просистематизували, заналізували, продискутували і прийшли 
до єдиної думки: Ярославичі – предавня, безцінна перлина у на
місті з сіл того регіону історичної Волині і воно буде й після нас 
мати багато майбутніх дослідників, і не одному з них ще відкриє 
свої заховані таємниці, на яких напишуться нові сторінки історії 
предавнього поселення з ім´ям князя Ярослава Із´яславовича.
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Володимир рожко бiля камяного 
хреста ХV – XVi ст.

церква рiздва Пресвятої Богородицi

Сергiй Хомiцький
бiля кам’яного хреста

новозбудований храм

Кам’яний хрест Хii – Хiii ст.
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«Чистота православ’я – це наша 
українська віковічна християнська

традиція , яка глибоко ввійшла в плоть і кров нашу.
Відійміть цю традицію від українського народу –

і він перестане бути українським,
бо загубить саму душу свою, своє духовне обличчя»

І.Огієнко

Українці завжди прагнули зберегти віру предків і самобутню 
культуру свого народу. З духовного джерела сивочолої давнини 
живиться не одне покоління українців. Про це свідчать наукові до
слідження, публікації М.Грушевського, Д.Яворницького, С.Плохія, 
Г.Надхіна, Ф.Макаревського, А.Скальковського, В.Грибовського, 
М.Заковича, І.Шаповала, Ю.Фігурного та ін.

Керманичами прогресу завжди були авторитетні особистос
ті, які відігрівали провідну роль у розвитку своєї держави. До 
таких людей слід віднести князів Кия, Аскольда, Ігоря, Ольгу, 
Володимира. За часів князя Острозького Костянтина, могутньо
го магната часів Речі Посполітої  була видана Острозька Біблія 
на слов’янській мові. А з появою «братств» була видана книга 
«Апостол»  (І.Федоров, Львів 1574 р.), яка стала початком книго 

В. О. рОМенСьКа

Праведний Петро Калнишевський
на стражі духовності

Досліджується тема збереження православ’я в період існуван-
ня козацької держави (1648-1781), під час існування якої створи-
лося багатогранне духовне підґрунтя для подальшого розвитку 
української національної культури. Саме тому кінець XVi – 1 пол. 
XVii ст. академік М. Грушевський назвав українським національ-
ним відродженням. 

Запорізькі козаки, безумовно, займають провідне місце на шля-
ху формування незалежної української спільноти, але є заслуга 
в цьому й сивочолої Сумщини.  Останній кошовий отаман Запо-
різької Січі Петро Калнишевський (1691-1803),  народився у селі 
Пустовійтівка, роменського повіту Полтавської губернії (нині 
Сумсь ка область). Вклад П.Калнишевського в розбудову духовнос-
ті в україні підтверджується його справами. 

Ключові слова: суспільство, духовність, українське  козацтво, 
феномен, Петро Калнишевський.
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друкарства на Україні. Братства вважали головним своїм завдан
ням – зберігання та утримання церков, при яких діяли хори, шко
ли та друкарні. Велася широка праця по утриманню лікарень, до
помозі сиротам і вдовам. 

Наступний період, в контексті духовності, пов’язаний з існу
ванням козацької держави 16481781, а це 133 роки плідного 
розвитку українського народу. Як зазначає М.Грушевський, існу
вання Запорізької Січі  це найбільш яскравий і найбільш цікавий 
період української історії. Високо розвинута самобутня культура 
Січі створила багатогранну духовність, яка створила підґрунтя 
для формування національної культури України. Акумулювавши 
величезний духовний досвід своїх предків XVII —XVIII ст., козаць
кий рух стає найяскравішою сторінкою літопису боротьби укра
їнського народу за свою незалежність.1 

Слід пам’ятати, що на землях Війська Запорозького ніколи не 
було кріпацтва. Саме вільне козацтво стало тією високомораль
ною елітою, яка виборювала державотворення незалежного 
духом народу. Запорізька Січ дала освіту: школи велися україн
ською мовою;  виникли писарські осередки. Виявився феномен 
козацької педагогіки  –  поєднання духовного, інтелектуального 
та фізичного ідеалу, віри у вищість справедливості й мужності. 
І це в той час, коли царизм забороняв викладання українською 
мовою, вилучалися книги, підручники.

Українське козацтво складалося з глибоко віруючих право
славних людей, сповнених патріотизму, які заклали підґрунтя 
для розвитку багатогранної духовності, що стала гордістю та 
вершиною національної культури.  Термін козацтво, явище уні
кальне в формуванні національної духом аристократії, основою 
світогляду якої була оборона православної віри, Церкви і Бать
ківщини. Козацтво залишило в культурній свідомості нашого на
роду найглибший слід, створивши вагоме підґрунтя для сучасної 
активної боротьби в Україні за незалежність.

Послідовна політика по залученню козацтва до збережен
ня православної віри та Церкви, яку проводив П.Конашевич
Сагайдачний та його спадкоємці, дала свої позитивні результати. 
Зрештою, в середині ХVII ст., створилася УкраїнськоГетьманська 
Держава та козацька нація яка кардинально змінила вітчизняне 
державотворення. Важливою ознакою якого стало збереження 
Руської Православної церкви як релігійної конфесії.  2 

Діяльність козаків була різноманітною: поперше вони стали 
захисниками сплюндрованих прав народу; подруге – стояли в 
обороні кордонів своєї землі; потретє – виборювали волю; по
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четверте – розпочавши хліборобство, стали у проломі на захист 
економічних інтересів своєї держави. Це був  важливий крок на 
шляху руйнування економічної залежності від Росії. Освічені, 
озброєні вірою та любов’ю до своєї землі  козаки заявили про 
себе і як творці високого мистецтва. 

Козацтво було носієм прогресивного художнього вподобання. 
Було створене власне творче середовище, в якому розвивалося 
самобутнє мистецтво українського народу. чимало мистецьких 
пам’яток створювалося на замовлення козацьких старшин. Окре
мим досягненням світового рівня стали унікальні козацькі собо
ри, які своїми п’яти поверховими хрещатими у плані будівлями 
вражали самобутньою бароковою красою. По суті був створений 
ірраціональний образ світу у камені. У багатьох містах козацької 
України збереглися сакральні пам’ятки  серед яких слід назвати 
Видубицький монастир в Києві, церкву Святої Трійці у Пустовій
тівці, знесену  Покровську у Ромнах, Глухові, Ізюмі, Козельці та інш.

Осередком козаччини стало Запоріжжя, де сформувалася висо
ко розвинута самобутня культура Запорізької Січі. Саме вона мала 
значний вплив на національну свідомість українського народу, на
слідки такого виховання ми відчуваємо і сьогодні через сплеск пат
ріотичних сил, спрямованих на захист своєї держави, мови, землі.  

А релігійним центром Запорозького козацтва став Терахми
рівський монастир, ченці якого зберігали традиції афонських 
старців. Самарський ПустельноМикільській  монастир розташо
ваний на річці Самарі називали «Запорозькою Палестиною». За 
афонським уставом був побудований і Межигірський монастир, 
який поступово став «патроном запорозької Січі».3 Важливим 
духовним осередком козацтва був і  КиєвоБратський монастир. 
При монастирі було засновано Київське братство на базі якого 
існувало слов’яногрецьке православне училище, де навчалося 
чимало козацький ватажків.  

Козаки ретельно зберігали свій устрій від чужоземців. Право
славна віра, обряди, пісноспів,  були стовпом козацтва, його мо
ральним та духовним оберегом. А правофланговими на цьому по
прищі були кобзарі. Недаремно українське кобзарство М.Гоголь 
назвав «охоронцями бойової слави Батьківщини».

Демократичний настрой козацького періоду досяг високого 
рівня розвитку і вплинув на подальше духовне життя україн
ської нації.  Грушевський назвав цей період розвитку української 
культури національним відродженням.  4

Таким чином ми підвели підґрунтя до героя нашої розмови, 
уродженця Сумщини останнього кошового Запорізької Січі Пет
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ра Калнишевського, ім’я якого увійшло у пантеон видатних імен 
України. Слід відзначити, що довгий час його ім’я було стерто з 
лиця історії, замовчувалося і було покрито суперечливими до
мислами. Але завдяки історика П.Єфіменка, який знайшов у Ар
хангельську справу про висилку до Соловецького монастиря ко
шового отамана П.Калнишевського, про що й надрукував статтю 
у 1875 році в журналі «Русская старина».

Історична Роменщина пишається своїм знаним земляком, ро
довід якого йде з села Пустовійтівка Лубенського полку, нині Ро
менський район Сумської області. 5 

Ким же був Петро Калнишевський, доля якого була невідділь
ною від долі Запорізької Січі, і  який у 84 роки заставив всесиль
ну царицю Катерину II закувати його в кайдани? Парадоксально, 
але за рік до цього, за доблесть та перемогу у російськотурець
кій війні кошовий отаман Запорізької Січі став кавалером найви
щого ордену Російської імперії – Андрія Первозванного! Це був 
блискучий похід на Хаджибей, під час якого козаки визволили з 
турецького полону 5 тисяч осіб християнського населення, по
вернули 586 коней, 5065 голів худоби, 10580 овець. 

Спробуємо простежити життєвий шлях Петра Калнишевсько
го в контексті визначеної теми. Перша ж згадка про кошового да
тується в січових документах 1742м роком, коли він вже був оса
вулом. Вперше кошовим отаманом П.Калнишевський став 1762 
року, а потім з 1765 року всупереч царській волі, знову обирався 
на цю посаду десять років підряд, чого ніколи не бувало. Цариця 
змірилася з таким положенням, завдяки безоглядного авторите
ту отамана, який знався на військовій політиці, був неперевер
шеним стратегом. 

чим прославився П. Калнишевський? По перше  переймався 
захистом кордонів запорізької території, по друге  всіляко сти
мулював заселення великих безлюдних просторів, сприяв пере
селенню селян з центральної і західної України на вольні землі. 
Під його впливом поступово створилась територія зі стотисяч
ним населенням, яка опанувала родючі чорноземи.   Виняткова 
роль Калнишевського в створенні економічного підґрунтя для 
майбутньої української держави. 6  Те, що з часом Україна стала 
мати власну агрокультуру цілком заслуга стратегічної політики 
Петра Калнишевського. 

Незважаючи на складне геополітичне становище, бо Украї
на перебувала у фатальному трикутникові експансіоністських 
держав – Московії, Польщі, султанській Туреччини з її васалом – 
Кримським ханством. 
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Витримавши братовбивчу громадянську війну 6070х років 
XVII ст., козацтво забезпечило існування українському народу. 
Тому заслуга отамана Калнишевського насамперед у тому, що 
саме його керівництво забезпечило зміцнення козацьких зброй
них сил як однією з важливих ознак державності. Він сам був та
лановитим воєноначальником, полководцем, флотоводцем. Не
даремно Катерина ІІ  пожалувала йому золоту медаль озброєну 
діамантами з власним портретом, та чин генераллейтенанта, ви
давши наказ «За отличные достижения в прошлом и нынешней 
кампании, храбрые противу неприятеля поступки». 7 

У покозаченій Україні в результаті вільної праці на власній 
землі розвинулася інтенсивна економіка, висока агрокультура, 
поширеною формою господарства стали козацькі хутори. Там 
широкого розвитку отримали зимівники, як перші в Європі фер
мерські форми господарства. А в них вже народжувались випро
би ужиткового мистецтва. Так широко відомий петриківський 
розпис, розвинутий в наші дні в селі Петриківка на Дніпропе
тровщині, започаткований був на місті зимівника кошового ота
мана Запорізької Січі Петра Калнишевського! 8 В музеї села збе
рігаються портрети Калнишевського, виготовлені народними 
майстрами, влітку на його честь влаштовують народні гуляння. 

Своє визволення від 25річної каторги, Петро Калнишевський 
відзначив коштовними подарунками. Придбав два монастиря, 
Євангеліє в срібній та золотій оправі, вагою у понад два пуди, а 
напередодні, передав кошти для спорудження запрестольного 
срібного хреста вагою 30 фунтів з надписом:

 «Сія книга Евангелія іздєлана коштом війська Запорозько-
го кошового судії військового Петра Івановича Калнишев-
ського» 1760р. 9 Все це було не випадковим, бо славетний козак 
вірою і правдою слугував Україні, спрямовуючі на розбудову її 
незалежності, економічного та духовного розвитку своє життя. 
Таким чином ми бачимо, що його біографія сповнена визначних 
подій на шляху незалежного державотворення. 

Відношення до постаті Калнишевського довгий час було су
перечливе, його не згадували в освітянській програмі. Водно
час воно насичене значними справами в дипломатії, стратегії 
розвитку української спільноти, шляхетними справами у галузі 
духовності, меценатства та благодійництва. З позиції сучасного 
відношення Росії до України, все стає зрозумілим. Завдяки клопо
танню Всеукраїнського фонду ім. Петра Калнишевського, особис
то його голови Івана Рішняка, до Його Святості Владики України 
та Всієї Русі Філарета, ім’я великомученика за правду й справед
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ливість Петра Калнишевського було канонізовано. Історична по
дія відбулася у 2008 році з нагоди святкування 1020 річниці Хре
щення Київської Русі.10

Життєвий шлях П.І.Калнишевського від Січі до Соловків ми 
можемо простежити за численними документами, дослідження
ми істориків, краєзнавців, серед яких вирізняється збірник ма
теріалів «Петро Калнишевський та його доба».  Калнишевський 
помер у віці 112 років, через рік, як отримав помилування від ім
ператора Олександра Павловича. 

Навесні 1887 року Соловки відвідав український історик Дми
тро Яворницький. Його праці донині є найважливішим джерелом 
наших знань про ув’язнення отамана. Так ми дізналися, що похо
ваний Петро Калнишевський на головному подвір’ї Соловецько
го монастиря перед Преображенським собором. 

Могила не збереглася, але на паперті СпасоПреображенського 
собору Соловецького монастиря досі збережено могильну пли
ту з текстом: Здесь погребено тело в Бозі почившего некогда За-
порожской грозной Сечи казаков атамана Петра Калнишевско-
го, сосланного в сию обитель по Высочайшему повелению в 1776 
году на смирение. Он в 1801 году по Высочайшему повелению был 
освобожден, но уже не оставил обитель, в коей обрел душевного 
спокойствие смиренного христианина, искренно познавшего вои 
вины. Скончался 1803 года, октября 31 дня, в субботу 112 лет от 
роду смертью благочестивою, доброю.11

Мабуть не було галузі в якій не залишив Петро Калнишевський 
свого авторитетного слова. Не даремно царський двір запрошу
вав його для вагомих закордонних переговорів. Отаман фахове 
проводив не тільки військові справи, дбав про економіку, сіль
ське господарство, приділяв увагу освіті, культурі. Визначною 
віхою діяльності Калнишевського було утримання демократич
ного розвитку України та ствердження її статусу в світовій спіль
ноті.  Коли запорожці на чолі з Калнишевським здобули турець
ку фортецю Хаджибей, то на цих землях розселилися кількасот 
українських родин з Січі. І вже з 1975 року фортеця отримала 
назву Одеса. Про здобуті виходи до моря. Написав історик Тарас 
Гончарук в книзі «Петро Калнишевський та Хаджибей».

Як далекоглядний стратег, він увів хлібопашество, щоб пере
творити промисловостепове господарство на землеробське. Та
ким чином Калнишевський прагнув позбутися залежності своєї 
держави від Росії, бо  розумів, що Катерина II послідовно прово
дила колонізаційну та русифікаційну політику спрямовану  на 
знищення українського народу. В своїх указах і маніфестах Кате
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рина II підкреслювала, що запорожці “заводя собственное хлебо
пашество, расторгали они тем самим основание зависимости их 
от Престола Нашего...”. 12 

Отже легендарна постать кошового охопила три тисячоліття, 
в який входе період який отримав назву «Золотий вік України», у 
феномен досягнень якого входять і козацькі церкви. Простежу
ється вплив козацьких церков, монастирів на збереження право
славного світогляду та культури українського народу.

Дерев’яні церкви України часів козацької доби вражали своєю 
красою. Вони всмоктали віру та дух предків, самобутню україн
ську культуру, народне мистецтво. Відомо про побудовані 2500 ти
сяч дерев’яних церков з яскравими національними ознаками Кар
пат, Слобожанщини, Полтавщини. Вони мали вигляд високої вежі 
сторожового призначення. Козацький собор це п’ятиверхий хре
щатий храм з характерними народними ознаками в архітектурі та 
убранстві інтер’єру.  Унікальність козацьких соборів відзначилася 
тим, що  Юнеско у 1913 році взяло декілька церков під захист.

 Перша церква у запорізької Січі була збудована у 1676 році  на 
честь Святого Миколая. Загалом в межах території війська Зпо
розького було побудовано 44 церкви, 13 каплиць, 2 скити, одна мо
литовна ікона у 33 поселеннях та урочищах. Велося будівництво 
і за межами Січі.  В архівних документах ми знаходимо відомості 
про те, що Калнишевський на свій власний кошт збудував кам’яну 
церкву в Межигірському СпасоПреображенському монастирі на 
Київщині, церкви на Запоріжжі,  в Ромнах, на Пустовійтівці та в 
своєму зимівнику Петриківці.13 Отаман переймався долею цер
ков посилав їм щедрі дари, срібні, позолочені чашки, ложки, зірки 
та інші цінності. Також Калнишевський, як і Гетьман Мазепа, регу
лярно посилав внески в Церкву Труни Господньої в Єрусалимі. 

Церква святої Покрови, побудована на замовлення й під на
глядом Петра Калнишевського, була найвизначнішою спорудою 
Полтавщини (30 метрів заввишки). 

Над головними дверима церкви був вирізаний напис: «Со
оружен храм сей во імя Покрова Богоматері коштом з старання 
військ запорозьких кошового благородного господина Петра 
Калнішевского, Давида чорного». Цей храм став непересічною 
пам’яткою дерев’яного зодчества II пол. XVII ст. Східної України. 
Дві кам’яні церкви побудовані на кошти Калнишевського існува
ли ще у 30х роках ХХ століття. 

Особливу увагу приділяв Калнишевський навчанню молоді.  
При всіх 16 церквах, що діяли на землях “Вільностей Війська За
порізького”, були церковнопарафіяльні та три підвищеного типу 
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спеціальні школи. В них готувались писарі військових канцеля
рій і паланкових старшин, була школа вокальної музики та цер
ковного співу. Саме на батьківщині Калнишевського в Ромнах у 
1770 році був відкритий “французький пансіон” для козацьких 
дітей – своєрідний ліцей, з поглибленим вивченням французької 
мови. Більшість запорізьких козаків були грамотними, навчали
ся в КиєвоМогилянській Академії.

Українці пам’ятають про славетний період своєї історії 
пов’язаний з Калнишем. У селі Пустовійтівка створено істори
ко–меморіальний комплекс «Батьківщина кошового отамана 
Петра Калнишевського», розроблено туристичний маршрут 
«Місцями козацької слави» та  державний історикокультур
ний заповідник «Посулля», побудовано музей. За ініціативи 
В.А.Ющенка у 2006 році у Пустовійтівці відбудували за оригіна
лом СвятоТроїцьку церкву. 

Слідом за незалежністю на сивочолій Сумщині з’явилося ко
зацьке свято Калнишева рада. Сама назва його передбачає не лише 
співи та танці в національному вбранні, а й практичні кроки по 
збереженню світлої доби козаччини для нащадків. Започатковане 
1991 року з метою відродження духу патріотизму та національних 
культурних цінностей, збереження пам’яті про українських героїв 
спочатку як районне, згодом стало Всеукраїнським. 14 

Свято влаштовується за традиціями та канонами сотенних місте
чок Роменщини козацьких часів Ромен, Глинська, Смілого, Хмелова, 
Костянтинова. В програмі передбачені молебні, наукові конферен
ції, виступи козацьких загонів, освяченням козацьких штандартів, 
посвячення молоді у козаки, творчі виставки, народні гуляння.  

Роменська середня школа №1, отримала звання школиколе
гіуму ім. П. Калнишеського. В Ромнах названа вулиця імені Пе
тра Калнишевського. Указом Президента України відділу при
кордонної служби на Сумщині також надали ім’я славетного 
отамана, один із чорноморських траулерів отримав його ім’я. На 
території заповідника «Посулля» був проведений Міжнародний 
культурномистецький проект «Історія та сучасність», у якому 
прийняли участь митці з України, Японії, Китаю, Кореї, Молдови 
та Росії. 15 черговий міжнародний пленер за участю українських, 
білоруських та російських митців відбувся до 320й річниці з дня 
народження П.Калнишевського.

Всі ці заходи свідчать про увагу держави та громадських ор
ганізацій до свого історичного минулого. Слід назвати Всеукра
їнський фонд ім. Петра Калнишевського, Роменське відділення 
Українського фонду культури, Сумське земляцтво у м. Києві, 
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козацькі загони. Таким чином висвітлення таємничої сторінки 
в історії Українського державотворення рубежу 1718 століть, 
прагнення увіковічити пам’ять останнього кошового отамана 
Запорізької Січі з роками набирає нових форматів та визнання.

«Без Петра Калнишевського Україна була б іншою. Якою? Що
найменше – іншою за територіальними обшири нами і господар
ською діяльністю, не маючи ні найкращих у світі степових чорно
земів, ні причорноморських портів»,  визначив І.Рішняк, голова 
Всеукраїнського фонду ім.Петра Калнишевського. 16 

Зараз мало що нагадує той бурхливий час, коли козаки виборю
вали незалежність українського народу, розбудовували фермер
ське хазяйство, вводили хліборобство, будували храми, прагнули 
волі та незалежного розвитку. Одним із керманичів цих нововве
день був кошовий отаман запорізької Січі Петро Калнишевський, 
над яким була Божа воля та захист ікони «Покрова Божої матері».

Пам’ять про Петра Калнишевського нагадуватиме, що ми на
ція, яка гідна високої шани та світлої, незалежної долі, визнання 
у світовій спільноті. У наших серцях він залишається мужнім і 
свідомим борцем за кращу долю України. Тож будемо й надалі 
плекати в собі почуття любові до рідної землі, самоповаги та гор
дості за своє козацьке походження, дбати про свою історію та її 
самовідданих патріотів. Завдяки життєвого шляху мужнього ко
шового отамана, зрозуміємо краще своє сьогодення.

Отже, культура козацької держави була багатогранною і само
бутньою. З плином часу вона увійшла як складова частина в ду
ховне життя сучасної української нації. Художні вподобання, де
мократичні настрої козацького середовища визначили колорит 
козацького розвитку української духовної культури. 

Козацтво виступало на захист православ’я, повною мірою під
няло православний прапор у роки Хмельниччини. Належність 
до православ’я стала ознакою належності до етноконфесійній 
та соціальній свідомості. На всі укази царського самодержавця, 
козаки відповідали «не буде церква божія запорозька відлучена 
від монастиря Межигірського общежитія пока буде текти вода в 
Дніпрі і стоятиме Військо Запорозьке на землі». 17

З такою вірою та любов’ю до своєї держави живемо й ми, ви
борюючи свою волю та незалежність.
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В. С. рОМаш

Київ – стародавнє місто, котре бере свій початок з сивої давни
ни. Це місто навколо якого об’єднувалися українські землі. Воно 
у Х столітті стало  центром Українського Православ’я, у якому 
почало розвиватися духовне і наукове життя. Починаючи з XVII 
століття наука зосередилася у Київській колегії заснованій ми
трополитом Петром Могилою. І лише з 26 вересня 1701 р. у Києві 
вона офіційно почала називатися «Академією». 

Першим її ректором стає виходець з Білорусії, Гедеон Од
орський. Саме його поставлення ректором Академії було дуже 
великою рідкістю у той час, адже: не вихованець і не професор 
Академії, колишній уніат – її ректор.  Про нього в нашій церков
ноісторичній літературі, поміщенно дуже мало інформації. За
звичай вказується, і то лише приблизно, час його ректорства в 
Академії, потім про його призначення настоятелем (архімандри
том) Батуринського Крупицького монастиря. Одним словом, всі 
свідчення про нього не чисельні. У цій статті ми наскільки мож
ливо заповнимо пробіли у його біографії, та розкриємо детально 
інформацію про його діяльність у Київської академії.

Народився Гедеон Одорський приблизно в 60х роках XVII сто
ліття  у Вітебському воєводстві. Його батько Данило Довмонт Од
орський був стольником і городничим донемборська, власником 
вотчин в Одоркові і Толчині, який 1688 р. перебрався до Києва 
і став на службу до гетьмана Івана Мазепи. З 1674 р. Гедеон Од
орський навчався, ймовірно, у Львівському єзуїтському колегіу
мі, де, щоб мати змогу відвідувати класи філософії і богослiв’я, 
прийняв грекокатолицьку віру. Свою освіту завершив в Оломо
уці (Моравія). Там же прийняв чернечий постриг. Невдовзі став 
архімандритом уніатського Онуфріївського Михайлівського мо
настиря Мстиславської єпархії (тепер чериковський район Моги
льовської області, Республіка Білорусь). У 1690 р. від короля Речі 

ця стаття присвячується до 400-ліття святкування ство-
рення Київської академії (1615 р.) та постаті ректора академії 
Гедеона Одорського. Основна увага звернена на його діяльність у 
Київській академії.

Ключові слова: Гедеон Одорський, ректор, ієромонах, Київська 
академія, митрополит, гетьман.

Гедеон Одорський –
ректор Київської академії
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Посполитої Яна III Собеського отримав привілей на православну 
єпископську кафедру з правом одержання титулу єпископа Біло
руського і Мстиславського та архімандрита НовгородСіверсько
го і чернігівського [9, с. 110].

1 березня 1690 р. Гедеон Одорський прибув до Києва, щоб 
отримати благословення на Мстиславську кафедру від самого 
митрополита Київського, Галицького і всієї Малої Росії Варлаама 
Ясинського. Причину прибуття саме до Київського митрополи
та він виклав у своєму листі до російських царів Іоана та Петра 
Олексійовичів, де зазначав: «что нѣкоторие изъ православныхъ 
бѣлорусскихъ дворянъ, увѣщевали меня, говоря: если хочеш 
быть нашимъ православнымъ бѣлорусскимъ епископомъ, то не
возможно тебѣ посвящаться въ Польщѣ отъ тѣхъ лицъ, которыя 
у нас въ подозрѣніи относительно ихъ склонности къ уніи съ 
костеломъ римскимъ, но слѣдуетъ тебе принять епископское по
священіе отъ нашего православнаго митрополита, живущаго въ 
Кіевѣ, потому что изначала наша бѣлорусская єпархія не иному 
какому подлежитъ вѣдѣнію, какъ только преосвященному митро
политу кіевскому и всея Россіи, находящемуся подъ послушаніемъ 
и благословеніемъ константинопольскихъ и прочихъ греческаго 
восточнаго православ’я патріарховъ» [2, с. 149 ].

Але його задумам не судилось здійснились, тому що тогочасній 
київській владі від імені московських правителів було наказано, 
бути дуже прискіпливими до всіх іноземців. Ретельно допитува
ти про ціль їх приїзду в Україну, відбирати від них документи і 
провівши над ними ретельний нагляд, відпускати їх лише з до
зволу з Москви. Тому,  остаточне вирішення питання про надання 
йому єпископського звання вирішувалось у Москві. Яка відмов
лялася його висвячувати, посилаючись на недостатню підтрим
ку білоруської пастви, хоча згодом дала позитивну відповідь. 

Гедеон Одорський на той час уже прийняв Православ’я. І вважаю
чи за краще не повертатись назад у Річ Посполиту, через фанатично 
налаштованих проти нього уніатів, котрі вже встигнули забрати всі 
його маєтності,  вирішив стати ченцем КиєвоПечерської Лаври. У 
якій 1691 р. він отримав посаду «казнодія» (тобто проповідника). 
Це доручення без сумніву, було знаком уваги до його освіченості з 
боку київської духовної влади. По крайній мірі, прихильність ми
трополита Варлаама Ясинського, не підлягає сумніву [2,  с. 164].

 У 1693 р. отримав сан ієромонаха. Але через смерть свого бать
ка він  разом з посольством київського духовенства виїхав до 
Моск ви, де залишався до 1697 р. Протягом цього часу він намагав
ся повернути втрачене майно свого батька, котре знаходилось у 
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Вітебському воєводстві. Разом з ігуменом Київського Пустинно
Миколаївського монастиря Іоасафом Кроковським виголошував 
проповіді, складав хвалебні твори церковним діячам. Зокрема, є 
згадка про його панегірик патріарху Московському Адріану «Три
гласная жертва хваленія согласная со именем трислявным Адрі
ан…». Але заслужити прихильність московського духовенства так 
і не зміг. До нього ставилися підозріло, як до колишнього уніата, і 
коли він повернувся до КиєвоПечерської лаври, слідом прийшов 
наказ до київської влади «о самом бдительном надзоре» [5, с. 403].

Ієромонах Гедеон Одорський маючи прихильність Київського 
митрополита Варлаама Ясинського і гетьмана України Івана Мазе
пи, після призначення ректора ще тоді Київської колегії Прокопія 
Колачинського 29 березня 1701 року на ігуменство КиєвоНіколь
ського монастиря, стає новим ректором Київської академії. Нам не 
відомо точної дати його призначення на цю посаду. Але, як пише 
історик Київської духовної академії Голубєв Степан Тимофійович: 
«Гедеон Одорскій занялъ ректуру въ Кіевской Академіи (і поєдна
ну з цією посадою ігуменство в Братському Богоявленському мо
настирі), въ промежутокъ времени между 15 мая и 29 іюля 1701 
года» [3, с. 571]. Для визначення дати він наводить два документи. 
Перший документ написаний в першій половині травня, від про
фесорів і студентів, котрі просили митрополита Варлаама Ясин
ського про захист академічних прав, порушуваних міщанами Ки
єва, був підписаний префектом Академії Іннокентієм Поповським. 
Зрозуміло, якби в даний час Гедеон Одорський вже був ректором  
Академії, то під документом знаходився б його підпис, як голов
ного керівника закладу, а не префекта. Внаслідок цього Варлаам 
Ясинський 14 травня 1701 року пише лист митрополиту Стефану 
Яворському, про його клопотання за Академію перед імператором. 
Другий документ 29 червня 1701 року «Отчеты кіевской приказ
ной избы о расходах 1701 года», вже засвічує Гедеона Одорського 
як ігумена Братського монастиря, котрий був присутнім  в Софій
ському соборі «на молебномъ пѣніи» по причині царських іменин.

Ректорство Гедеона Одорського було недовгим (близько трьох 
років), але воно не пройшло безслідно для Академії в розумін
ні зміцнення її матеріального стану і зовнішнього благоустрою. 
Збереглось декілька цікавих фактів, котрі характеризують акаде
мічне життя у ту епоху.

Матеріальний стан Київської колегії після смерті її фундато
ра і щедрого благодійника, Київського митрополита Петра Мо
гили (� 31 грудня 1646 р.), швидко почав занепадати. Внаслідок 
воєнних дій на благоустрій Колегії наносились тяжкі удари. В цей 
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період втрачалась нерухоме майно (маєтності, угіддя, «дворы» в 
Києві), але і сам Братський Богоявленський монастир, де вона зна
ходилась, був майже зниженим внаслідок пожару 23 – 24 серпня 
1658 р. Але, серед ревнителів Православ’я знаходились люди, котрі 
турбувалися за її існування. І тільки лише починаючи з 80х років 
XVII століття, у часи ректорства Іоасафа Кроковського, його турбо
ти про покращення матеріальних засобів Колегії увінчалися від
носним успіхом, і для діяльності його послідовників по ректорстві, 
у цьому відношенні, було відкрите широке поле [3, с. 573 – 574].

У 1702 р., згідно прохання ректора і ігумена Гедеона Одорсько
го, гетьман Іван Мазепа маючи, як сказано в його універсалі «къ 
святой обители братской Кіевской, въ которой многими труда
ми для общей Церкви Божіей и Малороссійской отчизны пользы, 
преподаются и процветаютъ важеніе», – дозволив селянам знову 
заселяти, абсолютно спорожніли в попередні роки від різних во
рожих нападів, село Плисецьке (біля Фастова) [6, с. 109 – 110], на
дане Академії ще Богданом Хмельницьким, і володіння на р. Ко
тор із млинами й прилеглими землями, а також на о. Влуків біля 
Вишгорода з озерами й сіножатями. Гетьман також заборонив 
остерським міщанам спустошувати насадження Карпилівсько
го маєтку Братського монастиря (містечко Карпилівка з при
сілками Косачівкою і Лутавою). Окрім того, надав на Братський 
монастир колишній двір Йосипа Скородки, що лежав неподалік 
Київської Іллінської церкви, і закріпив за Академією всі двори «в 
нижнім городі Києві, надані по древнім крепостям». Гедеон Одор
ський подбав про їх юридичне оформлення. За підтримки колиш
ніх студентів Академії викладача Московської академії Антонія 
Сгрешовського та митрополита Рязанського Стефана Яворського 
виклопотав царський указ від 11 березня 1703 р., за яким Одор
ському була видана грамота на всі володіння Братського Богояв
ленського монастиря відповідно до універсалів гетьмана Мазепи 
й документів Київського магістрату [9, с. 111]. Разом з тим у цій 
грамоті він розпорядився забрати від Міжгірського монастиря на 
користь Братського тисячу ефіків через незаконне присвоєння 
ним декількох маєтностей, котрі належали останньому [7, с. 134].

При Гедеоні Одорському закладений і почав будуватися на 
кошти і під наглядом гетьмана Івана Мазепи новий навчальний 
корпус, що стоїть і донині, – Мазепин корпус [1, с. 292]. Також рек
тор допоміг вихованцям Академії, які жили у різних містах Украї
ни й Росії (114 чоловік), підготувати дорогоцінний дар академіч
ній студентській церкві Благовіщення – Євангеліє в коштовній 
оправі, потир, дискос, срібний позолочений хрест тощо. 
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У квітні 1704 р. Гедеон Одорський отримавши архімандрію в 
Батуринському Крупицькому монастирі, покинув ректорство 
у Київській академії, та вирушив до гетьманської столиці [4, с. 
258]. Тяжко було прощатись студентам з любимим ректором, і 
тому на згадку про роки перебування в Академії, студенти підне
сли Гедеону Одорському гравюрупанегірик, виготовлену Іларіо
ном Мігурою [8, с. 162]. 

Але не довго довелось Гедеону Одорському, жити спокійним 
життям. Адже 1709 року гетьман Іван Мазепа пішов війною 
проти російського імператора Петра І, але був переможеним. 
Внаслідок чого, 1712 р. Гедеона Одорського як прихильника й 
однодумця Івана Мазепи й Пилипа Орлика було заслано до Соло
вецького монастиря. Але за рішенням архангельського віцегу
бернатора Олексія Курбатова його разом із протопопом Іваном 
Рогачевським, також вихованцем Академії, залишили на матери
ку. 1713 р. вони в Архангельську заснували слов’янолатинську 
школу, згодом перетворену на семінарію. Гедеон Одорський був у 
ній першим ректором. Написав для учнів «Катехізис». Помер і по
хований Гедеон Одорський, вірогідно, в Архангельську [5, с. 404]. 

Підсумовуючи наше біографічне дослідження, потрібно ска
зати, що життя ієромонаха Гедеона Одорського є прикладом для 
багатьох. Адже, своїм сумлінним виконанням покладених на ньо
го обов’язків від здобув прихильність: київської вченої еліти, ми
трополита Київського Варлаама Ясинського, гетьмана України 
Івана Мазепи. Отримавши посаду ректора Київської академії, він 
зміцнив її матеріальний стан. А своєю  освіченістю здобув собі 
любов від професорів та студентів Академії.
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ЦЕРКОВНА
ПИСЕМНІСТЬ

У наукових студіях, присвячених українській полемічній спад
щині першої половини XVII ст., майже не поміченим залишився 
анонімний твір під назвою – «Святого Кирила, екзарха алексан
дрійського, ігумена, наука про противну унію, проти благочести
вих священиків православних ясне указання» (далі – «Наука»). 
Перша згадка про твір, що зберігся в рукописному збірнику по
лемічних, повчальних, догматичних, літургійних, церковноіс
торичних текстів, написаних скорописом XVII ст., належить ро
сійському філологуславісту Олександру Востокову1, який відніс 
створення «Науки» до Польської Русі. Текст пам’ятки і короткий 
коментар до неї опублікував бібліотекар Київської духовної ака
демії Амброзій Криловський2. На його думку, укладач збірника 
був освіченою особою, обізнаною з писемними творами не лише 
«Московської Русі, а й ПівденноЗахідної»3.  

В. І. люБаЩенКО

Маловідомий православний твір XVII ст.
«Наука про противну унію»:

до питання про авторство
у статті розкрито структуру і зміст анонімного полемічного 

твору, спрямованого проти Берестейської унії і написаного, найімо-
вірніше, у братських колах Галичини у 1620-х рр. анонім заховався під 
іменем Кирила лукаріса, на той час александрійського патріарха. 
автор статті, розмірковуючи над деякими епізодами з діяльності 
Кирила лукаріса в українських землях і його взаєминами з право-
славними братствами, спробував з’ясувати обставини і мотивацію 
написання пам’ятки. у статті висунуто гіпотезу про її створення 
кількома особами і використання ними грамот святителя. 

Ключові слова: Київська митрополія, Берестейська унія, пат-
ріарх Кирило лукаріс, православні братства, релігійна полеміка  
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У нотатках до «Науки» О. Востоков уточнив, що в її заголовку 
йдеться, власне, про Константинопольського патріарха Кирила Лу
каріса, якого помилково названо святим. Відомо, що Кирило Лукаріс 
був ігуменом одного з крітських монастирів, потім протосинкелом 
Александрійського патріарха Мелетія Пігаса, а з 1597 р. – намісни
ком Вселенського престолу в українськобілоруських землях. 1602 
р. Лукаріс посів Александрійську, 1621 р. – Константинопольську 
кафедри4. При цьому А. Криловський у вступі до публікації твору за
уважив: «Поза сумнівом, він не належить Кирилу Лукарісу, його ім’я 
використане задля більшого авторитету, що було у звичаї наших 
старих книжників»5. Цю думку підтримав випускник Київської духо
вної академії Василь Перепечин, який, вивчивши полемічні прийо
ми, застосовані автором твору, не виключив його створення у захід
нобілоруському регіоні6. Обидва дослідники, з огляду на звернення 
«Науки» до церковних легенд і народних передань, слабкість бого
словської аргументації автора, досить скептично оцінили її історич
не значення. Колоритна мова пам’ятки з украпленнями полонізмів і 
критика у ній Риму, єзуїтів і провідників Берестейської унії підштов
хнули А. Криловського до висновку: її автор був «західнорусом», без 
систематичної шкільної освіти, з простаків, хоча і начотчиком.  

Обсяг твору невеликий – одинадцять двосторонніх аркушів, 
поділених на чотири частини. У першій спростовуються доктри
нальні й історичні підстави церковної унії, непривабливо змальо
вані дії православних ієрархів Київської митрополії, які перейшла 
під юрисдикцію Апостольської столиці. Друга частина, позначена 
підзаголовком «Реляція про приховані штуки єзуїтських звичаїв», 
описує методи діяльності Ордену Ісуса у східних теренах Речі По
сполитої. Третя частина – «Про гоніння на Церкву Божу від апос
татів багатобунтівного світу цього і про спасіння православних 
християн, що існують при Східній Церкві, і про страх Божий та 
інше» – наставляє читачів у вірності православ’ю і нагадує про іс
торію боротьби християнської Церкви з її відступниками та єрети
ками. Остання частина, названа «Про різності костьольні зі святою 
апостольською церквою», перелічує 47 доктринальних, богослуж
бових, звичаєвих відмінностей між православ’ям і католицизмом.    

Зміст пам’ятки засвідчує її компілятивний характер, особливо 
у двох останніх частинах, що виглядають запозиченням з давніх 
православних дидактичних і полемічних творів. Натомість дві 
перші частини «Науки» є оригінальним текстом, в якому автор 
розкриває події з життя православного населення у Львові, Пере
мишлі, Бересті кінця XVI – початку XVII ст. і подає власні емоцій
нопубліцистичні коментарі до них. 
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Особливий інтерес викликає перша частина пам’ятки: побудо
вана на реальному матеріалі, вона розкриває епізоди боротьби 
православного населення Галичини з проунійною партією, що їх 
осмислено в контексті попередніх спроб церковної унії між Захід
ною і Східною Церквами. Ці спроби, на думку автора, були нав’язані 
православним римськими «папежами», які (особливо папа Фор
моз)7 причетні до руйнації єдності Христової Церкви. І нині Рим 
є осідком, в якому мешкає «богантихрист»8. Та головна критика 
спрямована проти ініціаторів Берестейського собору – єпископів 
Володимирського Іпатія Потія і Луцького Кирила Терлецького. 
Постать Іпатія Потія9, власне, посіла центральне місце в «Науці», 
позаяк у творі змальовані його приїзд до Львова у 1604 р. та спро
би зайняти собор Святого Юра. Автор досить детально описав, 
як члени Львівського Успенського братства протистали намірам 
Потія. Цей приїзд підтверджують також інші історичні джерела10. 
Присутність у «Науці» багатьох деталей, що супроводжують роз
повідь, яскравих оцінок, наданих учасникам цих подіям11, дозво
ляє зробити висновок про добру обізнаність з ними автора. 

У другій частина пам’ятки автор викриває дії єзуїтів, які «с 
крыжаковъ повстали,.. именемъ христіанства згодили назы
ватися» і, маючи вплив на польського короля і римського папу, 
намовили деяких руських панів на унію («той унѣи творцы»). Цю 
тезу, яку з кінця XVI ст. активно застосовувала Східна Церква у 
протикатолицькій полеміці, автор доповнив низкою прикладів з 
релігійного життя тодішніх України і Білорусі.   

Цікавою є остання частина пам’ятки (про третю нижче): пода
ючи у ній список «оман» Західної Церкви12, автор поєднав тради
ційні для православної полеміки оцінки з такими, які, скоріш за 
все, також узяв з власних спостережень. Його список є, фактично, 
відтворенням полемічних творів, написаних на основі грецьких 
і болгарських протографів київськими митрополитами Леонті
єм, Йоаном, Георгієм, Никифором та ігуменом КиєвоПечерсько
го монастиря Феодосієм. Аналіз візантійських і давньоруських 
тексів засвідчує, що «Наука» найбільш подібна до «Послання 
святішого патріарха константинопольського Михаїла Керуларія 
блаженішому патріарху антиохійському Петру» (1054), відомо
го в руській редакції під назвою «Михаїла архиєпископа Царго
рода про єресі латинські». Цей твір, маючи в різних редакціях і 
руських списках неоднакову кількість викривальних артикулів, 
перераховує не лише реальні відмінності між двома християн
ськими Церквами (вчення про filioque, чистилище, використання 
опрісноків під час Євхаристії), а й вигадані (заперечення латиня
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нами рішень семи вселенських соборів, відмова римського папи 
від пос ту). Є й звинувачення католиків у поганських звичаях 
(ритуальне уживання крові удавлених звірів і птаства, помазан
ня дітей слиною). Деякі пункти автор «Науки» міг також узяти з 
полемічних текстів, що увійшли до руських Кормчих книг (зокре
ма, «О фрязех и прочих латинах», слова ченця Студитського мо
настиря в Константинополі Никити Стифата проти опрісноків і 
целібату, про піст, суботу, про стриження пресвітерами борід, но
шення ними перснів тощо). читаємо в «Науці» ще й про «омани», 
які стосуються церковних традицій і побуту: мовляв, католики 
образи бовванні по церквах міста настановили, на хресті Христо
вому лише три цвяхи визнають, хрест на коліна кладуть, по місту 
водять процесії з іграми бісівськими, свята Господні зі стрільбою 
богопротивно відправляють, їх ченці не постяться, а панам за 
гроші дозволяють у піст вживати м’ясо та неправдивими прися
гами землю від людей до своїх костьолів відбирають. У своєму 
списку, як бачимо, автор відтворив не лише дійсні доктринальні 
суперечності, які Східна Церква вважала перешкодою на шляху 
до унії, а й особисту неприязнь між православними і католиками, 
що виявлялася на культурнопобутовому рівні і ще більше поси
лилась після Берестейського собору. 

Відзначені текстуальні особливості «Науки» допомагають у від
повіді на два ключових питання: чому анонімний автор заховався 
під ім’ям Кирила Лукаріса? І ким був справжній автор твору? 

Задля відповіді звернімося, насамперед, до постаті Кирила Лу
каріса. Світова історіографія, присвячена цій духовній постаті, яка 
відіграла певну роль в житті Київської Церкви, поки що мало знає 
про українські сторінки його біографії. До нас дійшла низка гра
мот, послань, приватних листів Лукаріса, надісланих українським 
братствам і окремим братчикам, що розкривають різні епізоди 
історії братського руху у переддень і під час Берестя та періоду 
загострення боротьби між противниками і прихильниками унії 
у 20–30х рр. XVII ст. Збереглася також інформація про особисте 
перебування Лукаріса у східних землях Речі Посполитої13. Його 
перший візит сюди датують 1594–1597 рр. і пов’язують з освіт
німи ініціативами київського воєводи, князя КостянтинаВасиля 
Острозького. Заснувавши 1576 р. православний колегіум в Остро
зі, князь запросив вчених і педагогів з усієї Європи. На цей заклик 
відгукнувся Александрійський патріарх Мелетій Пігас, який вияв
ляв особливий інтерес до життя православних в українськобіло
руських землях14. Пігас відправив до України архимандрита Кири
ла, свого племінника, який перед цим чотири роки у Венеції, ще 
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сім – у Падуї студіював давні і сучасні мови, філософію Платона й 
Аристотеля, діалектику і риторику, теологію та етику. 

В Острозі Лукаріс викладав грецьку і латинську мови. Його 
листування з членом Львівського братства Гавриїлом Дорофе
йовичем15, опубліковане французьким орієнталістом Емілем Ле
граном16, дозволяє припустити, що Лукаріс міг викладати також 
філософію і богослов’я. Під час його перебування тут активізува
лась робота Острозького науковоосвітнього гуртка, в якому пра
цювали грецькі дидаскали і перекладачі, що допомагали також у 
виданні праць отців Східної Церкви та літургійних творів. Відо
мим учнем Лукаріса був Мелетій Смотрицький. 

Своє учительство Лукаріс поєднував з роботою у братській 
школі Віленського Святодухівського братства. Сюди він вперше 
приїхав навесні 1595 р. і впродовж двадцяти місяців, хоча й з пе
рервами, викладав у Вільні грецьку мову, беручи участь у дис
путах між братчиками та єзуїтами і францисканцями, а також у 
видавничій справі. Під його керівництвом братство надрукувало 
у Вільні 1596 р. твір Мелетія Пігаса «Диалог, альбо Розмова о пра
вославной и справедливой вере единое кафолическое Восточное 
Церкве» (вдруге в Острозі, 1603). У передмові зазначено мету ви
дання: аби кожний учень одержав духовну поживу, таку важли
ву в цих місцях, що вирують різними єресями. У присвяті книги 
студенти посилаються на «преподобного і розважливого нашого 
ректора, пана Кирила Лукаріса, синкела святого престолу алек
сандрійського»17. Підтримував Лукаріс стосунки і з Львівським 
братством, насамперед з його вчителем Гавриїлом Дорофейови
чем. Планувалося також викладання Лукаріса у Львові: на почат
ку 1596 р. він зібрався до Галичини, але чума, що спалахнула тоді 
в околицях Перемишля, затримала його. 

А невдовзі Лукаріс був уже зайнятий подіями у Бересті, куди 
прибув на православний собор за розпорядженням Никифора 
Кантакузина, екзарха Константинопольського патріарха Єремії 
II Траноса. Відомою є участь Кирила Лукаріса у соборі, у підпи
санні протестації до Київського митрополита Михайла Рогози і 
соборного звернення до православних з повідомленням про по
збавлення влади «єпископіввідступників» – ініціаторів унійно
го Берестейського собору. Православний собор був засуджений 
польським королем Жигимонтом III Вазою, який наказав зааре
штувати Никифора. Такий перебіг подій змусив Лукаріса зали
шити Річ Посполиту.        

Вдруге майбутній патріарх приїхав в Україну на початку 1600 р. 
після листа, що з ним Жигимонт III звернувся до Мелетія Пігаса. В 
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листі король, занепокоєний загостренням відносин прихильників 
і супротивників унії, просив патріарха вплинути на православних 
задля релігійного миру в державі. Мелетій Пігас написав королю 
відповідь, а заразом підготував листи до Костянтина Острозько
го, кальвініста Мартіна Броневського (автора знаменитого «Апо
крисису»), з яким Лукаріс зблизився у Бересті, до чеського брата 
Теофіла Турновського, одного з ініціаторів православнопротес
тантського синоду 1599 р. у Вільні. На цьому синоді православні 
і протестанти домовилися про співпрацю у відстоюванні своїх по
літичних і релігійних прав і навіть обговорювали варіанти можли
вого союзу18. Свої листи Мелетій Пігас передав через Кирила Лука
ріса, який знову приїхав до князя Острозького. 

Цей другий приїзд неабияк збурив унійну партію, яка сповісти
ла про це короля. Як дізнаємося з листа Іпатія Потія до троксько
го воєводи Миколая Радзивілла (католика) від 9 вересня 1600 
р., Іпатій звернувся до львівського католицького духовенства, 
ініціювавши арешт Лукаріса. І той 24 січня 1601 р. звернувся з 
листом до Львівського арцибіскупа Яна Дмитрія Соліковсько
го, спробувавши у ньому виставити себе, Мелетія Пігаса та усю 
Східну Церкву прихильниками союзу з Римом. А Жигимонт III, 
зацікавлений у добрих стосунках з Константинополем, надіслав 
Лукарісу листа, в якому нагадав, що іноземцям без його волі за
боронено перебувати в королівстві і, з огляду на тривожні часи, 
запропонував повернутися додому.

Православні кола Речі Посполитої заперечили атрибуцію цьо
го документу, вважаючи його фальсифікатом католицького по
леміста, єзуїта Петра Скарги, який першим надрукував лист Лу
каріса19. Геласій Діплиць (власне социніянин Євстахій Кисіль) у 
своєму полемічному творі «Антапологія» звинуватив католиків 
у тому, що вони змінили лист Лукаріса задля навернення право
славних, які свято шанують своїх патріархів, на унію20. І слід ви
знати: підозра у підробці мала підстави. Адже тількино Кирило 
опинився за межами Корони, він надіслав грамоту Львівському 
братству (датована 26 березнем 1601 р. і продубльована у звер
ненні до Братства церкви Різдва Богородиці у Рогатині). У грамо
ті важко завбачити симпатика унії: «писание мое посылаю,.. абы 
волци тяжкие выгнани были,.. так и до конца стойте, благочес
тие свое ухраняючи, и вѣру свою чистую стерегучи, якъ нас и сам 
Спаситель притчею, еже о змии, ясне научаетъ»21. Неприйняття 
унії у тій моделі, що була запропонована у Бересті, Кирило Лука
ріс послідовно відстоював і в інших посланнях до православних у 
землях Київської митрополії22.    
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часті звернення Лукаріса до українських братств, його пал
ка протиунійна лексика і заклики до «міцного стояння» у 
православ’ї дійсно могли підштовхнути анонімного автора «На
уки» до використання імені владики. Зрештою, третя частина 
твору прямо перегукується ще з однією грамотою Кирила Лука
ріса, що була надіслана ним 29 травня 1620 р. з Тирговиште до 
львівських і перемишльських братчиків23. У цій грамоті Алексан
дрійський патріарх зазначав: до нього доходить чимало скарг від 
православних, яких утискають ті, хто відійшли від учення отців 
Церкви. Наставляючи православних у збереженні істинної віри, 
Кирило звернувся до біблійного прикладу мужнього протисто
яння лжепророкам: «И Йона, некогда оскорбився и унываше, не 
восхотев долготерпети и надеятися сбытия высокого совета Бо
жия. Всепремудрый же Бог осенившую над ним тыкву учителя 
поставил обличати пророка». Автор «Науки» також наводить 
схожі взірці боротьби за віру: «А хто жъ съ тыми геретиками въ 
той часъ войну вѣлъ? Кто ихъ обличалъ, обявлялъ и отгонялъ?.. 
оные святые великія и знаменитые мужіе,.. богоносные отцы 
наши и патриархове»24. Лукаріс у своїй грамоті нагадував головні 
чесноти правдивого християнина, вихваляючи православних за 
довготерпіння і вірність Христу. Ті ж сентенції читаємо у «Науці»: 
«Розмножмо жъ прето, братіе, и розрастѣмъ цноты въ сердцахъ 
нашихъ и въ честности заховуймося, абысмо въ досконалостъ 
Божого человѣка пришли и досконалыхъ вѣчныхъ добръ отъ 
Господа Бога доступили!»25. Втім, текстуальні паралелі прочиту
ються в багатьох православних творах того часу; чимало думок 
«Науки» є, фактично, відтворенням текстів раннього Мелетія 
Смотрицького, Івана Вишенського, Василя Суразького, Клірика 
Острозького, що були популярні у братському середовищі. А той 
факт, що автор «Науки» був свідком і, можливо, учасником бо
ротьби українських міщан з унійними владиками, промовляє на 
користь його приналежності до якогось православного братства. 

Найпевніше йдеться про Львівське братство. Головні події, опи
сані у «Науці», стосуються Львова, і саме до його братчиків найчас
тіше звертався Лукаріс, стурбований їх суперечками з єпископом 
Гедеоном Балабаном і вчителем Гавриїлом Дорофейовичем, заці
кавлений роботою братських школи і друкарні. Беручи до уваги 
тривалі контакти львівських міщан з Лукарісом26, можна також 
припустити знайомство автора «Науки» з довіреною особою па
тріарха – бо в кінці грамоти Лукаріса львівським братчикам за 29 
травня 1620 р. зазначалось: «Ныне же обретше в священно иноцех 
кир Иосифа и протосиггела Святейшего Престола нашего, и насто
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ящая к Вам начертавше писания уверихом ему к вашему братству 
принести. И иная некая нужная православию усты возвестите за
поведавши и упованием яко исполнит повеления ему»27. Тобто, цю 
грамоту Лукаріс передавав через свого помічника.  

Що нам відомо про цього Йосифа, Кирилового протосинкела? 
Ним, насправді, був українець Йосиф Кирилович, який змолоду по
трапив на православний Схід, жив у Палестині та на Синаї, прийняв
ши постриг, імовірно, в одному з Афонських монастирів28. 3 червня 
1620 р. Лукаріс відправив його у Річ Посполиту – «в Кіевъ, Галичь 
и Львовъ и на всю Бѣлую Русь, и далъ ему грамоту учительную, и 
жилъ онъ в тѣх городахъ для науки года с два»29. На початку 1622 
р. Кирилович виїхав до Москви, маючи доручення від Лукаріса зі
брати милостиню для Східної Церкви; та, виконавши доручення, 
повернутися в Константинополь він не зміг через військові події на 
Балканах. Тож у лютому 1623 р. Кирилович оселився у КиєвоПечер
ському монастирі, де впродовж одинадцяти років займався пере
кладацькою і видавничою діяльністю30. Маючи свого представника 
у Києві, Лукаріс міг сподіватись на тісніші зв’язки з церковною вла
дою і мирянською спільнотою Київської митрополії. 

Під час свого перебування у Львові Йосиф передав братчикам 
не лише грамоту Лукаріса, а й, пам’ятаємо, якісь усні рекоменда
ції патріарха («некая нужная православию усты возвестите за
поведавши»). Статус Александрійського, потім Вселенського па
тріарха на дозволяв Лукарісу публічно виявляти свої антиунійні 
настрої, не наражаючись при цьому на погіршення відносин між 
Варшавою, Римом і Константинополем. Натомість в анонімній 
полеміці це було цілком можливо. На необхідність такої полеміки 
православними в Україні прозоро натякав Лукаріс у грамоті до 
перемишльських і львівських братчиків. І те, що час написання 
«Науки» майже співпадає з перебуванням Йосифа Кириловича у 
Західній Русі, слід вважати невипадковим.   

Під час мешкання в Україні протосинкел Йосиф і сам активно 
включився в її культурноосвітнє життя. Свідченням цього є його 
співпраця з братськими друкарнями у Львові і Києві, його пере
клади тут догматичних, канонічних і полемічних текстів Східної 
Церкви. Деякі тексти Йосиф мав при собі, деякі отримав від Ки
рила Лукаріса. Останнє підтверджують листи патріарха до росій
ського царя Михаїла Федоровича31.  

Короткий огляд «Науки» в контексті церковних подій, 
пов’язаних з перебуванням Кирила Лукаріса в Україні та його 
відносин з українськими братствами, дозволяє зробити попере
дні висновки. Вірогідно, автор нашого полемічного твору похо
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див з Галичини32 і, скоріш за все, був мирянином, членом Львів
ського Успенського братства. А сам твір, який у деяких місцях є 
своєрідною хронікою церковного життя, писався у Львові. Якщо 
ж узяти до уваги досить тривале перебування у Західній Русі па
тріаршого протосинкела – майже в той час, коли створювалась 
«Наука», можна припустити співучасть у роботі над пам’яткою 
Йосифа Кириловича. В усякому разі, з огляду на його обізна
ність з грецькими і латинськими полемічними текстами і, поза 
сумнівом, саме його переклад патріаршої грамоти до львівських 
братчиків, допомогу Йосифа авторові «Науки» не слід відкидати. 
Мабуть не випадково галицький полемічний твір потрапив до 
збірника, що зберігся в Румянцевській колекції у Москві разом 
з іншими українськими, створеними у Галичині та Києві, і росій
ськими полемічними текстами. Поява «Науки» у цьому збірнику 
ніби повторює шлях самого Йосифа Кириловича в його подоро
жі до Москви через Галич і Київ. Утім, наші міркування є наразі 
лише гіпотезою, що потребує подальшого дослідження. 

1 Див.: Востоков А. Х. Описание русских и славянских рукописей Румянцевского му
зеума. – СанктПетербург, 1842 (репринт: Wiesbaden, 1964). – С. 554–562. 

2 «Наука о противной унии» – памятник полемической литературы, составленный 
около 1626 г. // чтения в Историческом Обществе Нестора Летописца. – Киев, 1892. – 
Кн. 6, отд. 3. – С. 5–7 (вступне слово А. Криловського), 9–28 (текст пам’ятки).  

3 Там само. – С. 5–6. Твердження цілком обґрунтоване. Адже крім українських руко
писів – зокрема, «Бесіди Білоцерківської, або розмови, бувшої 1663 року в містечку Біла 
Церква названому, між Галятовським і ксьондзом Адріяном Пекарським про Церковне 
Священноначалля» ректора КиєвоМогилянського колегіуму Йоаникія Галятовського 
або неповного списку анонімної, написаної «польськоруським перекладачем» (О. Вос
токов), передмови до книги «Небеса» отця Східної Церкви Йоана Дамаскина, значну 
частину збірника складають північноросійські тексти. 

4 Лише у 2009 р. Священний синод Александрійського патріархату прилучив Кири
ла Лукаріса до лику святих. Див. офіційне повідомлення про це на сайті Александрій
ського патріархату:  http://www.greekorthodoxalexandria.org/index.php?module=news&
action=details&id=373

5 «Наука о противной унии»... – С. 6. 
6 Див.: Перепечин В. «Наука» Св. Кирилла Лукариса о противной унии 

(неисследованный памятник западнорусской историкополемической литературы) // 
Дисертаційний архів Київської духовної академії Інституту рукописів Національної бі
бліотеки України ім. В. Вернадського. – № 1267 (рукопис 1909 р.). – С. 8–11.

7 Православне передання, відображене у руських полемічних творах і хронографах, 
приписало римському папі Формозу сповідання віри, в якому обґрунтовано додаток 
filioque («і від Сина») до догмату про Святу Трійцю. Тож папа Формоз названий вину
ватцем церковного розділення. Ця легенда присутня у «Посланні про Мономахові дари», 
приписуваного київському митрополиту XV–XVI ст. СпиридонуСаві, в анонімній «Повісті 
про новгородський білий клобук» і «Літописці Еллінському і Римському». У полемічно
му творі «Про єдину віру», підписаного священиком з Острога Василієм, папа Формоз 
згаданий першим у списку римських єресеначальників. Див.: «Послание о Мономаховых 
дарах» («Послание СпиридонаСаввы») // Дмитриева Р. П. Сказание о князьях владимир
ских. – Москва; Ленинград, 1955. – С. 159–166; Летописец Еллинский и Римский. – Санкт
Петербург, 1999. – Т. 1. – С. 459; 2001. – Т. 2. – С. 102–103; Повесть о новгородском белом 
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клобуке // Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием 
КушелевымБезбородко. – СанктПетербург, 1861. – Т. 1. – С. 287–303.

8 Взята з протестантських творів, ідея папиантихриста набула популярності в 
українській полеміці. Антитринітарій Мартін Кровицький обґрунтував її у своєму пам
флеті «Візерунок антихриста». На православному ґрунті її розробку продовжили Іван 
Вишенський у творі «Извещение краткое о латинских прелестях», Василь Суразький у 
«Книжиці», невідомий автор памфлету «Послання до латин з їх же книг», а найвираз
ніше – Стефан Зизаній («Казання святого Кирила, патріарха єрусалимського про анти
христа і знаки його, з розширенням науки проти єресей різних»).

9 Іпатій Потій, за автором, «будучи правдивим христіанином, потом, покинувши 
вѣру христіанскую, был розмаитымъ геретикомъ: напередъ был нуркомъ, потомъ 
новокрещенцомъ аріаниномъ, и жидомъ был, отрѣкшися Христа, и въ школѣ жидов
ской молился» («Наука о противной унии»... – С. 9–10). Подібні звинувачення на адресу 
Потія мали широке побутування, про них можна прочитати в полемічному творі «Пе
ресторога» або Густинському літописі. 

10 Див., зокрема, протоколи братства за 1604 р.: Зубрицкий Д. И. Летопись Львов
ского Ставропигиального братства по древним документам // Журнал Министерства 
народного просвещения. – СанктПетербург, 1850. – № 5, ч. 66., отд. 2. – С. 109–112. 
Див. також соборне послання від 5 червня 1604 р. єпископського намісника протопопа 
Григорія, священика Благовіщенської церкви, до духовенства і мирян Львівської пра
вославної єпархії, в якому викладено скаргу на Іпатія Потія, унійного митрополита, 
«который пріѣхавши 30. Мая въ городъ Лвовъ въ томъ великій розрухъ и розтеркъ и 
звады межи поспольствомъ звыклымъ въ покою жити починилъ...» (Цит. за: Петруше
вич А. Сводная Галицкорусская летопись с 1600 по 1700 год. – Львов, 1874. – С. 403).

11 Про приїзд Потія у «Науці» читаємо: «и не принялъ его во Лвовѣ жаденъ человѣкъ 
ани до жадное церкви его не пустили, ани проскуръ ему не дали. Але онъ, купивши на 
рынку пироговъ, и служилъ собѣ въ костелѣ литоргію у фари...». А при зустрічі з Поті
єм єпископ Львівський і Галицький Гедеон Балабан «на привитаню не далъ ему руки и 
анѣ всталъ предъ нимъ, ани сидѣти ему далъ». Вороже зустрінутий владикою і львів
ськими братчиками, Потій, «поприбіявши листы свои по костелахъ и въ церкви... Успенія 
Пресвятое Богородицы у мѣстѣ, а самъ почалъ возы готовати и стацѣю свою на дорозѣ 
казалъ вернути и самъ зе Лвова утѣкъ, грозячися на мещанъ, же его за митрополита 
не приняли» («Наука о противной унии»... – С. 11–12). Пояснюючи зраду православних 
ієрархів бажанням засідати «у радѣ в Корунѣ Полской», автор вдається до іронії: владик, 
що уявили собі, як зберуться разом з арцибіскупами, «ажъ надѣя обмылила», але «теперь 
мѣйсца нѣ маютъ тые слѣпые вожове зъ своею зъ гнилою уніею, съ которыхъ и теперь, 
ляхи смѣются не вымовне, а они тежъ, ослѣпившися тоею манѣею, тиснутся до костела, 
хочай ихъ бы намнѣй костелъ не потребуетъ». Оповідаючи про львівські події, автор зга
дує сутички прихильників унії з міщанами у Перемишлі («якъ дѣялося у Премышлю въ 
мѣсте отъ Крупецкого»), Бересті, Слонімі, з сумом зазначаючи: «Тая унѣя розширяется у 
Руси суптелно, углажено, уфарбовано и полященно, а часомъ и кровію польляна» (Цит. 
за: Петрушевич А. Сводная Галицкорусская летопись... – С. 13, 16–17).

12 Такі списки, досить популярні серед православних Київської митрополії в другій 
половині XVI – першій половині XVII ст., складалися багатьма українськими полеміс
тами. Наприклад, ієродияконом КиєвоПечерського монастиря Леонтієм, перелік «ла
тинських єресів» якого починається словами: «Сказаніе вкратце о ересехъ тридесяти 
и четырехъ, их же нынѣшніи отступники митрополитъ Рагоза и владыки нанесли въ 
церковь Восточную, пріявши вѣру папежскую Западную...» (1608). Див.: Акты, относя
щиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографическою 
комиссиею. – СанктПетербург, 1865. – Т. 2 (1599–1637). – С. 271–273.     

13 Висвітлені, хоча і фрагментарно, у: Малышевский И. И. Александрийский патри
арх Мелетий Пигас и его участие в делах Русской Церкви: в 2 т. – Киев, 1872; Жукович 
П. Сеймовая борьба православного западнорусского дворянства с церковной унией 
(до 1609). – СанктПетербург, 1901; Hoffmann G. Griechische Patriarchen und römische 
Päpste. Untersuchungen und Texte. II.1: Patriarch Kyrillos Lukaris und die römisсhe Kirhe // 
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Orientalia Christiana. – Roma, 1929. – Vol. 15/1, № 52; Савчук П. Причинки до правовір
ності Кирила Лукаріса // Богословія. – Львів, 1930. – Кн. 1; Παπαδόπουλος Χρ Κύριλλος 
Λουκάρεως – Αθήναι, 1939; Hadjiantoniou G. Protestant Patriarch. The Life of Cyril Lucaris 
(1572–1638) Patriarch of Constantinople. – Richmond, 1961; Caliam C. Cyrill Lucaris. The 
Patriarch Who Failed // Journal of Ecumenical Studies. – 1973. – Vol. 10, № 2; Rosemond K. 
Cyrille Lukar. Sermons 1598–1602. – Leiden, 1974; Любащенко В. Кирилл Лукарис и про
тестантизм. Опыт межцерковного диалога. – Одесса, 2001; Борковский А. Первый ви
зит экзарха Кирилла Лукариса в Киевскую митрополию (1595–1597) // Каптеревские 
чтения: сб. статей. – Москва, 2009. – Вып. 7.

14 Про це див.: Малышевский И. И. Александрийский патриарх... – Т. 1, 2 (листи Ме
летія Пігаса до суспільних і церковних діячів Західної Русі); Regel W. Analecta Byzantino
Russica. – Petropoli; Lipsiae, 1891 (листи Мелетія Пігаса); Ясіновський А. Роль Острога в 
культурних взаєминах України зі слов’янами і греками // Острозька давнина. Досліджен
ня і матеріали. – Львів, 1995. – Т. 1; Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского Став
ропигийского братства (1586–1788). Источниковедческое исследование. – Москва, 2009.

15 Гавриїл Дорофейович (1570 – після 1624) – український письменник, перекладач, 
культурний діяч. Навчався в Острозькому колегіумі, потім – у Венеції і Падуї, де (а можливо 
під час перебування у Константинополі) познайомився з Лукарісом. З 1590 р. – член Львів
ського Успенського братства. У виданому в братській друкарні 1614 р. творі Йоана Зла
тоуста під назвою «Иже в святых отца нашего Іоанна Златоустаго архієпископа Констан
тінополя книга о священъствѣ» Дорофейович написав віршпанегірик «До велможного 
пана, єго милости пана Аленсандра Балабана, старосты вѣнницкаго и прочая...» і переклав 
слов’яноруською мовою основний текст твору. Див.: Харлампович К. Западнорусские 
православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное 
обучение в них и заслуги их в деле защиты православия. – Казань, 1898. – С. 387–390; Коля
да Г. Я. Гаврило Дорофеєвич, український літератор XVII ст. // Радянське літературознав
ство. – Київ, 1958. – № 3. – С. 49–59; Мицько І. 3. Острозька слов’яногреколатинська ака
демія. – Київ, 1990. – С. 88–89. Друк віршів з видання Успенського братства, атрибутованих 
Дорофейовичу, див.: Українська поезія. Кінець XVI – середина XVII ст. / Упор. В. П. Колосова, 
В. І. Крекотень, М. М. Сулима. – Київ, 1978 (2е вид. – 1992). – С. 102–106.

16 Legrand E. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés par 
des Grecs au dixseptième siècles: 5 t. – Paris, 1895. – T. 4. 

17 Харлампович К. Западнорусские православные школы... – С. 265–266.
18 Про це див.: Евгений, митр. (Болховитинов). Описание Киевософийского собора и 

киевской иерархии. – Киев, 1825; Соколов И. И. Отношение протестантизма к России в 
XVI и XVII веках. – Москва, 1880; Kempa T. Wobec kontrreformacji: protestanci i prawosławni 
w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie 
XVII wieku. – Toruń, 2007.  

19 Skarga P. Na Threny i Lament Theophila Orthologa, do Rusi Greckiego nabożenstwa, 
Przestoroga. – Kraków, 1610. – S. 108–114.

20 Diplica Gellaziusza Antapologia Apologiey, która do przezacnego Narodu Ruskiego... – 
[Raków], 1632. – S. 607.

21 Цит. за: Крыловский А. Львовское ставропигиальное братство. (Опыт церковно
исторического исследования). – Киев, 1904. – Приложения. – С. 15–16. 

22 Збереглися сім грамот Кирила Лукаріса Львівському Успенському братству (одна 
за 1601, три за 1614, 1620, 1626, 1629 рр.), по одній грамоті братству церкви Різдва Бо
городиці у Рогатині (1601) і Перемишльському Святотроїцькому братству (1620), гра
моти з уставом Луцького братства (1623) й на будівництво у Луцьку братської Хресто
воздвиженської церкви з правом ставропігії, грамоти з наданням Лукарісом ставропігії 
Манявському скиту (1620) і Крехівському монастирю (1628). 

23 Її текст див.: Петрушевич А. С. Дополнения ко сводной Галицкорусской Летописи 
с 1600 по 1700 год. – Львов, 1891. – С. 27–29.

24 «Наука о противной унии»... – С. 25.
25 Там само. – С. 25. Порівняймо з Лукарісом: «Настоящее бо время подвигом есть 

время, ныне терпению нашему, да было бы познаваемо быти, искушает нас Бог, а не 
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оставляет, чает бо в нас прославитися... Не сомневайтеся прочее, но Бога во всем про
славите и пресвятому Его имени право и чистым сердцем служите» (Цит. за: Петруше
вич А. С. Дополнения. – С. 28).

26 Доведені не лише на основі грамот і листів, а й особистих стосунків Лукаріса з 
окремими діячами братського руху, які приїжджали до нього: наприклад, під час його 
перебування у Молдавському князівстві – львівські братчики Роман Красовський, 
пани Филип, Габріель, у Константинополі – братська делегація зі Львова і Вільно, 
львівський купець Андрій Стрелецький. А ще збереглися книги, які передав Лукаріс з 
дарчими написами ректору львівської, потім – київської братських шкіл, майбутньому 
Київському митрополитові Йову Борецькому. Львівським братчикам Кирило надіслав 
грецький Октоїх, на основі якого звірявся текст першого видання Октоїха, що вийшов 
у братській друкарні 1630 р., а також грецькі літургійні тексти для редагування Анфо
логіону, виданого 1632 р. Див.: Головацкий Я. Начало и действование Львовского Ста
ропигийского братства по историческолитературному отношению. – Львов, 1860. – 
С. 46–47; Временник Ставропигийскаго Института с месяцесловом на год 1880. – Львов, 
1880. – С. 137–141; Исаевич Я. Д. Приемники первопечатника. – Москва, 1981. – С. 92; 
Фонкич Б. Л. Из истории греческоукраинскорусских культурных связей в первой по
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Завжди актуальним в історичних дослідженнях було твер
дження про те, що російська православна церква − це знаряддя 
проведення великодержавної політики зросійщення в Україні. З 
цією метою київських митрополитів призначали переважно з ро
сіян і таких, що отримали освіту в російських академіях. Однак не 
можна заперечувати, що, оселившись у Києві і пропрацювавши 
багато років у КиєвоПечерській лаврі, вони ставали патріотами 
цієї землі і багато робили для розбудови освіти й культури нашо
го краю. У більшості з них це було останнє місце служіння, вони 
заповідали Лаврі власні колекції подарунків, книг тощо. Але з 
усіх владик найбільший подарунок зробив митрополит Флавіан, 
який подарував Лаврі власну унікальну бібліотеку, що налічува
ла близько 20 тис. книг, і побудував для неї окреме приміщення.

Відомо, що бібліотека митрополита Флавіана була вивезена 
нацистами з КиєвоПечерської лаври до Німеччини в роки Вели
кої Вітчизняної війни. Національна історична бібліотека України 
(НІБУ) випустила каталог бібліотеки Флавіна із вступною стат
тею Наталії Удод [1]. Він складається з 180 книг, які залишилися 
від бібліотеки і зараз перебувають в НІБУ.

Мета цієї статті – дослідити шлях надходження і чисельність 
книг бібліотеки митрополита Флавіана у фондах Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Митрополит Київський і Галицький Флавіан (світське ім’я 
Микола Городецький) народився 26 липня (8 серпня) 1840 р. в 
м. Орел, у сім’ї дворян. Його батько Микола Городецький – пред
ставник старовинного дворянського роду Симбірської губернії. У 
чотири роки Микола втратив батька, а в десять і матір. Залишив
шись сиротою, він отримав добре  домашнє виховання й освіту в 

О. В. ЗаЄць

Бібліотека митрополита Київського
і Галицького Флавіана у фондах

Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Досліджується історична постать митрополита Флавіана 
(Городецького),  особливості формування його бібліотеки та її по-
дальша доля у фондах різних бібліотек україни і за кордоном.  

Ключові слова: єпископ Гурій, бібліотека митрополита Фла-
віана, П. П. Курінний, Музейне містечко.
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будинку глибоко віруючої тітки. Середню освіту Микола отримав 
в Орловській гімназії, після закінчення   якої вступив до Москов
ського університету на юридичний факультет.  Однак глибока 
релігійна налаштованість спонукала Миколу порвати зв’язок зі 
світом і його гріховними потягами. Тому в 1861 р. на останньому 
курсі університету Микола залишив вищу школу й пішки попря
мував 90 верст до МиколоПесноського монастиря, що у с. Лугове 
Дмитрівського району Московської єпархії, де був призначений 
на роботу при кухні й трапезній. 

10 (23) грудня 1863 р. 23річний Микола Городецький був при
йнятий до штатних послушників Симонова Успенського монасти
ря Москви, заснованого ще в 1370 р. Там він виконував усі найваж
чі роботи, і  23 грудня (5 січня) 1864 р. був висвячений у стихар. Із 
християнським смиренням Микола виконував спочатку чорні ро
боти, потім був призначений на послух у храм, де як паламар сте
жив за чистотою храму та його начинням. У 1866 р. архімандрит 
Симонова монастиря Гурій (Карпов) (1814–1882) отримав призна
чення  до Російської Посольської церкви в Римі й запропонував по
слушнику Миколі супроводжувати його секретарем. 

17 лютого (2 березня) 1866 р., у віці 26ти років, Микола при
йняв постриг з ім’ям Флавіан, а наступного дня висвячений в чин 
ієродиякона. Внаслідок перерви зносин Російського уряду з пап
ським двором, через півтора місяця архімандрит Гурій та ієроди
якон Флавіан залишили Рим і попрямували до Неаполя. Звідти 
– до Казані, куди архімандрит Гурій призначений був єпископом 
чебоксарським, вікарієм Казанської єпархії з дорученням управ
ління СпасоПреображенським монастирем. Тут, у  СпасоПреоб
раженському монастирі, ієродиякон Флавіан 9 (22) квітня 1867 р. 
був висвячений у чин ієромонаха. 5 (28) лютого 1868 р., у зв’язку 
з переведенням Гурія на Сімферопольську кафедру, ієромонаха 
Флавіана зарахували до складу братства Таврійського архієрей
ського будинку, де він спочатку виконував обов’язки духівника, а 
потім економа. Також, Флавіан здійснював богослужіння і треби у 
ФеодороСтратилатівській церкві м. Алушта. У цей же час він був 
інспектором класів і законовчителем Таврійського єпархіально
го жіночого училища, в якому безкоштовно викладав географію. 

6 (19) червня 1873 р. Флавіан був призначений членом Право
славної Пекінської духовної місії (заснована указом імператора 
Петра I в 1700 р.) Протягом десяти років Флавіан проходив місі
онерське служіння в Китаї. Насамперед він завзято почав вивча
ти китайську мову, виконуючи обов’язки священнослужителя 
місії. Потім узявся за переклад китайською мовою богослужбо
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вих книг та книг релігійноморального змісту, складаючи в той 
же час і самостійні твори, потрібні для справи місії.  Ієромонах 
Флавіан зробив переклади “Вказівка   шляху в Царство небесне” 
митрополита Московського Інокентія (ПоповаВеніамінова) та 
“Короткий виклад християнської віри” протоієрея М. І. Волобує
ва. Ним також написано “Пояснення православного богослужін
ня для китайців”. Багато зробив Флавіан і для впорядкування та 
видання залишених йому архімандритом Паладієм (Кафаровим) 
матеріалів для китайськоросійського словника. На це знадо
бився рік копіткої роботи. Успіху проповіді ієромонаха Флавіана 
сприяло знання китайських вірувань, звичаїв і моралі, тривалі 
бесіди з місцевими жителями.

Православна паства в Китаї збільшувалася з кожним роком, і 
тому 2 (15) жовтня 1879 р. ієромонах Флавіан призначений був 
на посаду начальника Пекінської місії з возведенням у чин ар
хімандрита. 

Десятирічне місіонерське служіння  виснажило Флавіана і 
25 жовтня (7 листопада) 1883 р. через слабке здоров’я він про
сив у Святійшого Синоду відпочинку і звільнення від служби з 
подальшим зарахуванням до числа братії СвятоТроїцької Олек
сандроНевської лаври. Прохання задовольнили. 20 січня (2 лю
того) 1885 р. відбулося наречення, а 2 (15) лютого 1885 р. хіро
тонія архімандрита Флавіана в єпископа Аксайського,  вікарія 
Донської єпархії.

29 червня (12 липня) 1885 р. Флавіана перевели на посаду 
єпископа Люблінського, вікарія ХолмськоВаршавської єпархії. У 
1891 р. архієпископ Леонтій став митрополитом Московським, а 
14 (27) грудня того ж року Флавіана було призначено єпископом 
Холмським і Варшавським. При владиці Флавіані  в єпархії дещо 
сповільнилося храмобудівництво, але активно відкривалися 
церковні школи. У 1894 р. почалося зведення величного Варшав
ського ОлександроНевського собору, освяченого в 1912 р. Вла
дика Флавіан, на відміну від попередника, нетерпимо ставився 
до елементів уніатської обрядовості, і його різкі заходи щодо об
рядової однорідності за російським зразком налаштували проти 
нього частину місцевих жителів [2].

21 лютого (6 березня) 1898 р. владика Флавіан був  затвердже
ний  архієпископом Карталинським і Кахетинським зі званням 
екзарха Грузії. Тоді ж  владика Флавіан був затверджений постій
ним членом Святійшого Синоду.

10 (23) листопада 1901 р. владика Флавіан імператором Ми
колою II був затверджений архієпископом Харківським і Охтир
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ським у званні члена Святійшого Синоду. На цій кафедрі він 
пробув усього чотирнадцять місяців, але й за цей недовгий час 
зробив досить багато. При ньому був реорганізований єпархі
альний сирітський притулок, посилилася релігійноосвітня ді
яльність духовенства, виникли місіонерські гуртки, засновано 
релігійноосвітнє братство. Владика цікавився духовними на
вчальними закладами, дбав про поліпшення їх роботи, скорочу
вав зайві за ними витрати, упорядкував ведення в них суворої 
звітності. часто здійснював він у храмах богослужіння, був при
сутній на уроках, іспитах та урочистих зборах духовнонавчаль
них закладів. За його пропозицією було відкрито Братство в 
ім’я Святої Великомучениці Варвари, яке мало метою надавати 
матеріальну допомогу бідним вихованкам єпархіального жіно
чого училища.

4 лютого 1903 р., після смерті митрополита Феогноста (Лебе
дєва),  архієпископа Флавіана було возведено в чин митрополита 
Київського і Галицького священноархімандрита КиєвоПечер
ської Успенської лаври, з даруванням діамантового хреста для 
носіння на митрі.

Зустрічали його на кордоні Київської єпархії, а 25 лютого ми
трополит прибув до Києва. На вокзалі його чекали міський го
лова, представники духовенства і майбутня паства. Київський 
голова виголосив урочисту промову і вручив митрополиту хліб
сіль. Після цього процесія попрямувала в Софійський собор, де 
владика Флавіан приклався до святинь, виголосив урочисту про
мову і дав святительське благословення. Далі митрополит поїхав 
у КиєвоПечерську лавру. Там його зустрічали намісник Лаври 
Антоній (Петрушевський) з братією. Священноархімандрит Фла
віан відправив молебен, дав благословення братії. 

До зустрічі архімандрит Антоній підготував звіт про Лавр
ське господарство, яке включало три пустині: Китаївську, Голо
сіївську, СпасоПреображенську; а також іконописну майстерню, 
друкарню, 2класну церковноприходську школу, лікарню, готель 
для паломників і бібліотеку. Бібліотека Лаври розміщувалася на 
другому ярусі великої дзвіниці. До складу бібліотеки входили: а) 
рукописи (416 од.); б) книги церковнослов’янською і російською 
мовами (9846 од.); в) журнали (2054 од.) – усе це зберігалося  у 
132 шафах і 3 вітринах [3, арк.25]. Митрополит Флавіан привіз 
власну бібліотеку, яка мала розділи, хоч і була не упорядкована. 
Початком зібрання була бібліотека його вчителя – єпископа Гу
рія.  Книжки до своєї колекції митрополит Флавіан почав збира
ти ще за часів служіння в Китаї. Бібліотека Флавіана нарахову
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вала більше 20 тис. книг, серед яких було дуже багато рідкісних і 
цінних видань з історії, літератури, педагогіки, музики.

Отримавши у своє підпорядкування налагоджене архіман
дритом Антонієм Лаврське господарство, Флавіан, який звик усе 
життя економити заради свого скарбу – бібліотеки, продовжив 
своє книгозбирання. Він бачив недолік Лаврської бібліотеки – 
відсутність читальної зали, і через це – відсутність культури чи
тання братії. Проте перевагами Лаврської бібліотеки були наяв
ність систематичного каталогу книг та розстановка літератури в 
шафах згідно з цим каталогом. Тематичні розділи він запозичив 
з Лаврської бібліотеки і почав поступове впорядкування своєї 
книгозбірні. Він бачив, що матеріальні можливості в нього збіль
шилися, але як чернець продовжував жити скромно. Як священ
ноархімандрит Лаври він написав заяву в Духовний собор Києво
Печерської лаври, що не бажає отримувати всю свою платню, а 
буде складати всі гроші на окремий рахунок у Лаврському казна
чействі, йому ж надавати в міру накопичення певну суму тільки 
за письмовим проханням. З цієї суми він не брав нічого особисто 
собі, але в жовтні 1903 р. за письмовим розпорядженням було 
видано 20 тис. руб. на будівництво нової церкви між митропо
личими покоями і братською кухнею, 3 тис. руб. Київському то
вариству попечительства про бідних, 40 тис. на будівництво бі
бліотеки [3, арк. 52]. Для того щоб його власна бібліотека добре 
зберігалася і могла бути доступною людям, митрополит Флавіан 
вирішив передати її КиєвоПечерській лаврі і збудувати для неї 
окреме приміщення. Це було зроблено не зразу, лише в 1908 р. 
архітектором Є.Ф. Єрмаковим під керівництвом намісника Києво
Печерської лаври архімандрита Антонія.

Найдостовірнішим джерелом знань про людину, на думку ав
тора, є бухгалтерська звітність, зокрема кошторис особистих ви
трат і доходів. Журнал вихідної документації канцелярії митро
полита він писав особисто. З цього журналу видно, що для нього 
притаманна булавелика повага до керівників нижчих підроз
ділів. Вирішення майнових питань Лаври переправляв  на роз
гляд архімандрита Антонія, будьякі тривалі відлучки ченців не 
дозволяв, питання дисципліни  і покарання за гріхи ченців він 
покладав на намісників монастирів, питання про зарахування до 
семінарій і проступки студентів – на ректорів академії та семіна
рій, ретельно підходив до висвячення нових священиків, перед 
призначенням псаломщиків відправляв на екзамен. Коли багато 
священиків просилися в Лебедин, навіть маючи інші парафії, він 
писав: “Зачем? Богу служить или деньги зарабатывать?”  Він і свої 
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гроші економив й інших. Коли Київська духовна консисторія вже 
вирішила і просила його резолюції зобов’язати всі парафії перед
плачувати  журнал “Церковноприходская школа”, він написав: 
“Уже и так обязаны выписывать “Народное образование”, не на
хожу обязательным еще один журнал”. Сам він грошей ні в кого 
не просив – економив на собі, не витрачав зайвого, і тому, коли 
архієпископ Волинський Антоній (Храповицький) просив дозво
лу на збір грошей по Київських парафіях  на будівництво церков 
у Волинській епархії, зокрема в с. Яйно Ковельського повіту і в м. 
Овручі, то дав дозвіл лише на місяць [5, арк. 81].

На свої кошти в КиєвоПечерській лаврі митрополит Флавіан 
побудував Благовіщенську церкву з трьома престолами, лікарня
ний комплекс, створив величезну братську бібліотекучитальню 
і заповів їй свою книжкову колекцію. Він узагалі багато уваги 
приділяв розповсюдженню бібліотек, підтримував їх організа
цію. Зокрема, коли призначали нового бібліотекаря бібліотеки 
Софійського собору протоієрея Миколу Стелецького, митропо
лит Флавіан зі знанням справи створив особливу комісію для 
перевірки наявності книг і складання акта прийому [6, арк. 94]. 
Митрополит  завжди затверджував посилку книг Печерської дру
карні до єпархіальної місіонерської бібліотеки [7, арк.86]. Створе
ний Флавіаном у 1902 р. в Києві Місіонерський комітет, перетво
рений був ним же в Єпархіальну місіонерську раду, яка під його 
керівництвом допомагала парафіяльному духовенству виданням 
і розсилкою брошур, листків релігійноморального змісту. Рада 
утримувалася за рахунок особистих коштів митрополита.

Знайомство з єпархією митрополит Флавіан почав з відвіду
вання духовних навчальних закладів та єпархіальних установ. За 
тиждень владика проінспектував усі семінарії і духовні училища 
Київської єпархії, а також жіночі єпархіальні училища та Київську 
духовну академію, причому був присутнім навіть на лекціях. У са
мому Києві налічувалося на початок 1903 р. 35 церковних шкіл, 
але гостро відчувалася відсутність учительських шкіл. І митро
полит Флавіан вирішив відкрити в Києві нову церковновчитель
ську школу. Відразу було почато будівництво, яке закінчено в кін
ці 1903 р. Він надавав грошову допомогу  Церковноісторичному 
археологічному товариству. 1 липня 1903 р. за розпорядженням 
митрополита в будівлі КиєвоПодільського духовного училища 
відкрилися курси для псаломщиків. У Київській єпархії, в одній з 
перших у російській церкві, був реалізований надзвичайно важ
ливий проект: восени 1905 р. при кількох міських церковнопа
рафіяльних школах були відкриті дитячі садки для дошкільнят 
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від трьох до восьми років. Ці заклади були добре організовані, 
при них створені піклувальні ради для пошуку матеріальних 
ресурсів. З 1904 р. митрополит Флавіан у Київській єпархії при 
парафіяльних школах увів вечірні заняття для дорослих, які вже 
через рік набули великої популярності. У деяких школах чисель
ність дорослих доходила до 70 осіб. Дбав владика і про те, щоб усі 
парафіяльні священики регулярно проводили недільні читання 
для народу.

У дні смути й анархії 1905 р. митрополит усі свої зусилля спря
мував на боротьбу з руйнівниками імперії. У цей час до влади
ки Флавіана з’являлися “громадські” діячі, які хотіли узаконити 
ексцеси вуличного життя авторитетом митрополита Флавіана. 
Духовна академія  висловлювала своє захоплення подіями, духо
вна семінарія також. Щоб напоумити духовенство, яке йшло на 
поводу в бунтівників, владика Флавіан оприлюднив своє послан
ня “Пастирям Київської єпархії”. Він говорив: “Пастирі Київської 
церкви! Ніколи не забувайте того, що внутрішня сила нашого 
православ’я велика й невичерпна. Цієї сили стане на всі часи. 
Сповнившись самі духом і силою православ’я, вносьте теплоту й 
світло його і в середовище ввіреної вам від Бога пастви. Більше 
теплоти, більше сердечності, більше впевненості у вірі, пастирі!” 

Митрополит Флавіан, будучи за своїми переконаннями непо
хитним монархістом, сприяв чорносотенному руху. Владика не 
тільки привітав відкриття Третього Всеросійського з’їзду русь
ких людей у Києві 17 (1520) жовтня 1906 р., але й особисто 
відправив урочистий молебень перед його початком, а також 
виголосив вітальне слово: “Православні російські люди! Гаряча 
любов до дорогої нашої батьківщини і щире бажання прийти їй 
на допомогу у важку годину надали сил нам зібратися з усіх кін
ців Росії в наш богоспасаємий Київ на Третій всеросійський з’їзд 
російських людей. Як предстоятель церкви Київської я сердеч
но вітаю збори Ваші і від усієї душі бажаю, щоб вони ще тісніше 
об’єднали всіх нас між собою і ще сильніше зміцнили союз наш 
на користь єдиної неподільної Росії і православного російського 
народу з самодержавним царем”.

У 1908 р. в дні ювілейних урочистостей на честь Святої вели
комучениці Варвари цілком стараннями і впливом митрополита 
був організований Всеросійський місіонерський з’їзд. Владика 
Флавіан об’єднав для обговорення церковних і богословських 
питань видатних діячів російської церкви, а 1 (14) травня 1913 
р. митрополит Флавіан повелінням імператора Миколи II був на
городжений найпершим Імператорським орденом Російської Ім
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перії − орденом Святого апостола Андрія Первозванного. То було 
останнє в історії російської православної церкви обдарування 
митрополита вищим орденом імперії [8, 12] . 

Відомо, що владика Флавіан уважно стежив за розслідуванням 
обставин убивства підлітка Андрія Ющинського і за ходом спра
ви єврея М. Бейліса, звинуваченого в ритуальному вбивстві, та 
надавав підтримку монархістам, які довели справу до суду. 

У роки І світової війни з ініціативи владики Флавіана в Киє
воСофійському митрополичому будинку був відкритий госпі
таль на 100 ліжок. КиєвоПечерська лавра надала приміщення в 
будинку для прочан для 1000 поранених, 500 хворих і 1000 осіб, 
що виготовляли обмундирування, утримувала на свої кошти ла
зарет на 120 місць. 

Восени 1915 р. митрополит Флавіан тяжко захворів. Відчуваю
чи наближення кінця, владика звернувся листом до архієписко
па Харківського Антонія (Храповицького) з проханням приїхати  
зробити обряд поховання.  Помирав митрополит Флавіан у по
вній свідомості [4]. Він викликав вікарних єпископів і зробив усі 
розпоряження. Відійшов він у день пам’яті святителя Павла То
больського, про канонізацію якого він клопотав у Синоді, а саме 
4(17) листопада 1915 р., і похований був у Хрестовоздвиженській 
церкві Ближніх Печер КиєвоПечерської лаври в місці, яке сам 
собі обрав [9]. 

ченці КиєвоПечерської лаври його обожнювали, такою 
любов’ю братії не користувався в Києві жоден митрополит. При
чиною такому захопленому почуттю була, поперше, простота й 
ласка владики до ченців і послушників, а подруге, та обставина, 
що він усю свою зарплату як священноархімандрит КиєвоПе
черської лаври повернув назад [8].

Ще в 1910 р. було відкрито бібліотеку митрополита Фла
віана. Вона мала добре організований довідковобібліогра
фічний апарат, у 1910 р. в друкарні КиєвоПечерської лав
ри був виданий “Систематический каталог книг библиотеки 
высокопреосвященного Флавиана, митрополита Киевского и 
Галицкого” та щорічно випускався каталог нових надходжень. У 
будинку бібліотеки були великі читальні зали, в яких знайоми
тися з рідкісними книжками мали можливість не тільки ченці 
КиєвоПечерської лаври, а й священики, викладачі та студенти 
Київської духовної академії й університету, вчені з Києва, Мо
скви, Петербургу та інших міст [10].

Революція 1917 р. припинила  роботу обох бібліотек. Саме в 
той час почалися вилучення і пограбування церковних ціннос
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тей. В архівних справах того часу можна знайти документи, в яких 
вище духовенство висловлювало прохання до Ради Народних Ко
місарів захистити церковне майно від пограбувань. На що була 
відповідь, у якій пояснювалося, що існує документ від 30 грудня 
1918 р. про відділення  церкви від держави. Для захисту свого 
майна печерські ченці організували церковну общину “Києво
Печерська Успенська лавра”, яку занесли до реєстру церковних 
общин. Раді церковної общини Губернським комітетом охорони 
пам’яток було видане посвідчення в тому, що архів і бібліотека, 
які знаходяться в приміщенні дзвіниці, а також бібліотека ми
трополита Флавіана взяті на облік Київським губернським ко
мітетом охорони пам’ятників мистецтва і старовини за актом № 
320 від 21 липня 1921 р.[13, арк. 12] На жаль, це не врятувало 
монастир від розкрадання жителями Інвалідного містечка, яке 
київська влада розмістила на території Лаври. Тому Духовний 
собор КиєвоПечерської лаври сам звернувся до новоствореної 
Всеукраїнської академії наук із проханням про передачу бібліо
теки Лаври і бібліотеки митрополита Флавіана  до Всенародної 
бібліотеки України. Академія відрядила для прийому майна Ф.М. 
Морозова, який на підставі мандату 20 серпня 1921 р., прийняв 
від представника Київського губернського комітету охорони 
пам’яток старовини та мистецтва Я.І. Стешенка  фундаменталь
ну  бібліотеку Лаври і бібліотеку митрополита Флавіана згідно 
з друкованими каталогами. Бібліотеки передавалися у відання 
академії із залишенням їх на місці без права вивезення, про що 
склали відповідний акт. Засідання управи Всеукраїнської акаде
мії наук ухвалило доручити догляд за бібліотеками Ф.М. Морозо
ву [12, арк. 3]. Його також було призначено завідувати бібліотека
ми інших монастирів – Видубицького та ПустинноМикільського.  
Він же 17 січня 1922 р. відібрав предмети для заснування Музею 
культів та побуту КиєвоПечерської лаври і склав їх на хорах Ве
ликої Успенської церкви, про що склали акт у присутності екс
перта Ф.Л. Ернста [12, арк. 100].

Та коли в 1925 р. було проведено перевірку Всеукраїнською 
академією наук, то виявилося, що, крім книжок, записаних у дру
кованих каталогах, є ще близько 4000 книг. Ф.М. Морозова зви
нуватили в тому, що він брав книги без належного акта прийому 
майна з ПустинноМикільського та Видубицького монастирів і 
взагалі не здатен до систематичної роботи. У 1925 р. директор 
ВБУ С.П.  Пастернак  видав мандат співробітнику О.І. Полуляху 
на те, щоб він опечатав належні Академії наук бібліотеки Києво
Печерської лаври і бібліотеку Флавіана, а також Видубицького 
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монастиря, склав акт і прийняв під розписку від Ф. М. Морозова 
ключі від цих бібліотек, що й було зроблено [12, арк. 56]. 

У 1924 р. на териториї Лаври було утворено Музей культів та 
побуту під керівництвом  П.П. Курінного. Він, звісно, не хотів ви
пускати зі своєї юрисдикції всього, що перебувало на території 
Лаври, і ключі від бібліотеки Флавіана були тимчасово знаходи
лися у П.П. Курінного для дослідження фондів. Він О.І. Полуляху їх 
не віддав. На засіданні ради ВБУ від 28 квітня 1925 р. обговорю
валося питання адміністрування монастирськими бібліотеками і 
вирішення його відклали  доти, поки не буде прийнято ключі від 
П.П. Курінного. Він же, навпаки, написав  листа до ради ВБУ про 
те, що Лаврські бібліотеки стоять в особливих умовах до Лавр
ського музею, бо в ньому існує окремий відділ письма і друку – 
Музей книги, який користується матеріалами з бібліотек Лаври. 
Він попросив ще з Лаврської бібліотеки  23 одиниці стародруків 
XVIXVII cт. у тимчасове користування для музею.

Почалася тяганина, і П.П. Курінний сподівався, що утримає 
фонди на території Лаври. Крім того, коли 8 травня 1925 р. Ф.М. 
Морозов перевіз до Лаври бібліотеку Видубицького монастиря, 
а ще раніше − залишки ПустинноМикільського, то їх поклали 
до будинку бібліотеки Флавіана. Коли 10 жовтня 1925 р. в Му
зеї культів та побуту зіпсувалася проводка і викликали монтера 
Лаври К.І. Захарчика, який почав ремонт з несправним запобіж
ником − виникло загоряння в будинку бібліотеки Флавіана. Ко
мендант музейних будинків І.М. Губер зірвав печатку з дверей і 
почав заливати водою пожежу на горищі. Приміщення всередині 
не постраждало, залишилися тільки патьоки води на стінах. Про 
це склали акт  і надіслали до ВБУ. П.П. Курінний у цей час з Ума
ні надіслав телеграму в музей: “Негайно ремонтуйте бібліотеку 
коштом музею!” П.П. Курінний ні в якому разі не хотів пускати 
співробітників ВБУ до бібліотеки Флавіана. 

Таке становище проіснувало до 6 серпня 1930 р., коли в ре
зультаті клопотань Музейного містечка заступник голови Ук
рнауки К.Й. Коник прислав наказ, у якому говорилося, що всі 
бібліотеки колишніх монастирів закріплюються  за ВБУ та скон
центровуються в Музейному містечку. Але такий наказ, звісно, 
не влаштовував ВБУ, бо так вона не мала змоги ні користуватися 
належними їй бібліотеками Лаври і Флавіана, ні охороняти їх [12, 
арк. 29]. Той самий К.Й. Коник після аргументів ВБУ 25 серпня 
1930 р. виніс  постанову: “Сектор науки ВУАН звертає увагу на 
кепський стан збереження бібліотечних фондів, що знаходяться 
в приміщеннях, які належать Музейному містечку, тому ті книги, 
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які мають значення для історії Лаври, залишити, а стародруки й 
рукописи забрати негайно”[12, арк. 30].   

Однак П.П. Курінний не дозволяв кілька місяців забрати книги 
ні з одної, ні з іншої бібліотеки, мотивуючи це тим, що він подав 
клопотання до Народного комісара освіти. У результаті 29 берез
ня 1931 р. надійшло розпорядження  народного комісара освіти з 
проханням прискорити передачу Музейному містечку Лаврської 
бібліотеки, бо без неї гальмується його робота [12, арк. 33].

У відповідь на це ВБУ  в особі директора Миколенка пояснюва
ла сектору науки народного комісаріату  освіти, що на території 
Лаври знаходяться книжкові матеріали, що їх ВБУ  залишила на 
тимчасове зберігання, як то: бібліотеки колишнього Микільсько
го  та Видубецького монастирів з шафами, полицями та рештки  
окремих видань колишніх митрополитів Володимира і Антонія. 
Ці фонди є до цього часу незакаталогізованими. Крім того, серед  
книг бібліотеки є немало літератури, що за свої значенням не 
може бути використана  в системі Музейного містечка. Це загаль
ноісторичні матеріали, україніка, матеріали з галузі прикладних 
наук, і тому ВБУ просить НКО видати таке розпорядження, щоб 
ВБУ вивезла такі фонди до своїх книгосховищ, а також нехай НКО 
точно визначить, які фонди потрібно передати з Лаврської біблі
отеки  Музейному містечку. Ті матеріали, що точно не потрібні 
музею, ВБУ забере [12, арк.172]. Тоді ж народний комісар освіти 
запропонував терміново передати Музейному містечку Флавіа
нівську бібліотеку, а ВБУ залишити Лаврську. Відносно ж книг, 
які мали значення як експонати для музею або як джерело для 
антирелігійної роботи, утворити паритетну комісію з двох чоло
вік, яка й вирішить питання про передачу. Така комісія була ство
рена. Від ВБУ до неї увійшли М.І. Сагарда і Г.І.  Коляда. Вони, згідно 
з дорученням президії ВБУ, вирішили визнавати за книги Фла
віанівської бібліотеки ті, що внесені до друкованих каталогів, а 
також ті, на яких є печатка “Библиотека митрополита Флавиана”. 
Директор Музейного містечка П.П. Курінний вимагав негайно ви
конати наказ НКО  й завершити  всю передачу до 1 липня 1931 р. 
У результаті звірки фонду М.І. Сагардою і роботи Г.І. Коляди  з по
вернення книг, взятих на абонемент, на 28 червня 1931 р. були 
готові передати 1шу і 2гу кімнати бібліотеки Флавіана. Однак 
П.П. Курінний категорично заперечував, щоб здавали 1шу і 2гу 
кімнати, а не всі три. Він не погоджувався прийняти акти попере
дньої передачі, а вимагав, щоб акт складався з одного аркуша, − 
“Майно здав – майно прийняв”.  Того ж дня,  28 червня 1931 р.,  
П.П. Курінний поїхав до Харкова в цій справі, а М.І. Сагарда писав 
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рапорт про цю подію до президії ВБУ і говорив, що не можна го
ворити дипломатично з П.П. Курінним так само, як  п’ять років 
назад, що він (П.П. Курінний) уже претендує на книжки бібліотек 
митрополитів Володимира та Антонія, бібліотеки Видубицького 
та Микільського монастирів. Він (П.П. Курінний) переконаний, 
що всі книжки залишаться на своїх місцях. 

У результаті акт передачі Флавіанівської бібліотеки Музейно
му містечку був підписаний 27 липня 1931 р. До нього було до
дано список книжок, що їх ВБУ вважала за потрібне долучити до 
своїх фондів, а в тексті акта зазначено, що ці книжки Музейному 
містечку не передаються. Список складався з 253 назв. Хоч вже 
тоді були непорозуміння. На думку М.І. Сагарди, П.П. Курінний 
надто широко розуміє свої завдання як Всеукраїнського осеред
ку всебічного дослідження релігійних питань, вважає неможли
вим вилучити з Флавіанівської бібліотеки Холмський народний 
календар, який просила ВБУ на тій підставі, що ця збірка є для 
них етнографічним матеріалом, а Biblia poliglota цінна тим, що 
Музей повинен мати повну збірку Біблій. Однак ВБУ претенду
вала лише на ті видання, яких не було в її фондах і в усій УРСР. 
На першому місці стояли книжки відділу україніки і ті, які тор
калися польського питання. Список той звіряли співробітники 
ВБУ і Всекраїнського музейного містечка і переконалися, що у 
ВБУ таких книг немає. Та П.П. Курінний затягував навіть із пе
редачею книг за тим списком, хоч ВБУ неодноразово зверталася 
до Народного комісаріату освіти дати розпорядження про пе
редачу. На черзі була передача Музейному містечку Лаврської 
бібліотеки [12, арк.231]. 

Та невдовзі після перевірки комісією ЦК за “отсутствие классо
вого подхода в научной деятельности, увлечение стариной и не
понимание процесса нового социалистического музейного стро
ительства” П.П. Курінний був підданий різкій критиці [14, с. 52]. 
Уночі проти 25 лютого 1933 р. він був арештований, а 8 березня 
1933 р. написав заяву: “Бажаючи цілковито і щиро роззброїтися 
в усій моїй попередній контрреволюційній діяльності проти про
лєтарської революції та радянського будівництва, повідомляю, 
що всю свою попередню контрреволюційну діяльність вважаю 
помилковою й цілковито засуджую”. За постановою президії 
ВУАН від 5 травня 1933 р. він був звільнений з роботи, “зважа
ючи на те, що […] з 23.ІІ – ц.р. не виконує обов’язків наукового 
співробітника”. 16 липня 1934 р. його від підписки про невиїзд 
звільнили” [15, арк. 60], але позбавили права працювати за фа
хом, викладати та друкувати [16]. 
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У роки війни 1941–1945 під час гітлерівської окупації П.П. Ку
рінний був з 1941 р.  інспектором охорони пам’яток окупаційної 
міської управи в Харкові, з 1942 р. –  заступником директора Кра
йового музею первісної та стародавньої історії в Києві. У 1943 р. 
він супроводжував потяг із фондами українських музеїв, які ви
возила гітлерівська Німеччина з території України до Кракова, а 
згодом — до м. Гохштадта (Німеччина). З лютого 1944 р. П.П. Ку
рінний проживав у Німеччині, де став одним із фундаторів Укра
їнської вільної академії наук. 

У 1995 р. з Німеччини було повернуто в Україну понад 700 при
мірників рідкісних українських і російських видань, вивезених 
під час Другої Світової війни з Києва. Серед них повний комплект 
журналу “Киевская старина” (18821907 рр.), зібрання журналів 
“Записки історикофілологічного відділу Всеукраїнської академії 
наук” (1920ті рр.), праці Московського археологічного товари
ства (18691909 рр.), “Альбом достопримечательностей Церков
ноархеологического  музея при Киевской духовной академии” 
(19121915 рр.).  На книгах значилися штампи бібліотеки Укра
їнської академії наук у Києві та бібліотек музейних закладів, що 
свого часу входили до Всеукраїнського музейного містечка на те
риторії КиєвоПечерської лаври, в тому числі бібліотеки Флавіа
на. Ці книги перебували в Музеї на палях в Унтерульдінгені, що за  
70 км. від Мюнхена. Разом з книгами був щоденник П.Ф. Курінно
го (батька П.П. Курінного) з свідченнями сучасника української 
революції 1917 р. Надіслані з Німеччини у 1995 р. книги за наяв
ними бібліотечними штампами були повернуті до установ, яким 
вони належали від початку [17]. 

Важко судити про мотиви поведінки П.П. Курінного в роки 
Великої Вітчизняної війни. Як директор Музейного містечка 
він відстоював інтереси Музею і вболівав за те, щоб не роз
базарювалися музейні цінності Лаври і бібліотек Флавіана і  
КиєвоПечерської лаври, за це ще й потрапив під горнило ре
пресій. Він, мабуть, не усвідомив, що цей книжковий скарб не 
його особистий, щоб вирішувати його долю. Але й цей приклад 
історії є повчальним.

Таким чином,  бібліотека митрополита Флавіана була залише
на в Музейному містечку на території КиєвоПечерської лаври і 
практично вся вивезена до Німеччини. Ті залишки, що не були 
вивезені, зараз перебувають у Державній історичній бібліоте
ці України. Книги за списком, що складався з 253 назв, які мали 
передатися Всенародній бібліотеці України, так і не були надані 
П.П. Курінним. Натомість були отримані зовсім інші книги не такі 
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унікальні і меншої вартості.  Зараз у складі Національної бібліо
теки України імені В.І. Вернадського віднайдено 52 книжні оди-
ниці з печатками “Библиотека митрополита Флавиана”.  Шкода, 
що бібліотеку, яку все життя збирав митрополит Флавіан і архі
єпископ Гурій, задля того щоб віддати на користування всім лю
дям, інша людина вирішила, що нова українська радянська влада 
не здатна оцінити, і доклав багато зусиль до її вивезення. Але за 
кордоном вона була використана ще менше. Каталог бібліотеки 
митрополита Флавіана і електронна виставка з нагоди 100річчя 
з дня смерті планується на сайті відділу бібліотечних зібрань та 
історичних колекцій НБУВ.
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У визначенні часу побудови церкви Успіння Пресвятої Богоро
диці на Крилоській горі, що знаходиться неподалік від княжого 
Успенського собору ХІІ ст., вчені на сьогодні не мають узгодженої 
думки. Прикметне, втім, що в усіх випадках, намагаючись встано
вити дату побудови церкви, дослідники спиралися на відомості 
епіграфічних памʼяток, що збереглись у самому храмі.

Так, відомий дослідник галицьких старожитностей Й. Пелен
ський на підставі вивчення надгробку Марка Шумлянського, у 
тексті якого той згаданий як фундатор церкви Пресвятої Бого
родиці Крилоської, вважав верхньою межею можливої побудови 
храму 1535 р., адже саме цього року Шумлянський помер і саме 
цей рік зазначений на могильній плиті1.

Втім, М. Фіголь, спираючись на відомості того ж надгробку, із 
незрозумілих причин датував церкву 1544–1545 рр., зазначаючи 
при цьому, що її побудував Марко Шумлянський2, який, щоправ
да, помер десятьма роками раніше. Цей нюанс М. Фіголь обійшов 
увагою. Втім, не виключено, що Шумлянський міг дати певні ко
шти на відбудову церкви, проте помер, так і не дочекавшись по
чатку робіт.

На вірогідність цієї думки наштовхує лист єпископа Макарія 
Тучапського від 1 липня 1548 р. до священиків церкви Успіння 
Богородиці в Крилосі, де зпоміж її ктиторів, окрім Марка Шум
лянського, згадуються ще Васко Лагодовський, Станимир та 
Олехно Замоські, Федір Загвоздецький. Стараннями цих добро
іїв мала постати нова церква поруч зі зруйнованою старою3. В. 
Вуйцик, який згадує цього листа 1548 р., припускав, що ці кти
тори прилучилися до відбудови старого Успенського собору ХІІ 
ст., а не до побудови нової церкви4. А для визначення верхньої 

В. В. КОрнІЄнКО

датування церкви Успіння Пресвятої 
Богородиці в крилосі у світлі сучасних 

епіграфічних досліджень
Стаття присвячена публікації результатів сучасних епігра-

фічних досліджень двох памʼятних табличок на східному фасаді 
церкви успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі, проведених авто-
ром у серпні 2014 р. на підставі вивчення цих памʼяток встанов-
лено, що церква збудована у 1579–1584 рр.

Ключові слова: церква успіння Пресвятої Богородиці, Крилос, 
епіграфіка, графіті, інскульпти.
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можливої межі появи церкви В. Вуйцик спирався на текст іншої 
епіграфічної памʼятки – квадратної плити з написом “1584. Ро
ман Іванович”, вмурованої до фасадної стіни центральної апси
ди. Втім, при цьому дослідником була неврахована інша плита, 
пошкоджена, як він вважав, настільки, що її текст прочитати не 
вдається, а зміст лишається загадкою5. На підставі цієї інформа
ції дослідник датував церкву кінцем XVI ст., вважаючи вказаний 
у тексті рік часом закладання фундаментів під нову церкву; таке 
датування дослідник підкріплював спостереженням над архітек
турними особливостями споруди, у якій виявились ренесансні 
риси, що набули поширення на цих землях з другої половини XVI 
ст.6 Пропоноване датування посилювалось посиланнями на пара
фіяльний інвентар 1749 р. та інвентарі 1839 та 1841 рр.7, хоча ця 
дата могла спиратись не на якісь документи, а на прочитання тої 
таблички з імʼям Романа Івановича, у якій виразно зазначений 
1584 р. Друга ж табличка, дата якої читається не дуже чітко, була 
проігнорована укладачем цього інвентарю, так само як пізніше 
самим В. Вуйциком. Проте саме вона дозволяє уточнити рік за
снування храму.

У серпні 2014 р. на запрошення адміністрації Національного 
заповідника “Давній Галич” мною були проведені комплексні 
дослідження епіграфічних памʼяток, що знаходяться на стінах 
храмів колишнього княжого міста: церкви св. Пантелеймона в с. 
Шевченкове, церкви Різдва Христового в Галичі, каплиці св. Васи
лія та церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Крилосі. Причому 
дослідженню підлягали як графіті, так і дипінті та інскульпти. В 
тому числі були досліджені дві плити на східному фасаді храму, 
які й дозволяють встановити точний час будівництва церкви.

Насамперед, слід звернути увагу на розташування цих двох 
епіграфічних памʼяток. Обидві вони мають відмінності, адже лі
тери розташованого ліворуч виконані у техніці гравіювання та 
заглиблені, а розташованого праворуч – у техніці рельєфу, тож 
виступають назовні. Відмінна й форма написання літер обох 
текс тів, що вказує на їх виконання різними майстрами. Проте 
водночас обидві плити виготовлені з однакового матеріалу, вони 
мають приблизно рівні форму та розміри, висотою відповідають 
камʼяним блокам, з яких муровано апсиду церкви. Ці блоки були 
взяті з розібраного Успенського собору ХІІ ст., що засвідчують на
писиграфіті на них, розміщені догори або набік. Натомість ка
мінь, який ці плити обрамлюють, має більші розміри, приблизно 
на дві висоти блоку, причому його верхня частина діагонально 
зрізана, тож під час будівництва майстрам довелося вирівнювати 



711

Церковна писемність

кладку стіни невеликим брусками каменю. У круглому отворі по
середині знаходилось фрескове погрудне зображення Богородиці 
Втілення8, нині втрачене внаслідок випадіння фрескового тинь
ку. Загалом композиція та розташування цих деталей вказує, що 
вони синхронні часу побудови церкви та входять до первісного 
задуму її архітектурного плану. Відтак, важливим є встановлен
ня змісту текстів, що написані на цих двох каменях.

Текст першого з них досить чіткий, гарно читається тож нео
дноразово ця плита публікувалась9. На поверхні каменю про
креслений чотириконечний хрест на великій триступінчастій 
замкненій Голгофі. У верхній її сходинці прокреслений чотири
конечний рівнораменний хрест. Середню сходинку займає запис 
року – АФПд під титлами кожна, тобто, 1584 рік. У нижній про
креслені літери імені Роман Іванович. Палеографія складових 
графіті не суперечить його датуванню останньою чвертю XVI ст.

Стосовно другої плити, що розташована праворуч, то дослід
ники, як видається, послуговувались формулою “напис пошко
джений – прочитати неможливо”, тож не задавались питанням 
відтворення змісту написаного тут тексту. Під час сучасних дослі
джень за допомогою драбини мені вдалося піднятись на рівень 
розташування каменю та уважно дослідити його. Виявилось, що 
права нижня сторона плити, яка вважалась пошкодженою, на
справді є необробленою та має рівний рельєф з літерами напису. 
Оброблена поверхня складається з трьох частин. У верхній зна
ходиться виділений рядок, заповнений текстом із зазначенням 
імені автора, що також збереглось доволі добре й читається як 
Роман Сомко. Трохи нижче цього імені ліворуч виконані чотири 
літери року – АФОƟ, тобто, 1579 р. Ще нижче знаходяться дві вер
тикальні риски, що мають у верхніх частинах два відвороти назо
вні – так звані “рубежі”, аналоги яким присутні у догеральдич
них знакових комплексах цього часу10. Тобто, означений символ 
мав ідентифікаційну функцію позначення його власника. Літери 
виконані у формі вʼязі, їх палеографія не суперечить датуванню 
останньою чвертю XVI ст.

Відмінності у виконанні обох плит обумовлені як різним ав
торством різьбярів, які їх виконували, що може свідчити і про 
різночасове їх виконання, так і про відмінності у смаках самих за
мовників – Романа Сомка та Романа Івановича.

На жаль, наразі впевнено встановити особи цих двох Романів 
неможливо, проте все ж вірогідніше, що означені особи були кти
торами нової церкви, аніж просто будівничими. Викарбувані у 
плитах дві дати – 1579 та 1584 – фактично маркують роки побу
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дови храму. Не суперечить такому датуванню й інший епіграфіч
ний матеріал, адже на цих брилах, що були взяті з давнього кня
жого собору, в деяких місцях зберегли написиграфіті: брили, на 
яких вони знаходяться, повернуті догори або набік, тож написи 
виникли ще до того, як каміння потрапило у мурування церкви. 
На одній з таких брил наявна дата – 1564 р., палеографія ж інших 
не суперечить датуванню XVI ст.

Отже, зважаючи на результати новітніх досліджень галицької 
епіграфіки церква Успіння Пресвятої Богородиці, що нині височіє 
на Крилоській горі, збудована протягом 1579–1584 рр.

1 Pełeński J. Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologic
znych i źródeł archiwalnych. – Kraków 1914. – S. 115.

2 Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича. – Київ, 1997. – С. 113.
3 Вуйцик В. Церква Успення Пр. Богородиці в Крилосі: до проблеми датування // 

Вісник інституту “Укрзахідпроектреставрація”. – 2004. – № 14: Володимир Вуйцик. Ви
брані праці. До 70річчя від дня народження. – С. 273.

4 Там само. – С. 273.
5 Там само. – С. 278.
6 Там само. – С. 278.
7 Там само. – С. 274.
8 Там само. – С. 270.
9 Див., напр.: Pełeński J. Op. cit. – S. 118; Вуйцик В. Вказ. праця. – С. 270.
10 Однороженко О. Руські королівські, господарські та князівські печатки ХІІІ–

XVI ст. – Харків, 2009. – С. 83, мал. 120.

Мал. 1. Плита з вказівкою
імені романа Івановича
та зазначенням 1584 р.

Мал. 2. Плита з вказівкою
імені романа Сомка
та зазначенням 1579 р.
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Постановка наукової проблеми та її значення. Актуальність 
обраної теми визначають два головних чинника. Поперше, про
блема опису синтаксичного рівня мови залишається посталою 
не тільки в українській, а й у світовій лінгвістиці. Важливо за
кцентувати, що останнім часом чільне місце посіли студії, в яких 
застосовано функційнокатегорійний підхід, який уможливлює 
докладний аналіз різноманітних за рангом і функційним виявом 
елементів синтаксичної структури мови.

Подруге, зпоміж проблем, які ставлять перед собою дослід
ники мови, актуальним залишається вивчення конфесійного 
стиля. При цьому синтаксична специфіка богослужбових текстів 
є предметом наукового опису рідше, ніж вивчення їх жанрової 
своєрідності. Проте особливості синтаксису здатні не менш пе
реконливо, ніж лексичні явища, характеризувати ідіостиль бого
службових піснеспівів.

Аналіз досліджень і публікацій. Християнську гімнографічну 
спадщину докладно аналізували митрополит Софроній Євстра
тіадіс, архієпископ Філарет (Гумілевський), архімандрит Кіпріан 
(Керн), кардинал Ж. Б. Пітра. Походження й формування богослуж
бових книг, їх структурну типологію, еволюцію текстів досліджува
ли музикознавці, філологи й історики: Є. Л. Буриліна, З. М. Гусейно
ва, М. Г. Казанцева, С. П. Кравченко, О. А. Крашеннікова, М. А. Моміна, 
М. П. Парфентьєв та інші. У вітчизняній науці гімнографічні тек

В. а. ОлІйниКОВ

Звертання як характерна
особливість текстів акафістів

і підкатегорія, що підпорядкована 
надкатегорії субстанційності

неелементарного простого речення
у статті висвітлена історія й проаналізована інтерпретація 

термінів «акафіст» і «звертання», розглянуті основні теоретич-
ні положення з проблеми акафістів і звертання. Дослідження про-
ведено на основі вибраного матеріалу (близько 6000 позиції) з бо-
гослужбових текстів (акафістів) української Православної церк-
ви Київського Патріархату, які ще не були предметом детального 
вивчення в контексті синтаксичної специфіки.

Ключові слова: акафіст, підкатегорія звертання, статус, під-
категорія субстанційності, підкатегорія апелятивності.
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сти вивчаються у напрямку історії літератури, мистецтва й му
зики (О. М. Гальченко, Л. А. Дубровіна, Я. П. Запаско, Я. Д. Ісаєвич, 
Ю. П. Ясиновський), а також історії української мови й правопису 
(В. В. Німчук, Г. П. Півторак, В. М. Русанівський, І. П. чепіга).

Теоретичному висвітленню природи речення, а отже й гра
матичному статусу звертання у структурі речення, присвятили 
свої праці українські лінгвісти: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, 
А. П. Загнітко, Т. Є. Масицька, О. Г. Межов, М. В. Мірченко, М. Я. Плющ, 
М. С. Скаб та ін.; зарубіжні вчені: А. Т. Абрамова, О. В. Бондарко, 
Г. О. Золотова, А. М. Мухіна, Н. Ю. Шведова та ін., а також П. Ада
мець, Ш. Баллі, І. Бодуен де Куртене, В. Гумбольдт, Фр. Данеш та ін.

Метою статті є дефініція термінів «акафіст» і «звертання». 
Відповідно до мети розв’язані такі завдання: висвітлена історія 
походження понять «акафіст» і «звертання»; проаналізовані те
оретичні концепції щодо вивчення названих термінів; з’ясовані 
місця акафіста серед різновидності жанрової системи гімногра
фії та звертання як граматичної категорії сучасної української 
літературної мови.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 
результатів дослідження. Однією з ознак християнського бого
служіння є богослужбова музика. Її задача полягає в створенні 
сприятливої атмосфери для молитви, щоб помисли тих, хто мо
литься, ставали піднесеними й щирими.

Проте, з погляду православної аскетики, у богослужінні, на відмі
ну від римокатолицького, смислової конкретності мелодія набуває 
тільки в поєднанні зі словом. Спів підсилює дію слова, надає йому 
символічне значення.1 Православні богослужбові піснеспіви «існу
ють заради підготовки нашої свідомості до сприйняття таїнств».2 
Богослужбовий спів є деяким мелодійним чином, або порядком, що 
народжується чином, або порядком праведного богоугодного жит
тя, першоджерелом якого, у свою чергу, являється споглядання Бо
жественного Порядку, здійснюване в процесі аскетичного подвигу. 
Богослужбовий спів розглядається не як мистецтво, а як аскетич
на дисципліна, у чому корениться його принципова відмінність 
від музики, яка є саме мистецтвом.3 Св. Іоан Золотоустий вважав: 
«Духовныя пѣсни доставляютъ великую пользу, великое назиданіе, 
великое освещеніе, и служатъ руководствомъ ко всякомулюбому
дрію, потому что и слова ихъ очищаютъ душу, и Духъ Святый скоро 
нисходитъ въ душу, поющую эти пѣсни».4

Першими творцями церковних пісень були Василій Великий, 
Григорій Богослов, Іоан Золотоустий, Амвросій Медіоланський, 
Єфрем Сирін, Роман Солодкоспівець, Іоан Дамаскин.
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У процесі історичного утворення жанрової системи гімногра
фії склалося п’ять основних груп піснеспівів, організованих за 
принципом типологічно подібних ознак:

1) псалми й жанри, які походять від них;
2) стихирнотропарні жанри;
3) кондак, ікос, акафіст;
4) канон;
5) молитвословні жанри.

Головною об’єднуючою типологічною ознакою кондака, ікоса 
й акафіста явився подальший розвиток догматичного аспекту 
християнського віровчення, котрий досяг духовної висоти зміс
ту, емоційного пафосу й досконалості у так званій «невигадли
вій» проповіді. Саме вона була безпосереднім джерелом виник
нення спочатку кондака, а потім (через нього!) й акафісту,5 який 
народився на початку VІІ століття після приєднання до кондака 
ряду підпорядкованих йому ікосів.6

Поява першого акафісту пов’язана з подіями 626 року, коли 
Константинополь був визволений від аварської та перської об
логи. Урятовані від загибелі мешканці міста уперше навстоячки 
слухали цей гімн 7 серпня названого року. Назва його у букваль
ному перекладі з грецької мови – «Гімн, під час виконання котро
го не сидять», у церковнослов’янському – «Несідальний», у зви
чайному вжитку – «Акафіст до Пресвятої Богородиці».7

Під назвою «акафіст» «Літературознавча енциклопедія» має на 
увазі або похвальнодогматичний піснеспів «Акафіст до Пресвятої 
Богородиці», який виконується у сучасній богослужбовій практиці 
на утрені свята Похвали Пресвятої Богородиці (субота 5ї седмиці 
Великого посту), або жанр церковних піснеспівів, які присвячені 
Ісусу Христу, Богородиці, святим, і є досить пізнім наслідуванням 
«Акафісту до Пресвятої Богородиці».8 Таким чином, названий твір 
був спочатку єдиним у своєму роді й скорочено назвався «Ака
фіст». через 7 – 8 століть з’явились інші подібні піснеспіви, за яки
ми закріпилась сучасна назва. Отже, слово «акафіст» із позначення 
конкретного тексту перетворилось на жанровий термін.9

Св. Іоан Золотоустий наголошував, що «…мы, наслаждаясь 
благоденствіемъ и дарами Божіими, должны возносить Богу 
благодарственныя пѣсни»,10 тобто звертатись до Вседержите
ля. Тому невипадкова велика кількість звертань у текстах бого
службового співу (0, 85 звертання на одне речення),11 оскільки 
основна функція звертання – спонукати співрозмовника слухати, 
спонукати його до спілкування,12 наприклад: «Спів зворушений 
прийми від нас, Небесна Царице, і молитву, що приносимо тобі, 
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Діво Богородице, почуй» (акафіст Пресвятій Богородиці перед Її 
чудотворною іконою «Утамуй мої печалі»). За М. І. Каранською, 
загальна синтаксична функція звертання полягає у називанні 
адресата мовлення. Але ця функція може ускладнюватись функ
ціями характеризації та номінації.13 Н. Д. Арутюнова, досліджу
ючи функціональний аспект звертань, указує на їхній двоїстий 
характер: «Воно [звертання] – з одного боку – дозволяє адреса
ту ідентифікувати себе як отримувача мовлення. З другого боку, 
в апелятиві часто виражається ставлення мовця до адресата».14 
Прикладом такої функціональної двоїстості звертання може 
бути: «ти ж, Юрію, ніскільки не сумніваючись, співав тому, Хто 
є Богом не мертвих, а живих: алилуя» (акафіст великомученику 
Юрію Переможцю). «Побачив світ сліпий, до якого з призиванням 
імені Христового доторкнувся ти, славний» (акафіст святому ве
ликомученику і цілителю Пантелеймону).

Звертання визначається у «Словнику української мови» як 
«лінгвістичні слова або сполучення слів, що називають особу 
(осіб) або предмет, до якого звертається той, хто говорить»,15 на
приклад: «Преподобні і богоносні отці наші, Антонію і Феодо-
сію, ми, грішні і смиренні, щиро звертаємося до вас як до теплих 
заступників, і скорих помічників» (акафіст преподобним Антонію 
і Феодосію КиєвоПечерським). «Співай же Господові, вся зем-
ле…» (акафіст воскресінню Христовому).

Отже, при тлумаченні звертання сучасні лінгвісти враховують 
не лише дефініції цього поняття, а й зазначають його функції: 
апелятивну, конотативну, емотивну, експресивну, метатекстову, 
інформативну тощо.

Термін «звертання» (рос. «обращение») з’явився у 1959 році, 
тому вважаємо доцільним поділити історію вивчення звертання 
як граматичної категорії сучасної української літературної мови 
на два періоди, порівняти підходи до дефініції аналізованої оди
ниці (до 1959 року й після) та сформулювати сучасну точку зору 
на дане питання.

Перші спроби визначити кличний відмінок (морфологіч
ний репрезентант семантичного відмінку «адресат») належать 
М. В. Ломоносову. Науковець у «Російській граматиці», обмірко
вуючи відношення «речей» і їх дій, які позначаються тими чи 
іншими відмінками, писав, що згаданий відмінок функціонує, 
«коли до речі звертається мова».16

Д. М. ОвсяникоКуликовський у «Синтаксисі російської мови» 
розглядав звертання через «слова й вирази», що не входять до 
складу речення, але прилягають до нього, стоять при ньому.17
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Досліджуючи звертання у «Російському синтаксисі в науково
му висвітленні» серед «слів і словосполучень, які не утворюють 
ані речення, ані його частин», О. М. Пєшковський відніс катего
рію звертання до елементів «внутрішньо чужих реченню, що 
дало їм притулок, подібно до кулі, що потрапила в організм». Уче
ний стверджував, що основна роль звертання «не дає йому змоги 
вступити з якимнебудь членом речення у зв’язок». Відмовляв 
О. М. Пєшковський звертанню також і в можливості самому фор
мувати речення.18 Так науковець сформулював найкатегоричні
ший погляд на звертання як граматичну категорію. Згідно його 
теорії, зовнішні зв’язки (узгодження, керування, прилягання) пе
ревищують і пригнічують внутрішні.

Стосовно звертання О. О. Шахматов у своєї монографії «Син
таксис російської мови» зазначив: «Звертання стоїть поза речен
ням і не є членом речення». Але він звернув увагу на близькість 
звертань до предикативних одиниць.19

Так у мовознавстві визначилась одна точка зору на статус звер
тання. На думку прихильників такого погляду, «звертання» – чужий 
елемент для речення, в яке просто вставляється й не пов’язується 
ніякими зв’язками як із цілим реченням, так і з його окремими 
членами. Таку концепцію прийнято називати традиційною. Вона 
переважала в ХХ ст. у російській і в українській граматиках.

Неможливість формальносинтаксичної інтерпретації звер
тання як члена речення штовхала мовознавців до абсолюти
зації окремих його проявів, оформлених як речення. Для опису 
елементів апеляції вони намагалися (на противагу традиційній 
концепції звертання) проголосити універсальним погляд на 
них, як на особливий тип речення, тобто замінити одне вузь
ке тлумачення іншим, теж вузьким.20 Наприклад, Л. Т. Абрамо
ва заявляла: «Як би не була поширена група звертання, вона 
позбавлена основних рис речення й завжди являє частину ре
чення».21 Таким чином, друга точка зору на граматичний статус 
звертання ґрунтувалася на думці про синтаксичну ознаку ядер
ності мовної одиниці, яка й дозволяла виокремити звертання в 
окрему автономну синтаксичну одиницю.

Ш. Баллі вважав, що звертання спочатку було «незалежним 
одночленним реченням», що вокатив «не входив до числа від
мінків, оскільки колись становив особливе ціле речення».22 Такі 
висновки говорять про третю точка зору на категорію звертан
ня – його належність реченню.

Отже, до появи терміну «звертання» у мовознавстві окресли
лися три концепції стосовно граматичного статусу аналізованої 
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мовної одиниці: звертання як не член речення, звертання як осо
бливий член речення, звертання як член речення. Традиційною, 
переважаючою була перша.

У 1959 році в «Історичній граматиці» Ф. І. Буслаєв уперше за
провадив термін «звертання» «для вираження взаємних відно
син між особами» й виокремив його зі складу головних і друго
рядних членів речення. До цього моменту в граматичних студіях 
мова йшла про кличний відмінок. Аналізуючи кличний відмінок 
дослідник зауважив, «ми зараз не відрізняємо називного відмін
ка від кличного».23 Тут слід звернути увагу на те, що «у російській 
мові функції кличного бере на себе називний, а український 
кличний відмінок належить до відмінкової парадигми й висту
пає окремим відмінком, який має власні розрізнювальні морфо
логосинтаксичні ознаки.24

Після запровадження терміну «звертання» концепція поза
реченнєвого статусу звертання продовжує розвиватися й до
нині домінує в більшості підручників і посібників для вузів.25 
Так у 2000 році в одній із розвідок про українське звертання 
П. С. Дудик зазначив: «Звертання не пов’язане з членами речен
ня ні сурядним зв’язком, ні будьякими різновидами підрядного 
зв’язку – ні узгодженням (у його повному вияві), ні керуванням, 
ні приляганням».26

Звертанню як особливому члену речення присвячують ро
боти Т. Т. АльКадимі,27 О. Г. Вєтрова,28 О. А. Мізін,29 О. Г. Руднєв.30 
О. Г. Руднєв залишає термін «звертання» й визнає його особливим 
членом речення.31 О. А. Мізін вводить поняття «ось зверненості», 
у рамках якого розглядає лексикограматичні засоби основних і 
периферійних ділянок єдиної осі зверненості, серед яких осно
вним засобом зверненості називає власне звертання (вокатив, 
клична форма).32 О. Г. Вєтрова зауважує: «Звертання являє одно
ядерне речення, поширене чи непоширене».33

Основна методологічна помилка традиційного погляду на 
звертання як на граматично не пов’язане з реченням та його час
тинами й лінгвістівприхильників концепції ядерності в їх ігно
руванні граматичних зв’язків аналізованої мовної одиниці з ре
ченням та її функціонального значення. А потреба вийти за межі 
застарілих понять назріла.

Продуктивність лінгвістичних досліджень українського мовоз
навства полягає в тому, що опис граматичного ладу української 
мови здійснюється, зважаючи його функційнокатегорійний ха
рактер. На таких теоретичних засадах побудовані ідеї вчених укра
їнської школи на чолі з І. Р. Вихованцем, які запропонували оригі
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нальну цілісну концепцію аналізу граматичного ладу української 
мови й систему його категорій,34 що, за визначенням М. В. Мірчен
ка, «в одному плані розрізняють морфологічні явища, в іншому 
показують ранговість синтаксичних явищ з їхньою проекцією на 
відтворення відношень у сфері об’єктивного буття».35 Тобто, усі 
граматичні категорії поділені «на три великі угруповання – кате
горії морфологічні, словотвірні і синтаксичні».36

У своїх дослідженнях І. Р. Вихованець розглядає компоненти в 
кличному відмінку як складні за семантикосинтаксичною при
родою субстанціальні синтаксеми, які вказують на адресата во
льової дії мовця й суб’єкта потенційної дії.37 Цікавою вважаємо 
концепцію М. С. Скаба, який обґрунтував наявність у мові своє
рідної сфери апеляції як семантичнограматичного комплексу.38 
Як зазначає М. В. Мірченко, підкатегорія звертання підпорядко
вана надкатегорії субстанційності неелементарного простого 
речення і є ускладненою підкатегорією субстанційності й базо
вою підкатегорією функційносинтаксичної надкатегорії апеля
тивності. Підкатегорія звертання як центральну домінанту має 
значення другої особи, що передає іменникова кличного форма 
відмінка й дублює імператив дієслова, наприклад: «Благодать 
Божественну, покров і заступництво подай, Владичице наша і 
Мати, нам…» (акафіст Пресвятій Богородиці на честь Її чудот
ворної ікони КиєвоПечерської). Зв’язок звертання як компонен
та (конденсованого речення) з основною базовою реченнєвою 
конструкцією (інфраструктурою) реалізується на основі синтаг
матичного зчеплення або інкорпорації. Основою такого зв’язку 
є структурнокомпозиційна й міжреченнєва організація мовлен
ня, інформативнозмістові й суб’єктивномодальні чинники.39

Ми підтримуємо думку тих мовознавців (насамперед це по
зиція І. Р. Вихованця, К. Г. Городенської), які враховують як фор
мальнограматичні, так і семантичні особливості синтаксичних 
одиниць, зокрема й звертання, що є одним із засобів ускладнен
ня структури неелементарного простого речення.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, 
висвітливши походження та інтерпретацію термінів «акафіст» 
і «звертання», основні теоретичні положення з проблеми визна
чення місця акафіста серед різновидностей жанрової системи 
гімнографії та підкатегорії звертання серед інших категорійних 
одиниць сучасної української літературної мови, можливо зроби
ти наступні висновки: 1) так звана «невигадлива» проповідь була 
безпосереднім джерелом виникнення спочатку кондака, а потім 
(через нього!) й акафісту; 2) перший акафіст з’явився 7 серпня 
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626 року; 3) назва «акафіст» із позначення конкретного тексту 
(«Акафіст до Пресвятої Богородиці») через 7 – 8 століть перетво
рилась на жанровий термін; 4) до синтаксичних особливостей ака
фістів належить використання великої кількості звертань (0, 85 
звертання на одне речення); 5) дослідження такої властивості не
обхідно для характеристики ідіостиля богослужбових пісне співів; 
6) у мовознавстві існують три концепції стосовно граматичного 
статусу аналізованої мовної одиниці: звертання як не член речен
ня, звертання як особливий член речення, звертання як член ре
чення; 7) прийнявши за точку відліку рік появи терміну «звертан
ня», історія вивчення аналізованої одиниці була поділена на два 
періоди (до 1959 року й після). При цьому доведено, що у першому 
періоді, а також на початку другого – переважаючою була концеп
ція позареченнєвого статусу звертання. У сучасній мовознавчій 
концепції заперечується позареченнєвий статус звертання. Спро
би кваліфікувати звертання як особливий відокремлений член 
речення або поряд із головними та другорядними членами, або 
як підмет, прикладку, або як засіб комунікативного оформлення 
речення не стали домінуючими ні в перший, ні в другій періоди; 8) 
структурна й функціональна різноплановість звертання спонукає 
до наступних лінгвістичних досліджень.
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Навряд чи може видатись оригінальним твердження щодо 
бідності іконографічного матеріалу, який стосується Київщини  
ранньомодерної доби. Для кінця XVI ст. це хіба що гранично скупі 
замальовки Мартіна Груневега1; від першої половини XVІI ст. до 
нас дійшли детальніші зображення київських споруд у „Тератур
гімі” Афанасія Кальнофойського (1638 р.), а також низка гравюр, 
на яких представлено КиєвоПечерський монастир.  

Звісно, всім цим графічним матеріалам далеко до перших „по
вноцінних” зображень Києва та його округи, які постали у зв’язку 
з драматичними подіями серпня 1651 р. – окупації та розорення 
міста литовськими військами під проводом гетьмана Януша Ра

О. В. руСІна

Графічні скарби радзивіллівської збірки
у доповіді аналізуються унікальні архівні матеріали: замальов-

ки, зроблені невідомим художником під час перебування у Києві 
литовських військ під проводом Януша радзивілла (1651 р.). Вони 
становлять надзвичайно цінне джерело для історії української 
сакральної архітектури та церковного життя середини XVii ст.

Ключові слова: національно-визвольна війна, радзивілли, са-
кральна архітектура, церква Богородиці Пирогощої, церковні дзвони.
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дзивілла. Саме тоді голландський художник Абрахам ван Вестер
фельд, який перебував у почті князя, замалював більшість ки
ївських пам’яток, переважно з теренів верхнього міста, а також 
СпасоПреображенський монастир у Межигір’ї.

Всі ці малюнки дійшли до нас у пізніших копіях2.  Втім, збере
глися й оригінальні матеріали, також похідні з радзивіллівського 
оточення, які істотно збагачують наші уявлення про Київ і Київ
щину середини XVІI ст. Йдеться про низку недатованих малюнків 
зі збірки з фондів Національного історичного архіву Білорусі, що 
її зазвичай атрибутують двоюрідному брату Януша Радзивілла – 
Богуславу Радзивіллу (він значиться як її автор в пізнішому за 
часом написі на першому аркуші зібрання)3.

У 1970х роках таку атрибуцію обстоювала білоруська дослід
ниця Тамара Габрусь, яка й ввела цю колекцію до наукового обі
гу4. На думку Габрусь, виявлені нею матеріали являли собою, в 
основній своїй масі, щось на кшталт збірки архітектурних про
ектів князя Богуслава, відомого своїми містобудівними ініціати
вами (передовсім, зведенням укріплень західноєвропейського 
зразка довкола Слуцька). 

Дослідниця залишилась на цих позиціях і пізніше, у 1990х ро
ках; тоді ж вона надрукувала, серед іншого, малюнок міста, що 
міститься на арк. 26 згаданої збірки, охарактеризувавши його як 
„Міський пейзаж. Малюнок з натури”5 – хоча він і був підписаний 
автором: „Макарів п[ана] Харлинського”6. Це сталося, звісно, не 
через брак фаху, а, напевно, тому, що Тамара Габрусь воліла на
голошувати на значенні відкритих нею матеріалів виключно для 
історії білоруської архітектури.

У значно ширшому контексті нещодавно розглянув цю збірку 
молодий білоруський науковець Микола Волков7. Він вказав на 
наявність у згаданій колекції креслень і малюнків, які стосуються 
українських теренів, та опублікував, окрім іншого, цікавий план 
церкви з Межигір’я8. Але, головне, він піддав аргументованій 
критиці погляди Габрусь на сутність і авторство вказаної збірки.

Передовсім, дослідник переконливо продемонстрував, що 
вона складається не з проектної документації, а з замальовок вже 
існуючих споруд і об’єктів (як правило, з чіткою їх локалізацією). 
Він також конкретизував хронологічні межі створення малюн
ків: кінець 1640х – початок 1650х років. „Київська” їхня частина 
була, безсумнівно, зроблена з натури під час кампанії Януша Ра
дзивілла 1651 р., в якій не брав участі його родич Богуслав. Це, 
разом із іншими фактами, наштовхнуло М. Волкова на припущен
ня, що не він, а саме Януш Радзивілл є автором малюнків9. 
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Цілком зрозуміло, що підтвердити або спростувати цю гіпоте
зу може лише фахова графологічна експертиза (адже малюнки 
супроводжують підписи й нотатки польською мовою10);  на нашу 
ж думку, йдеться радше про особу, котра, як і Вестерфельд, пере
бувала в оточенні князя й розумілася на його смаках та зацікав
леннях11. Припускаємо, що цьому автору належать також зробле
ні у 1651 р. замальовки козацьких знамен, які зберігаються нині 
у СанктПетербурзі, у фондах Російської національної бібліоте
ки12; у мінській колекції, до речі, також є зображення військової 
хоругви (22 зв.). 

Як би там не було, анонімний митець з почту Радзивілла зали
шив нам унікальні ескізи й плани давно втрачених споруд. Серед 
них чільне місце займає церква Богородиці Пирогощої. Побудо
вана за давньоруських часів і понищена під час походу на Київ 
кримського хана МенгліГірея (1482 р.), ця сакральна споруда 
згодом отримала статус соборної церкви КиєвоПодолу й пере
жила друге народження на початку XVII ст., коли була відремон
тована й поновлена під керівництвом архітектора Себастіана 
Брачі (16131614 рр.). Вона відігравала неабияку роль і в світ
ському житті  київської міщанської громади – тут зберігалися ак
тові книги за декілька століть: „земські, гродські, підкоморські, 
комісарські, люстраторські, каптурові <…>, а також стародавні 
міські книги магдебурзького права, котрі містили у собі фундуші 
й вільності міста Києва”13.  

Похід Радзивілла відіграв в історії Пирогощої фатальну роль: 
собор став однією з жертв масштабної пожежі, що охопила Поділ 
у серпні 1651 р.  (і, заразом, були „знищені вогнем й обернені на 
попіл” всі документи й книги, „складені, згідно з давнім звичаєм, 
у міській кам’яній церкві найсвятішої Богородиці Діви”)14. 

Це додає особливої ваги малюнкам і кресленням з радзивіл
лівської збірки: адже, по суті, Пирогощу можна побачити ледь не 
за мить до цього лиха! При цьому історики архітектури отриму
ють не лише половинне зображення „соборної мурованої” церк
ви „С[вятої] Пречистої” (арк. 14), а й два її плани – поспіхом зро
блену чернетку (арк. 14 зв.) і ретельніше виконану, але всетаки 
незавершену його версію (арк. 11); хтозна, чи не є ця незаверше
ність наслідком раптової пожежі? 

Попри ескізність обох креслень і малюнка, у комплексі вони 
дають доволі рельєфне уявлення про екстер’єр і пропорції собо
ру. Передусім, ми можемо побачити лаконічне оформлення фаса
ду будівлі й бічні бані, додані при її реконструкції архітектором 
Себастіаном Брачі (їх у 1650х рр. зауважив Павло Алеппський15). 
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Це був невеликий хрестовобаневий тринефний храм; поверхню 
абсид розчленовували лопатки, а стіни – лопатки з напівколона
ми. Невідомий художник показав на плані чотири хрещаті стовпи, 
подавши (у ліктях) їхні параметри й відстань між ними; насправ
ді ж їх було шість, але на незавершеному малюнку ми бачимо 
лише „натяк” на існування п’ятого стовпа. На планах позначені 
олтар і хори, вказані виміри основного об’єму споруди (21х22½) 
й центральної абсиди (13½х9), довжина бічної абсиди (9), шири
на трансепта (7½) й товщина стін (2¼). 

Цікаво, що на аркуші 14 зв., окрім плану Богородиці Пирогощої, 
міститься ще й незрозумілий на перший погляд реєстр, який М. Вол
ков розцінив як перелік військового спорядження. Насправді ж цю 
характеристику можна прикласти хіба до прикінцевої частини реє
стру, де згадуються 3 штуки олова, 20 гаківниць, кулі й ланцюг. 

Натомість на його початку ми маємо фразу, більш ніж туманну 
за своїм змістом:

„В С[вятій] Пречистій Соборній
⊘ Нечай лікті[в] 2
⊘ Берна[р]динський 1¼” 

На щастя, на наступному аркуші міститься ключ до розумін
ня цих слів. На звороті арк. 15 під вказівкою на розташування 
об’єкта („С[вята] Пречиста Соборна”) намальований дзвін із су
проводжувальним надписом „Нечай” і вказівками на його розмі
ри: завдовжки – 2 лікті й долоня, завширшки – 2½  лікті. Остан
ня цифра трохи відрізняється від тієї, що вказана на арк. 14 зв. 
(„лікті[в] 2) разом із позначкою діаметру (⊘). Натомість розміри 
„Бернардинського” дзвону, занотовані поруч із малюнком „Не
чая” („[туттаки] і Берна[р]динський на лік. 1¼ ”), ті ж самі, що й 
на арк. 14 зв. 

Стає очевидним, що в обох випадках йшлося про дзвони Пи
рогощої – причому обидва, вочевидь, являли собою „конфіскат” 
доби Визвольної війни: один походив із храму ченцівбернардин
ців, а другий був у якийсь спосіб пов’язаний з одним зі сподвиж
ників Хмельницького – полковником Данилом Нечаєм, котрий 
певний час командував київським гарнізоном16. 

Одначе на арк. 14 зв. згадуються не лише Пирогоща, а й інші 
київські храми (св. Спаса, св. Миколи Набережного, Братський 
та Воскресіння); і хоч у тексті жодного разу не фігурує слово 
„дзвін”, загальний контекст і декілька позначок діаметру вказу
ють на те, що йдеться саме про дзвони цих церков (по одному у 
кожній), ретельно кимсь виміряні (відповідні розміри у ліктях 
становлять 1¼, 1, 1¼, 1¼).
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На щастя, збереглися дані, які пояснюють цю дивну „арифме
тику”. У 1651 р. один київський міщанин сповістив білгородсько
го воєводу, що у Києві „дзвони з усіх церков забрано і на байдаки 
навантажено, але шість байдаків, з Божої ласки, козаки відби
ли”17. Отже, як бачимо, у литовському таборі хтось вів облік тро
фейних дзвонів, а подеколи їх замальовував.   

Незрозумілою, одначе, залишається наявна туттаки згадка 
про війта:

„В Братській 
війт Паволоцький лі[ктів]1 ¼”. 

Вона ж присутня й на арк. 13:
„Братська
війт Паволоцький”.

На цьому ж аркуші містяться (розміщені догори ногами стосов
но вказаного запису) нотатки, аналогічні наявним на арк. 14 зв.: 

„Микола Притиський 1
С[вятий]  Василій лік[тів] ¾”18. 

Відтак, без сумніву, згадка по війта якимось чином позна
чає дзвін Братської церкви – так само, як і „Нечай” окреслює 
один із дзвонів Пирогощої. Йдеться, гадаємо, про ще одного 
козацького ватажка – Івана КунцевичаМиньківського, котрий 
тривалий час був війтом містечка Паволоч, а після початку Ви
звольної війни став одним із керівників Паволоцького полку. 
В принципі, у наданні дзвонам особових імен немає нічого не
звичного19 – але у нашому випадку йшлося про фіксацію імені 
/ статусу осіб, які відзначились як церковні благодійники у до
сить специфічний спосіб: вони дарували храмам дзвони, зняті, 
скоріш за все, з католицьких костьолів. 

При цьому „іновірство” подібних об’єктів не бралося до ува
ги – як і, скажімо, в Росії, де у XVIIXVIІI ст. православне духо
венство не гребувало дзвонами, вивезеними як здобич зі Шве
ції чи Ліфляндії. Так само прийнятним вважав Іван ІІІ дарунок 
від свого союзника – кримського хана МенгліГірея: золоті по
тир і дискос зі сплюндрованої татарами при погромі Києва у 
1482 р. св. Софії. 

Зі свого боку, за доби Смути православні з українських зе
мель не дуже зважали на „єдиновірство” московитів. Так, волин
ський зем’янин Олександр Підгороденський, ревний захисник 
православ’я й учасник церковного собору у Бересті (1596 р.), у 
1611 р. пограбував Іллінську церкву в Москві та якийсь храм у 
Можайську; захоплені при цьому ризи, ікони, книги тощо він по
жертвував своїй церкві „на славу Господа Бога”20. 
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Повертаючись до арк. 13, зауважимо два наявні на ньому ма
люнки. Це, передовсім, половинне зображення церкви, з яким су
сідить вже згаданий напис: 

„Братська
війт Паволоцький”.

Можливо, це й справді церква Братського монастиря – хоча, з 
одного боку, її екстер’єр не збігається з описом, залишеним нам 
Павлом Алеппським21, а, з другого боку, ця споруда надзвичайно 
нагадує дзвіницю св. Софії, якою її зобразив Вестерфельд (тіль
ки та видається масивнішою й більш присадкуватою). Безпере
чною є хіба київська „прописка” будівлі, спеціально застережена 
художником; це ж стосується й намальованого поруч „клепала 
залізного”, яке також опинилося серед трофеїв Радзивілла. Воно 
мало в довжину три лікті й дві п’яді, п’ядь завширшки і було з 
палець завтовшки. 

Не менш цікаві малюнки маємо й на арк. 12: вже надрукований 
Волковим план межигірської церкви (дерев’яного СпасоПре
ображенського храму, відомого за малюнком Вестерфельда)22, 
зображення гармати („мортири спижевої”, чия належність до 
київського арсеналу є суто здогадною)23 й дзвона, що його біло
руський науковець розцінив як межигірський. Між тим, над ма
люнком зазначено, що це дзвін св. Михаїла і вказано його діаметр: 
1¼  ліктя. Йдеться, без сумніву, про власність якогось з київських 
храмів – „Михайла Золотоверхого” чи „Михайла Видубецького”, 
котрі обидва згадуються як пограбовані литовським військом у 
1651 р.24 Нижче ж міститься черговий список київських дзвонів, 
що в ньому, як і в реєстрі на арк. 14 зв., фігурують храми Воскре
сіння, св. Пречистої (Пирогощої), св. Спаса і Братський з „війтом 
Паволоцьким”25. До цього додається св. Софія – але, на жаль, роз
міри її дзвону не відчитуються: аркуш місцями витертий, та й на
явні на ньому записи зроблені ніби у поспіху, неохайно, з викрес
леними повторами („Микола”, „Братська”). 

Опріч суто київського матеріалу, мінська збірка містить низку 
зображень, дотичних Макарова. чим він так зацікавив художника, 
невідомо. Щоправда, на думку відомого краєзнавця Л. Похилеви
ча, в історії містечка була сторінка, пов’язана з Янушем Радзивіл
лом. Дослідник зауважив, що в працях св. Димитрія Ростовського, 
котрий народився в Макарові у грудні фатального 1651 р., є вка
зівка на те, що в ті часи ним володіла „воєводина Радзивіллова”, 
тобто дружина гетьмана Марія (уроджена Лупул)26. Однак на
справді йдеться про помилку при відчитуванні тексту „діаріуша” 
святителя („воеводина” замість „воина” Радзивіллова)27.  
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Не дивно, що про дружину Радзивілла немає жодної інформації 
в „Географічному словнику Царства Польського”, де докладно про
стежено перебіг боротьби за ці землі. Відповідно до даних Едварда 
Руліковського, у переддень Визвольної війни за Макарів точила
ся суперечка між Кшиштофом Харленським (Харлинським), який 
фактично володів містечком згідно із заповітом його племінника 
Кшиштофа Макаревича, та зведеними сестрами покійного28. 

Тож і на згаданому на початку нашої статті малюнку, опубліко
ваному Тамарою Габрусь у 1993 р., Макарів фігурує як власність 
„п[ана] Харлинського” (арк. 26). Щоправда, дослідниця не помі
тила, що це лише половина зображення містечка; друга його по
ловина, як слушно зауважив М. Волков, міститься на арк. 4 зв. По
єднані разом, малюнки подають панораму поселення, на якій за 
допомогою умовних позначок показані:

 церква нова (арк. 26);
 башточки [укріплень] (арк. 4 зв., 26);
 брама до міста від млина (арк. 4 зв.); 
 брама занедбана („zagubiona”) (арк. 26);
 церковка стара (арк. 26).

Опріч цього, на арк. 26 помічено „став”, а на арк. 4 зв. окремо 
намальовано „нову церкву” (із підписом „Сама церква – бік”). Це, 
вочевидь, Іллінська церква, про яку збереглася згадка, датована 
1746 р. На той час вона була давньою, похиленою, на межі руйнації, 
й мала „три верхи й опасання”29. На малюнку опасання немає – тож, 
воно, вочевидь, було додано до будівлі у другій половині XVII ст.

Що ж до „старої  церковки”, якої на панорамі Макарова прак
тично не видно, то художник замалював її склепіння (арк. 41) й 
план (арк. 41 зв.); в обох випадках вона зветься просто „макарів
ською церквою”. Будівля мала гранчасту апсиду й становила в 
основі прямокутник, наближений до квадрата (14х13½ ліктів). 
При цьому, здається, не всі її параметри, вказані на арк. 41 зв., 
відповідають дійсності. Скажімо, розміри нартекса, з огляду на 
його форму, аж ніяк не можуть становити 8х8½ ліктів. Справа 
в тому, що як самий малюнок, так і наявні тут літери й цифри 
явно наведені – й, вочевидь, той, хто у такий спосіб їх „поновлю
вав”, подеколи помилявся при відчитуванні оригіналу. На арк. 
41 малюнок так само наведений – на відміну від тексту, який 
супроводжує дві умовні позначки: „Стіна, при котрій олтар”30 і 
„Стіна, вирізана на олтар”.

В цілому графічні матеріали, збережені в мінській колекції, 
становлять надзвичайно цінне джерело для історії української 
сакральної архітектури; вони також донесли до нас унікальну 
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інформацію про київські дзвони, висвітливши практично незна
ний аспект подій 1651 р. І в цьому вповні виявилась іронія історії: 
як в давнину Везувій, знищивши Помпеї, зберіг їх для людства, 
так і розорення Києва військами Радзивілла, завдяки працям ху
дожників з його оточення, уможливило наше знайомство з реалі
ями церковного життя середини XVII ст.
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29 Похилевич Л. Указ. соч. – С. 86; Rulikowski E. Op. cit. – S. 925. 
30 Над словами „при котрій” видно затерте „в котрій”.

1. церква Богородиці 
Пирогощої (арк. 14)

2. План церкви Богородиці Пирогощої (арк. 11)
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3. План церкви Богородиці Пирогощої 
й нотатки художника (арк. 14 зв.)

5. Київські церква (Братська?)
й клепало (арк. 13)

6. План межигірської церкви,
гармата, дзвін св. Михаїла

й нотатки художника (арк. 12)

4. Дзвін „нечай” (арк. 15 зв.)
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8. Права частина
панорами Макарова (арк. 4 зв.)

7. ліва частина панорами Макарова 
(арк. 26)

9. Склепіння церкви
в Макарові (арк. 41)

10. План церкви в Макарові (арк. 41 зв.)
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ХХ ст., а також порубіжний період кінця ХХ – початку ХХІ ст. ви
магає принципово нового осмислення мистецтва. Індивідуаль
ність, яка відійшла від традиційних концептів і прагне створити 
нові принципи творчості , не завжди здатна осмислити, що саме 
використати в пізнанні. Це пояснює розвиток концепції неоміфо
логізму (розгляду літературних творів як віддзеркалення міфу, ле
генди, ритуалу, обряду) і водночас реміфологізації, а також на по
верненні до релігії (передусім християнства) та переосмисленні її.

Схожий процес відображений в образних словах емігрант
ського журналу «Путь» (1926): душа перетворилася на глядачку 
в пізнанні, а світ «став музикою… душа переживає початок віків 
і народження міфу. Священна символіка, глибокі зв’язки, вікові 
надра розкриваються перед її духовним зором, – давні видіння, 
міфічні особистості втілюються знову»1. Тобто відбулося повер
нення до витоків. Характеризуючи нову культуру початку ХХ ст., 
Б. Вишеславцев, тим не менш, припускав можливість нового 
культивування «пригаслих здібностей людського існування»2, і 
вважав, що для цього треба визнати: сни, мрії, «художня фанта
зія, міфи, пророцьке натхнення, екстаз і транс, усе те, чим була 
оточена колиска людства і що ніколи не може загинути в його 
душі – це особливий шлях до сприйняття особливого та іншим 
чином недоступного для нас буття»3. Схожі слова стверджували 

1 Элисон, Э. Безумие и вера [Текст] / Эли Элисон / Путь. – № 2. – Январь 1926 // Путь. 
Орган русской религиозной мысли. – Кн. 1 (I – VI). – М. : ИнформПрогресс, 1992. – С. 251.

2 Вышеславцев, Б. Наука о чудесах [Текст] / Б. Вышеславцев / Путь. – № 5. – Октябрь
ноябрь 1926 // Путь. Орган русской религиозной мысли. – Кн. 1 (I – VI). – М. : Информ
Прогресс, 1992. – С. 637.

3 Там же. – С. 637.

О. О. СМОльницьКа 

Релігійна символіка у поезії Віри Вовк: 
авторська інтерпретація

сакральних концептів
у статті характеризуються релігійні мотиви поетичної твор-

чості Віри Вовк, зосереджено увагу на маловідомих деталях. роз-
глянуто поняття двовір’я як синтезу християнства і язичництва. 
Доведено, що, незважаючи на тривале життя в іншому середовищі 
(Бразилії), українська авторка зберегла власну ідентичність.

Ключові слова: Віра Вовк, символіка, сакральність, католи-
цизм, православ’я, концепт, христологія, маріологія, неоміфоло-
гізм, двовір’я 
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багато інших дослідників і письменників. Те ж саме можна ствер
джувати про літературу ХХІ ст.

У зв’язку з цим цікава творчість української письменниці 
Віри Вовк (автонім Віра Лідія Катерина Селянська, Wira Selanski, 
1926 р. н.), яка мешкає в РіодеЖанейро. В. Вовк – поетеса, проза
їк, драматург, літературознавець, літературний критик, музико
лог, перекладачка, художниця. Їй належать численні збірки, а та
кож власноруч перекладені португальською антології. До того ж, 
В. Вовк до сьогодні постійно плідно працює, видаючи нові твори. У 
плані релігії письменниця толерантно ставиться до православ’я, 
причому не лише до формальних чинників (візантійського обря
ду, наявного і в грекокатоликів, представницею яких є В. Вовк), 
але і до концептуальних засад цієї конфесії. Оскільки виразно 
християнська творчість В. Вовк не розглядалася комплексно з 
точки зору релігійної символіки (наявної в авторки навіть імплі
цитно), це зумовлює актуальність дослідження.

Мета передбачає аналіз релігійної символіки у поезії В. Вовк 
(із залученням окремої прози та публіцистики як теоретичних 
ілюстрацій) та зясуванні авторської специфіки подання проблем. 
Відповідно до мети ставляться завдання:

1) дослідити світогляд письменниці;
2) простежити еволюцію христологічної символіки в поезі
ях збірки «Зоря провідна»;
3) виокремити функцію обоження в творах В. Вовк;
4) проаналізувати феномен двовір’я та дослідити, яким чи
ном він відбився в творчості авторки.

Стиль В. Вовк складний, оскільки ґрунтується і на неоміфоло
гізмі, і на класиці, і на магічному реалізмі. Творчість письменниці 
базується на християнстві, гуцульській та бойківській міфології, 
а також на здобутках трубадурської традиції, німецького роман
тизму, латиноамериканської прози, бразильської міфології тощо.

Цікава взаємодія магічного реалізму і класики. Розповідаючи 
про сприйняття читачами творів НьюЙоркської групи, Віра Вовк 
згадує, що її творчість «можна було примістити десь посередині 
між традицією й модернізмом»4. 

Сама письменниця не вважає слушним ділити українську літе
ратуру на так звану «материкову» і «зарубіжну» чи «діаспорну». 
Це помітно, зокрема, в її слові на Книжковому форумі у Львові 
(2003): «Ми, за кордоном України, такі самі українці як і Ви, і ду
маю, що не слід підкреслювати різниці. Мені не відомо, щоб по
ляки називали Міцкевича чи Словацького, чи Шопена «діяспор

4 Вовк, В. Мережа [Текст] / Віра Вовк. – Львів : БаК, 2011. – С. 28.
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ними поляками», хоч вони жили на чужині. Цікаво, чи римляни 
вважали Овідія «діяспорним поетом»?»5. Оскільки авторка часто 
повторює свою позицію, у тому числі в усних виступах, варто роз
глянути її творчість у загальнокультурному контексті.

Як зазначалося вище, поезія, проза і драматургія В. Вовк по
значені самостійним стилем. Водночас вони нагадують магічний 
реалізм і неоміфологізм, позначені народним католицизмом, 
хоча переосмислений цілком посвоєму. (Слід зауважити, що 
та творчість В. Вовк, яка змальовує Україну, має спільні риси і з 
православ’ям). Авторка звертається переважно до бразильських 
(індіанонегритянських), гуцульських і бойківських вірувань. Як 
Віра Вовк мотивує це в новій повісті «Паломник»: «Тут, у Карпа
тах, де поселились мавки, арідники й чугайстри – все можливе. В 
нас якесь особливе мітичне підсоння…»6. («Мітичне» означає «мі
фічне», а «підсоння» – синонім сфери несвідомого). Тому твори 
Віри Вовк часто позначені компаративним підходом – зіставлен
ням міфологічних прапервнів української і бразильської культур. 
Ця проблема буде розглянута нижче.

У збірці «Зоря провідна» (1955), створеній на латиноамерикан
ському континенті й відповідно позначеній реаліями нового се
редовища, варто простежити релігійну символіку як засіб збере
ження ліричною героїнею власної ідентичності. Одна з показових 
поезій цієї книги – вірш “Favelas”, позначений, як і багато інших, 
католицькою символікою. Синкретизм, релігійне наповнення до
вкілля божественною сутністю тут виражені особливо яскраво за
вдяки символіці. Звертаючись до Бога, лірична героїня каже: «Про 
Твої рани говорять / Зорі в сузір’ї Хреста, / Фіолетний страсний 
цвіт / І плач нової Магдалини. / Наш день починається завжди / 
Знаком смерти. Тільки часом / Знаходимо в лісах орхідеї: / Сим
вол Твого воскресіння»7. Якщо відсторонитися від назви, то можна 
стверджувати про близькість цього вірша всім самотнім героям. 

З одного боку, цей вірш можна вважати прикладом іммі
грантського сприйняття, з другого – написаним на загально
людську тематику (вічні цінності). Авторка сама пояснює свої 
позиції так: «Пишу суб’єктивну (особисту) лірику і також лірику 
об’єктивну про людей, речі і справи, відокремлені від моєї осо
би. Насправді, навіть найоб’єктивніша поезія носить на собі від
биток особи автора»8.

5 Там само. – С. 70.
6 Вовк В. Паломник [Текст] / Віра Вовк. – 2013. – С. 61. – Автор. комп. набір. (З осо-

бистого архіву О. Смольницької)
7 Вовк, В. Поезії [Текст] / Віра Вовк. – К. : Родовід, 2000. – С. 86.
8 Вовк, В. Моя поезія [Текст] / Віра Вовк // Вовк, В. Поезії. – К. : Родовід, 2000. – С. 396.
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Поезії у збірці «Зоря провідна» варто досліджувати комплексно, 
оскільки в них наявне перегукування мотивів і символіки, задумане 
як орнамент. Наприклад, у вже цитованому вірші “Favelas” згадані 
сузір’я Хреста і страсний цвіт, а у поезії «Смуток» ця символіка пере
носиться, уже з варіаціями суб’єктивного (індивідуального) сприй
няття ліричної героїні: «Ой, ти не знаєш, вже не знаєш, / Як висо
ко билося серце, / Як пахтіли вуста / Страсним цвітом?»9. Страсний 
цвіт, або пасифлора (у Бразилії маракужá) символізує рани Христа 
і, відповідно, страждання. Таким чином, одна ця деталь має сугес
тивне значення: на основний план виходить страждання, а не лю
бов. Ісусові рани як символ, притаманний католицькому світогляду 
(і часто згадуваний) тут виступають у функції обоження, пізнання 
Бога в собі. Світогляд В. Вовк виразно христологічний.  

Вияскравлення цієї функції простежується й в інших поезіях 
авторки. Лірична героїняіммігрантка пізнає новий світ, поки що 
не відчуваючи глибокої вкоріненості в нього, проте генетична са
моідентифікація тут уже поступається контактній. У свою чергу, 
інший світ віддзеркалює нову постать ліричної героїні, своєрідно 
аналізуючи її. Це взаємовивчення є ще однією рисою творчості В. 
Вовк: письменниця прагне збереження індивідуальності, але її 
світогляду чужий егоцентризм, натомість альтруїстичні погляди 
авторки гранично чітко виражаються в такій цитаті (вірш «Три 
бажання»): «Мій Господи: з бездомним людом / Ділити всі печалі, 
і відчути / Твоє крило над простими серцями»10. Твердість мо
ральних принципів, зумовлена, серед інших чинників, католиць
ким вихованням, не обмежує творчого самовираження авторки, 
оскільки засвоєння інших культур відбувається гармонійно. За 
стилем творів В. Вовк можна спостерігати, наскільки ретельно 
авторка добирає деталі, які складуть спектр нового тексту, і в ре
зультаті відбору відторгає все зайве чи штучне.

У В. Вовк християнські реалії, що переходять у світову гармонію, 
часто набувають символічних ознак – як у збірці «Ромензілля» 
(2007), позначеній і українськими, і бразильськими мотивами:

В повітрі линеш.
Хори: «Свят, свят, свят…»
Багрові хмари заходу – кирея.
І розцвітає Божество –
вселенна орхідея11.

9 Вовк, В. Поезії [Текст] / Віра Вовк. – К. : Родовід, 2000. – С. 99.
10 Вовк, В. Поезії [Текст] / Віра Вовк. – К. : Родовід, 2000. – С. 101.
11 Вовк, В. Ромензілля. Поезії [Текст] / Віра Вовк. – Видання журналу «Бористен», 

Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – С. 12.
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Світова гармонія, втілена в християнських образах, часто ви
користовується в ототожненні ліричною героїнею релігійних ві
зій та природних явищ: «Молочною Дорогою впадає в мене жит
тя, / Стелиться тихий покров Богоматері…»12 (утім, маріологічна 
тема у В. Вовк настільки багата і різнопланова, що вимагає окре
мого дослідження та чіткого зведення в єдину систему). 

На особливу увагу заслуговують християнські образи, нео
дноразово вживані В. Вовк. Авторка створює цілу систему пер
сонажів. Образи християнства, до яких найчастіше звертається 
В. Вовк, – це Ісус Христос, Діва Марія і взагалі Свята Родина, янго
ли, Єлисавета, Захарія, Марія Магдалина, а також різні святі, при
чому як спільні для православ’я і католицизму (св. Юрій – тобто 
Георгійпобідоносець, св. Миколай та ін.), так і суто католицькі: 
свята Едіґна (дочка Анни Ярославни), святий Франциск Ассізь
кий, Жанна д’Арк, Тереза Авільська, Єлизавета Тюринґська, Єли
савета Католицька (Ізабелла Кастильська, яка відрядила Колум
ба в плавання), тощо. Також авторка змальовує образи Старого 
Заповіту: Єву, Рахиль, Естер, Артаксеркса та ін. Цей стислий огляд 
не вичерпує всієї палітри складних релігійних взаємозв’язків В. 
Вовк. Можна стверджувати навіть про особливу ієрархію святих, 
вибудувану письменницею. 

Слід зазначити і про засади народного католицизму та народ
ного православ’я, або феномен двовір’я, плідно розвинутий у ма
гічному реалізмі та неоміфологізмі. Це явище спостерігається і в 
творах В. Вовк, проте не є суцільним зліпком з міфів. Сама автор
ка наголошує на тому, що вона не копією міфу.  

Слов’янське двовір’я останнім часом постійно розвивається в 
гуманітаристиці. Допоміжними джерелами виступають не лише 
письмові пам’ятки (у тому числі фольклорні), міфологічні праці, 
але й польові дослідження – опитування респондентів. Зокре
ма, фахівці у галузі етнолінгвістики С. Толстая і О. Бєлова прово
дять класифікацію образів святих, ототожнених з язичницькими 
божествами. Таким чином, святі наближаються до персонажів 
нижчої міфології, тобто відбувається контамінація мотивів. До
слідниці зосереджуються на календарних функціях «фантомних 
святих» (уособлення свят і особливих днів, як, скажімо, Параске
ви П’ятниці)13, наводять особливу категорію «святихдемонів», 
тобто персоніфікації хвороб та інших бід. При цьому риси свя
тих (Касіяна, Афанасія та ін.) демонізуються. Магічні властивос

12  Вовк, В. Поезії [Текст] / Віра Вовк. – К. : Родовід, 2000. – С. 100.
13 Толстая, С. М., Белова, О. В. Святые [Текст] / C. М. Толстая, О. В. Белова // Славян

ские древности: Этнолингвистический словарь: в 5ти тт. – Т. 4. – М. : «Международные 
отношения», 2009. – С. 590.
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ті нерідко ототожнюються з грізним образом святого або навіть 
здійснюються завдяки демонічності сакрального персонажа. 
(Аналогічно – у народному католицизмі). Щоправда, у наведених 
прикладах дослідниці більше спираються на південнослов’янську 
традицію як більш архаїчну. 

Таким чином, дискурс показує амбівалентність образів свя
тих у народних віруваннях. Натомість у творах В. Вовк святі 
несуть позитивну функцію, водночас вільно орієнтуючись у 
профанних реаліях, тобто ці персонажі вкорінені в своє зем
не минуле і саме завдяки цьому здатні розуміти звичайних 
людей. (Ця тенденція виразно наявна в усіх жанрах творчості 
В. Вовк: поезії, прозі, драматургії). Таке уявлення фольклорне 
(недарма письменниця обізнана з наративами усної народної 
творчості), але й базоване на принципах гуманізму.  Натомість 
демонічність святих – риса, не притаманна творчості В. Вовк. 
Це не язичницькі божества, а персонажі, які несуть складну гу
маністичну функцію. Таку інтерпретацію можна пояснити і осо
бистою вірою авторки, і ментальними причинами. Адже, незва
жаючи на те, що гуцульська нижча міфологія багата та являє 
собою яскравий приклад нерозкладеної свідомості та великої 
уваги до несвідомого (подібно до архаїчних громад Австралії, 
Полінезії, Америки тощо), у святих місцеве населення бачило 
передусім заступників і тому чітко розрізняло образ упиря або 
іншої демонічної істоти та власне святого. Натомість у півден
них та західних слов’ян такого розгалуження немає: у віруван
нях болгар святий Тодор являється в подобі вампіра, у кашубів 
святий Миколай ототожнюється з лісовиком, тощо14.  

часте ототожнення святих і міфічних істот показове в обря
дах – наприклад, у запрошенні Господа разом зі стихіями (моро
зом) на різдвяну кутю. Язичницька основа багатьох народних 
молитов, замовлянь та інших сакральних творів виявлялась і в 
тому, що в так званих «завідних зошитах» традиційні християн
ські молитви сусідували з текстами чорної магії15 (заклинання
ми, замовляннями тощо). Але В. Вовк не цікавить обрядовір’я, 
ритуал як самоціль. Отже, цим її твори відрізняються від суто 
фольклорних прикладів, часто базованих на забобонах. 

Проведений аналіз показує складність і різноманітність зма
лювання Вірою Вовк релігійних символів і концептів. Інтелек
туальна творчість української письменниці в Бразилії вимагає 
підготованого читача. численні алюзії мистецтва, історії, різних 

14 Там же. – С. 592.
15 Там же. – С. 592.
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релігій складають оригінальну систему, яка, попри ілюзорну 
строкатість, має чіткі принципи. Засади неоміфологізму, на які 
спирається авторка, не виступають обмеженням її світогляду, 
а навпаки – є засобом розкриття християнських концептів. Са
кральна символіка розглядається В. Вовк не лише в традиційно
му ключі, але і як терапевтична, як засіб збереження суб’єктом 
національної та культурної самоідентифікації. Принципи магіч
ного реалізму – надання буденним реаліям сакрального змісту, 
виявлення рис Христа, Богородиці, янголів і святих у звичайних 
людях – означають прагнення героями обоження. 

Робота має перспективу продовження, оскільки наведені при
клади презентовані в творчості В. Вовк надзвичайно широко і 
вимагають детального теоретичного осмислення.  

1. Вовк, В. Мережа [Текст] / Віра Вовк. – Львів : БаК, 2011. – 152 с.
2. Вовк, В. Моя поезія [Текст] / Віра Вовк // Вовк, В. Поезії. – К. : Родовід, 2000. – С. 

396.
3 Вовк, В. Паломник [Текст] / Віра Вовк. – 2013. – 83 с. – Автор. комп. набір. (З осо-

бистого архіву О. Смольницької)
4. Вовк, В. Поезії [Текст] / Віра Вовк. – К. : Родовід, 2000. – 422 с.
5. Вовк, В. Ромензілля. Поезії [Текст] / Віра Вовк. – Видання журналу «Бористен», 

Дніпропетровськ : Пороги, 2007. – 66 с.
6.  Вышеславцев, Б. Наука о чудесах [Текст] / Б. Вышеславцев / Путь. – № 5. – 

Октябрьноябрь 1926 // Путь. Орган русской религиозной мысли. – Кн. 1 (I – VI). – М. : 
ИнформПрогресс, 1992. – С. 637.

7. Толстая, С. М., Белова, О. В. Святые [Текст] / C. М. Толстая, О. В. Белова // Славян
ские древности: Этнолингвистический словарь: в 5ти тт. – Т. 4. – М. : «Международные 
отношения», 2009. – С. 590, 592.

8. Элисон, Э. Безумие и вера [Текст] / Эли Элисон / Путь. – № 2. – Январь 1926 // 
Путь. Орган русской религиозной мысли. – Кн. 1 (I – VI). – М. : ИнформПрогресс, 1992. – 
С. 251.
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Тема християнської книжності Київської Русі доволі попу
лярна, надзвичайно об`ємна, розроблялася багатьма вченими 
гуманітарного спрямування, частіше за все, вченими богосло
вами, істориками, філософами і має доволі розлогу історіогра
фію питання. Втім, ця проблематика не досліджувалася з точки 
зору формування фондів давньоруських бібліотек, бібліотекоз
навства, зокрема, читачезнавства, бібліографознавства. Попри 
віддаленість подій і часу ця тема гостра і актуальна для сьогод
нішнього часу, оскільки вона є доказовою базою високого рівня 
розвитку духовності і культури Київської Русі. 

У пропонованій статті ми проаналізуємо тільки один із ба
гатьох складових цієї комплексної проблеми, яка потребує 
глибокого і всебічного вивчення з погляду дисциплін бібліоте
кознавчого та бібліографознавчого циклу, враховуючи міждис
циплінарну тенденцію досліджень. Обсяг статті дозволяє нам 
проаналізувати лише незначний пласт заявленої теми. Однак 
то є крок до її всебічного висвітлення. Ми розглянемо всього 
одну статтю, що належить перу знаного вченогобогослова та іс
торика архієпископа Архангельського, яку було опубліковано в 
«Журнале Министерства Народного Просвещения». Журналъ Ми-
нистерства народнаго просв�щенія виходив у СанктПетербурзі 
(Росія) в 1837–1905 рр. Щомісячник. Видавець: Міністерство на
родної просвіти; друкарня Імператорської АН; з часом – друкарня 
В. С. Балашева и К 0. Мова – російська. Обсяг номерів коливався 

н. Г. СОлОнСьКа

християнська книжність XI століття 
Київської Русі  на сторінках  «Журналу  

Министерства Народного Просвещения»: 
критико-бібліографічний огляд

(за фондами Національної бібліотеки 
України імені В.І. Вернадського)

у статті висвітлюється проблема  христистиянської книж-
ності, невіддільної від нею проблеми книг та бібліотек Київської 
русі, зокрема, княжої бібліотеки Xi ст. Київського Софійського со-
бору. це – безперечне  свідчення  високої української духовності  та 
культури, що сягає свом корінням  у давнину. 

Ключові слова: християнська книжність, Київська русь, кни-
га, бібліотека
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від 750 до 950 с. У XIX ст. в Росії, куди входила тоді й Україна, це 
був перший і єдиний науковопопулярний журнал, де друкували
ся відомі вчені. Публікувалися статті з історії та історії літерату
ри, пізніше – з класичної філології, коли, в 1872 р. було створено 
відповідний відділ. Редакторами видання були: О. В. Нікітенко, 
К. Д. Ушинський, Ю. С. Рехневський, Є. М. Феоктистов, О. І. Георгієв
ський, Л. М. Майков, В. Г. Васильєвський [1]; [2]. У додатку до жур
налу публікувалася бібліографія всіх наукових видань того часу. 

Наведемо ряд публікацій з проблематики культури Київської 
Русі: Востоков А. Х. Описание рукописных и печатных словенских 
книг, принадлежащих гну Норову (1836. – Т. 9, № 1); Древнее 
известие об Анне Ярославовне и славянское евангелие в Рейм
се (1836. – ч. 9, янв.); Максимович М. А. Критикоисторическое 
исследование о русском языке (1838. – № 3); Паплонский И. О. 
О Реймском евангелии (1848. – ч. 57, март, отд. II; 1848. – ч. 57, 
февр., отд. II; 1848. – ч. 58, апр., отд. II); Срезневский 

И. И. Древние письмена славянские (1848. – Т. 50, отд. II); 
Григорович В. И. О древней письменности славян (1852. – Т. 
73); Погодин М. П. Образованность и грамотность в древнем 
периоде русской истории (1871, ч.152; Отдел наук); Сухомли
нов М. И. О трудах по истории русской литературы (1871. – №4, 
156. – № 8); Сергеевич В. И. Греческое и русское право в до
говорах с греками X в. (1882. – № 1); статті О. І. Соболевсько
го – Источники для знакомства с древнекиевским говором : 
четыре критикобиб лиогр. ст. ; М. Козловский Исследование 
о языке Остромирова Евангелия. – СПб., 1885. (Рец.). – Б. м. и 
Б. г., 143, отд. 2; «Книги законные», содержащие в себе в древ
нерусском переводе византийские законы земледельческие, 
уголовные, брачные, судебные [рец.] ; издал вместе с греч. по
длинниками и с историкоюр. введ. А. Павлов. – СПб., 1885; ч. 
243, отд. 2; Язык Русской Правды : исслед. о Русской Правде 
П. МрочекаДроздовского. – Вып. 2 : Тексты Русской Правды с 
объяснениями отдельных мест. – М., 1885, 1886, ч. 224, кн. 4, отд. 
2; статті О. С. Архангельського – Творения отцов церкви (Обо
зрение рукописного материала) (1888. – Июль; 1888. – Авг.); Ка
талог собрания рукописей Ф. И. Буслаева, ныне принадлежащих 
Императорской Публичной библиотеке / сост. И. А. Бычков. – 
СПб., 1897. – 214 с. (1898. – Май); Новый труд по истории рус
ской литературы (1898. – № 9); Сергеевич В. И. Русская Правда 
и ее списки (ч. 321 (1899, №1), отд. 2. – С. 1–41); Веселовский 
А. Заметки к вопросу об источниках сербской Александрии ( ч. 
251, отд. 2. – С. 169–209); Покровский Н. В. Евангелие в памятни
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ках иконографии преимущественно византийских и русских. – 
СПб. : Тип. департ. Уварова (1892; ч. 279, № 1, отд. 2); Петухов 
Е. И. Болгарские литературные деятели древнейшей эпохи на 
русской почве : историкобиблиогр. очерки (1893. – ч. 286, 34); 
статті П. В. Владимирова – Введение в историю русской словес
ности : из лекций по истории русской словесности, читанных в 
Университе Св. Владимира, с 1888 г. по настоящий год (ч. 247, 
1895, № 1. Отд. 2. – С. 1–65; ч. 247–248, 1895, № 1, 4. Отд. 2); Вол
ков Н. В. Действительно ли безымянна была большая часть тру
дов древнерусских переписчиков? (1897. – Т. 11); статті В. М. Іс-
тріна: П. В. Владимиров. Русская литература Киевского периода 
XI–XIII в. (1902. – № 8, отд. 2) (рец.); Исследования в области 
древнерусской литературы (1903, авг. – С.411–414; 1903, окт. 
; 1904, окт.; 1904, февр.; 1906, февр.) та Новые исследования в 
области славянорусской литературы [рец. на кн. Вилинский С. 
Житие Василия Нового в русской литературе] (1914, июнь; 1914, 
сент.); Иоасафовская летопись (1904. – №5); Перетц В. Н. Описа
ние рукописей СанктПетербургской духовной академии. – Вып. 
1 : Софийская библиотека ; сост. Д. И. Абрамович – СПб., 1905 
(рец.). (Новая сер. 8 (1907, № 3), отд. 2); Коковцев П. Новый ев
рейский документ о хазароруссковизантийских отношениях 
в X в. (1913, нояб.); Мейчик Д. Руссковизантийские договоры 
(Нов. сер., 1915, окт. – № 3; Нов. сер., 1915. – № 5; 1916. – № 11); 
Петровский Н. М. Критикобиблиографический обзор новей
ших трудов по славянорусской библиографии и палеографии 
(рец.) (1917. – ч. 70, июль–авг. (Отд. критики и библиогр.) та ін. 

Динаміка публікацій: 1836 р. (2); 1838 р. (1); 1846 р. (1); 1848 р. 
(3); 1852 р. (1); 1871 р. (2); 1874 р.; 1882 р. (1); 1884 р. (2); 1885 р. 
(4); 1886 р. (3); 1888 р. (3); 1889 р. (3); 1890 р. (1); 1892 р. (2); 
1893 р. (1); 1895 р. (3); 1897 р. (1); 1898 р. (2); 1899 (3); 1900 р. (1); 
1901 р. (2); 1902 р. (1); 1903 р. (3); 1904 р. (3); 1905 р. (1); 1906 р. 
(1); 1907 р. (1); 1909 р. (1); 1912 р. (1); 1913 р. (1); 1914 (2); 1915 р. 
(3); 1916 р. (1); 1917 р. (1).

Автори: О. Архангельський, І. Беляєв, В. Бобинін, В. Васильев
ський; С. Вілінський, П. Владимиров, О. Востоков, В. Григорович; 
М. Гудзій, В. Істрін, М. Каринський, М. Клоссіус, П. Коковцев, М. 
Максимович, Д. Мейчик, І. Паплонський, В. Перетц, М. Петров
ський, Є. Петухов, О. Павлов, М. Погодін; М. Покровський, С. Про
топопов, К. Сергеєвич, О. Соболевський, І. Срезневський, М. Су
хомлінов; С. Протопопов; С. Шевирьов; І. Ягич. яся

У журналі, в додатку, публікувалася бібліографія всіх наукових 
видань того часу.
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Олександр Семенович Архангельський (1854 – 1926) – пред
ставник культурноісторичної школи. Захистив докторську 
дисертацію на тему «К изучению древнерусской литературы... 
Творения отцов церкви в древнерусской письменности» (СПб., 
1888; 2е изд., под сокращенным заглавием: Казань, 1889 – 1891. 
[Вып.] 1 – 4). Коло його наукових інтересів, а саме давньоруська 
література, дослідження ним її зв’язки з візантійською літера
турою; текстологічні розшуки, публікація рукописних текстів 
цілком збігаються з проблемою дослідження фонду княжої бі
бліотеки XI ст. Статті О. С. Архангельського в ЖМНП (1888 р.) є 
одними з етапних у його роботі [http://frontistesdiary.livejornal.
com/61028.html]. 

Безперечний інтерес становлять для нас окремі праці та стат
ті цього вченого, надруковані в інших журналах, де він розвиває 
дослідження проблематики історії літератури Київської Русі. На
приклад: К истории южнославянской и древнерусской апокри
фической литературы // ИОРЯС. – 1899. – Т. 4, кн. 1. – С.112–118; 
Памяти Н. С. Тихонравова. Ученые труды Н. С. Тихонравова в 
связи с более ранними изучениями в области истории русской 
литературы. – Казань : Тип. Импер. унта, 1894; Свв. Кирилл 
и Мефодий и совершенный ими перевод св. писания ; читано 
в торж. собрании Импер. Казан. унта 6 апр. 1885 г. А. С. Архан
гельским. – Казань : Тип. Импер. унта, 1885. – 43 с. («Ученые за
писки Императорского Казанского университета»); Из лекций 
по истории русской литературы : первые опыты мифол. изуче
ний : библиогр. материал. – Казань,1893; К изучению древнерус
ской литературы : очерки и исслед. А. С. Архангельского. – СПб. : 
Тип. В. С. Балашева, 1888. – 146 с.; Из лекций по истории русской 
литературы : накануне христианства и письменности («Рус. фи
лол. вестн.); К лекциям по истории русской литературы : про
грамма лекций с указанием источников и пособий и др. библиогр. 
материалами // Учен. зап. Казан. унта. – 1902. – Кн.3. – С. 1–96; 
чтения по истории русской литературы // чтения в Ове люби
телей рус. словесности в память А. С. Пушкина при Импер. Казан. 
унте. – Казань, 1903. – Т.20 та Т. 21 тощо. 

Проаналізуємо, наприклад, статтю «Творения отцов церкви 
(Обозрение рукописного материала) (1888. – Июль; 1888. – Авг.)» 
О. С. Архангельського в ЖМНП, 1888, ч. 258, липеньсерпень. 

О. Архангельський вказує на видання російською мовою «Тво
рения св. Афанасия архиепископа Александрийского. – М., 1851–
1854. Т.1–4»; на твори, де висвітлено життя св. Афанасія: Migne, 
Prolegomena, Горського: «Жизнь св. Афанасия Великого, архи
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епископа Александрийского» (Прибавления к творениям свв. От
цов, т.10. – М., 1851. – С.29–201». Автор повідомляє про видання 
трьох його творів про псалми: «К Маруеллину», «О толковании 
псалмов (33 главы); «Толкование на надписи псалмов». 

Афанасій Великий, архієпископ Олександрійський, – один із 
авторів, чиї твори зберігалися в ймовірному фонді княжої бібліо
теки XI ст. Київського Софійського собору (джерело: «Изборник» 
Святослава 1073 р.)

О. С. Архангельський пише, що «в слов`янській писемності 
«Толкования на псалмы», з ім`ям Афанасія Олександрійського, ві
домі ще з найдавніших часів; слов`янські списки йдуть з XI–XII ст. 
<…> в слов`янській писемності дуже поширені і зустрічаються у 
безліччі списків <…> з XI–XII ст. до списків найпізніших». Учений 
наводить найдавніші списки тлумачень: «1) Толковая псалтырь 
XI в., принадлежащая митрополиту Евгению» (с.7). Дійшла в не
значних уривках (16 арк.). Опис у Востокова в «Ученых записках 
II Отделения АН», кн. 2, вып. 3, с.59–64; у Срезневського, у П. Лав
ровського (чтения Московского общества истории и древностей 
российских, 1858, кн.4, отд.3, с.23–34)».

Утім, «дійшли в списках» зовсім не означає, що твір не був ві
домий у Київській Русі в XI ст. Цього, до речі, не заперечує й О. Ар
хангельський, наводячи приклад, що, скажімо, «Житие Антония 
Великого», написане Афанасієм Александрійським «по наших 
рукописах, в уривках», стає відомим у XIII ст. <…>. Однак відоме 
воно було у нас набагато раніше; вже Нестор посилається на ньо
го в своєму Житии пр. Феодосия» (с.8–9).

Ще приклад. «Послания Афанасія Великого к Амману мниму 
Руфиниану епископу» користувалися» в Київській Русі особли
вою повагою і нерідко розміщувалися в Кормчих» (с.11). Кормчі 
зберігалися в ймовірному фонді княжої бібліотеки (Бібліотеки 
Ярослава Мудрого).

Одначе О. Архангельський попереджує, що існує десь сімдесят 
творів, які Афанасію Великому не належать, але йому припису
ються (с.14). Так, не належить, за висновками Архангельського, 
Афанасію Александрійському Слово, що часто зустрічаються в 
«Измарагдах». Приклад: «Слово, яке є уривком із 23ї бесіди Іо
ана Златоустого на Євангеліє Матвія; а також стаття «О наузех и 
стремце громне» (с.16). 

Учений зазначає, що «по списках, які дійшли до його часу, у 
«Вопросах и ответах», знаходяться посилання на Григорія Нись
кого (+394), Єпіфанія Кіпрського (+прибл.402), Кирила Алексан
дрійського (+457), Іоана Лєствичника (+563), Максима Ісповід
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ника (+662)» (с.12–13). Імена цих письменників зустрічаємо в 
«Изборнике» Святослава 1073 р. та ін. джерелах. 

За принципом «Питання і відповіді», що запозичений з грець
кої традиції, побудовано і «Изборник» й ряд інших давньоруських 
творів. «Вопросы и ответы» «були вельми поширені і зустріча
ються у безлічі списків і в повному вигляді, і у виписках. Давньо
руського читача, мабуть, приваблювали в них подібні питання 
з відповідними відповідями <…> (с.13) <…>. читачі входили тут 
уже у велику галузь творів, подібних «Вопросам Иоанна Богосло
ва – Господу на горе Фаворской». «Вопросам Иоанна о праведных 
душах», «Беседе трех святителей» і т.д.» (с.14). 

Важлива деталь, що уривки з «Синопсиса» Афанасія Александ
рійського зустрічаються в давньоруських рукописах. 

Кирил Ієрусалимський (+386) – один із авторів творів, що на
зиваються в «Изборнике» Святослава 1073 р. Його твори склада
ються здебільшого з повчань, чи «оглашеній» (були перекладе
ні, скоріше за все, в Болгарії, «десь у XI ст., можливо, й раніше»). 
О. Архангельський указує на 23 рукописи, які збереглися (с.16). 

Підтвердженням реальності фонду княжої бібліотеки XI ст. є 
й послання Кирила до імператора Констанція «О явльшемся на 
небѣсѣх знамений, креста и Слово на срѣтѣніе Господнє» (с.17). 
О. Архангельський називає і «О фунисе» Кирила Ієрусалимського, 
що зустрічається в давньоруських літописах. Учений відзначає, що 
з творінь Василія Великого (+379), що були перекладені майже по
вністю ще в Болгарії Іоаном Екзархом Болгарським, у давньорусь
кій писемності особливо були поширені «Бесѣды на Шестодневъ 
и поучення аскетические». Взагалі, творіння Василія Великого ко
ристувалися значною популярністю серед давньоруського читача. 

Цінно те, що в посиланні 7 на с.18 подано бібліографію тво
рів Василія Великого. Аналогічна інформація в «Прибавлениях к 
творениям св. Отцов», 1845, т.3.

«Творіння Василія Великого аскетичного змісту були відомі 
всі» (с.28). Повне зібрання – в Соловецькій бібліотеці. Підкрес
лено, що в давньоруських рукописах «зустрічаються статті та 
повчання з такими загальними заголовками: «Поучення св. Ва
силия Великого», «Поучення св. Отца Василия Кесарийского», 
Слово св. Василия, Слово св. Василия о посте; Поучення Василия 
Великого братии общеживущей, Слово св. Отец и св. Василия о 
праздницѣчхъ, Слово св. Василия, епископа Кесарии Каппадо
кийской, как быти лѣлоч человѣцъ» (с.33).

Відносно дуже відомих за часів Київської Русі творів Григорія 
Богослова, про якого О. Архангельський пише, що для того сфе
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ра науки та літературної праці здавалася завжди кращою сфе
рою людської діяльності. Подано бібліографію його праць. Під
креслено, що «переклад деяких із бесід св. Григорія Назіанзіна 
на слов`янську мову відноситься до глибокої давнини» (с.34). 
Майже всі його бесіди були в числі «отецьких книг», св. Кирил 
особливо любив його творіння». Оскільки деякі з повчань було 
перекладено, як наголошує О. Архангельський, ще в X ст., то це є 
вагомим аргументом щодо наявності хоча б частини з них у фонді 
княжої бібліотеки XI ст. Київського Софійського собору. В усякому 
разі, «найдавніший список перекладу 13ти його слів XI століття 
в болгарській редакції з деякими слідами глаголичного письма» 
можна стверджувати, що був у давньоруській книгозбірні. 

О. Архангельський продовжує: «В давньоруській писемності з 
творінь Григорія Богослова вже домонгольського періоду були 
відомі: 1) 21 повчання, з яких 13 збереглося <…> в списку XI ст., а 
інші 8 – хоча в списку XIV ст., але за мовою мають бути віднесені 
до того ж перекладу, як і перші 13».

У науковій статті, критикобібліографічного спрямування, на
водяться приклади деяких коротких віршованих висловлювань 
(24 од.). При чому, кожне висловлювання чи думка є окремим ві
ршем. Кожний з цих окремих віршів можна фіксувати як одини
цю збереження Бібліотеки Ярослава Мудрого. Йдеться, зокрема, 
про т.зв. «Гранесу», де висловлювання розташовано за буквами 
грецької абетки (алфавітар). Науковці відносять його до рукопи
сів XI ст., як і Пандекти Антіоха чорногорця (с.35).

До речі, 13 повчань Григорія Назіанзіна було видано О. С. Бу
диловичем. Він займався і їх дослідженням (див.: 13 Слов Григо
рия Богослова по рукописи Императорской Публичной библио
теки XI века А. Будиловича. – СПб., 1871. – VI, 156 с.); Будилович 
А. С. Исследование языка древнеславянского перевода XIII слов 
Григория Богослова по рукописи Императорской Публичной би
блиотеки XI века : критикобиблиогр. тр. А. С. Будиловича. – СПб., 
1871–1875. – 285 с.1871. – VI, 156 с. : ил. і т.д.).

У статті О. Архангельського названі й інші її дослідники: О. Вос
токов (див.: «Библиографические листы», 1825, с.85–91), І. Срез
невський; Є. Голубинський подає перелік усіх слів (див.: «История 
русской церкви», т. I, перв. половина, с.723–724) (с.35). Ця пам`ятка 
становить інтерес для наукового світу й досі, про що свідчать, на
приклад, такі дослідження: Мороз Й. Об интерполяции десятого 
слова из “13 слов” Григория Богослова  / Й. Мороз // 1100 години 
Велики Преслав. Т. 2. Шумен, 1995. : сборник с материали от на
учната сесия, проведена в гр. Велики Преслав, през 1993 г. по слу
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чай 1100 години от Великопреславския църковно народен сбор; 
Иларион. Жизнь и учение св. Григория Богослова / Иеромонах 
Иларион (Алфеев). – М., 1998; Василий Великий, cвт. Григорий 
Богослов, cвт. Григорий Нисский. Cвт. Иоанн Златоуст // (Диск 
содержит в себе 205 электронных книг и статей объемом 19300 
страниц в форматах pdf и djvu) // Богословие церкви Вселенских 
соборов в трудах русских ученых. ч. 2. – 2009; Григорий Бого
слов, Назианзин http://www.krotov.info/spravki/history_bio/04_
bio/greg_naz.html; Григорий Богослов. (греч. Γρηγόριος Ναζιανζη
νός – Григорий Назианзин). http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B
9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%
BE%D0%B2; Избранные отцы церкви. Богословие свв. Григория 
Богослова, Григория Нисского и Афанасия Великого. Мистика св. 
Макария Египетского, св. Г. Нисского и Евагрия. «Ареопагетики» // 
Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник и византий
ское богословие. –(http://azbyka.ru/otechnik/?Maksim_Ispovednik/
maksimispovednikivizantijskoebogoslovie); Многоценная жемчу
жина. Преп. Ефрем Сирин. Свят. Григорий Богослов. Палладий Еле
нопольский. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Исаак Сирин. Преп. 
Иоанн Дамаскин. Преп. Феодор Студит / пер. с сирийского и греч. 
яз.  С. С. Аверинцев. – К. : Дух и Литера, 2003.

Спинимося на першій в Київській Русі бібліографічній праці 
«Богословець от словесь» (див. «Изборник» Святослава 1073 р.), 
що являє собою статтю Григорія Богослова о книгах св. Письма, 
є одним із віршів Григорія. Вона має дуже важливе значення, по
заяк основною літературою, що читалася в XI ст. була літертура 
патристична. З іншого боку, це вказує, що ядром фонду києво
руської бібліотеки XI ст. була література богослужбова. 

У полі зору вченого і творіння Єфрема Сіріна, «першого зраз
кового письменника Сірського», що «шанувалися так само, як і 
Св. Письмо. Автор поділяє твори Єфрема Сіріна на догматикопо
лемічні, екзегетичні, загально моральні та аскетичні, похвальні 
слова святих, церковні пісні та молитви» (с.38). Усе це також вхо
дить до комплексу християнської книжності. 

У статті підкреслюється, що «твори Єфрема Сіріна були осо
бливо цінні для давньоруського суспільства, поскільки він був 
дуже освіченою людиною, досконало володів грецькою мовою, 
читав в оригіналі твори Орігена, Афанасія Александрійського, 
Григорія Богослова, Григорія Нисського, Аристотеля і т.д.». 

Доробок Єфрема Сіріна було видано: Творения пр. Ефрема 
Сирина. – М., 1848–1853; 8 т; перевидано в 1881–1887 рр.; дослі
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дження М. Барсова Св. Ефрем Сирин как проповедник (Христиан
ские чтения, 1881, майиюнь, с.732–770).

Твори Єфрема Сіріна, що користувалися шаною та любов`ю 
давньоруського читача, зберігалися у фонді княжої бібліотеки, 
на що, зокрема, вказує «Изборник» Святослава 1073 р. Джерелом 
для дослідження християнської книжності києворуського пері
оду повноправно є й науковий доробок О. Архангельського, тим 
більше, що він у процесі своїх досліджень користувався історич
ними джерелами, недоступними для сучасних дослідників. Аргу
ментом для висновку є те, що «творіння Єфрема Сіріна були відо
мі в Київській Русі, оскільки стали перекладатися на слов`янську 
мову дуже рано, деякі в період давньоболгарської писемності, 
за часів царя Симона» (с.42). Ось приклад. Уривок «Паренесиса» 
(притча, втіха, моління, покарання) (кількість слів 105–112) зна
ходиться в одній із кириличних рукописів XII ст. 

О. Архангельський зазначає, що особливо подобалися давньо
руському читачеві (а отже, були й книгозбірні, де ці читачи бра
ли книги) «два твори Єфрема Сіріна «Слово о злых женах» (див. 
«Златоструй») и «Слово о антихристе» (див. «Паренесис») (с.44).

У складі християнської книжності побутувало безліч списків: 
«Слово св. Ипполита о Христе и антихристе», «Сказание о скончании 
мира и о антихристе», «Житие Андрея Юродивого». «Слово Мефо
дия Патарского о царстве языка» і т.д. (див.: дослідження Невостру
єва (1868), Срезневського (1874–1882), Сахарова (1879) і т.д.).

Але особливою любов`ю давньоруського читача, як відомо, 
послуговувалися творіння Іоана Златоустого, що і сприяло їх по
ширенню. О. Архангельський, зрозуміло, не оминає увагою його 
спадщини і пояснює таке ставлення тим, що «давньоруського чи
тача приваблювали велеречивість, ясність, природність, простота, 
«особливо в психологічному пристосуванні характеру бесіди чи 
повчання до духовного стану слухачів <…> приваблював читачів і 
внутрішній зміст його настанов». Автор статті доходить такого ви
сновку: «Іоан Златоуст, переважно проповідник любові до ближ
нього. В цьому полягає сила його слова» (с.204) <…>» приваблював 
й «особливий, життєстверджуючий струмінь, світлий погляд на 
прекрасний Богом створений світ». Цінним додатком до публікації 
в ЖМНП є наведена бібліографія праць Іоана Златоустого (с.205). 

Доказовою базою для відношення творінь Іоана Златоустого 
до християнської книжності києворуської доби є те, що «початок 
слов`янських перекладів з творінь Іоана Златоустого належить 
до найдавнішого часу слов`янської писемності. Вже болгарським 
царем Симеоном зі слів та бесід Іоана Златоустого складено було 
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доволі великий збірник «Златоструй»». О. Архангельський при
пускає, що «до найпершого часу слов`янської писемності, нале
жать, мабуть, і зібрання слів Іоана Златоустого, що дійшли до на
шого часу (тобто, до XIX ст. – н.С.) в Супрасльскому рукопису XI ст. 
Тут розміщено переклад 20 його слів, – інших, порівняно, з роз
міщеними в «Златоструе» Симона» (с.206). Одна з бесід читається 
в «Изборнике» Святослава 1073 р. Перші видання «Бесед» було 
здійснено в Москві, в 1838 р. Становлять інтерес їх дослідження, 
здійснені в XIX ст. Сухомлиновим, графом Уваровим.

«У домонгольський період «наші предки, – пише О. Архангель
ський, – могли володіти «словами» і «бесідами» Златоуста, в кіль
кості понад 200» (с.206). А це період і існування княжої бібліоте
ки XI ст. Київського Софійського собору. Отже, виникає природне 
питання про обсяг християнської книжності, обсяг фонду княжої 
бібліотеки XI ст. Київського Софійського собору. Є. Голубинський 
подає перелік цих слів в «Истории русской церкви» (т.1, перша 
половина тому) (с.730–741), але ж він і стверджує, що в Бібліоте
ці Ярослава Мудрого могло бути не більше 70 книг. Традиційна 
цифра, яку називають деякі поважні дослідники, це – 950 книг. Іс
нують й інші точки зору. На жаль, обсяг нашої статті не дозволяє 
розглянути нам інші дослідження О. Архангельського з проблем 
християнської книжності. Втім, аналізована стаття вченогоісто
рика спонукає до нових наукових пошуків і розвідок щодо фонду 
києворуських бібліотек, його обсягу, особливостей формування.
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н. З. ГануСеВиЧ 

Маргіналії у стародруках
із фондів Національного заповідника

«Замки Тернопілля
В статті описані маргінальні записи стародруку, як одне із дже-

рел дослідження історії культури україни. а також сучасний стан 
Євангелії – цінної пам’ятки  сакрального мистецтва ХVІІІ століт-
тя, яка знаходиться у музейній експозиції національного заповід-
ника «Замки тернопілля». на основі фондової колекції розглянуто 
питання дослідження і правильного збереження рідкісних книг.

Ключові слова: стародрук, церковні книги, маргіналії, покрай-
ні записи, шрифт, рукописні книги, колекція.

Українська книжка на своєму історичному шляху переживала 
долю тяжчу, ніж книжка іншого народу, що постійно мав власну 
національну державу. Особливий інтерес викликає та стародру
кована книга, що зберегла сліди спілкування зі своїм читачем і, 
таким чином, дозволяє нам зазирнути у його духовний світ, про
читати давні богослужбові тексти очима людини тієї епохи 
[5, 142]. В наш час, коли навернення людини до Бога стає непо
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одиноким явищем, коли наш співвітчизник виявляє дедалі біль
ший інтерес до Біблії, її таємних смислів, звернення до цієї теми 
має, на нашу думку, актуальність [6, 117].

Маргіналії (лат. marginalis – «перебуває на краю», від лат. 
margo – «край») – малюнки і записи на берегах книг, рукописів, 
листів, що містять коментарі, тлумачення, думки відносно фраг
ментів тексту і думки, які текстом були викликані [8, 208]. Мета 
дослідження маргіналій – виявлення і всебічний комплексний 
аналіз відповідних записів та позначок, класифікація одержаної 
інформації та визначення її історичної вартості. Записи розріз
няють за походженням: вкладні, дарчі, власницькі, купівельні, 
приписки до тексту або просто побутового характеру, історичної 
замітки; за типологією: позначки на полях, записи у вигляді заго
ловків, цілі фрази – цитати, приписки наприкінці тексту (покрай
ні записи); за характером і розміром: окремі слова, мовні зміни, 
фрази, позначки, окремі знаки. Відповідно до характеру маргіна
лії виконували якусь властиву тільки їм функцію. Вирізняються 
записи і за змістом, за графікою написання , засобом нанесення 
інформації, за часом написання, авторством. Маргінальні записи 
як вид історичного джерела відіграють у цьому важливу роль. 
Вони в найширшому своєму значенні, до якого можна віднести 
коментарі читача друкованого тексту, провенієнційні записи, 
дарчі й купівельні записи, давні рукописні бібліотечні шифри 
(якщо такі збереглися) тощо – є одним із основних і унікальних 
джерел інформації про формування монастирських бібліотечних 
фондів, міграцію примірників та їх соціальнокультурне побуту
вання. Записи розміщалися на переплетах, на їхній внутрішній 
стороні, на обкладинках, титульних аркушах, на початку, серед
ині або кінці текстів, на бічних, верхніх або нижніх полях, у над 
заголовках, безпосередньо в тексті, над рядками, нерідко на ба
гатьох сторінках або по всій книзі.

Об’єктом дослідження стали маргінальні (написані від руки) за
писи на полях стародруку. А саме мова піде про досі не досліджену 
пам’ятку духовної культури – Євангеліє (7198), яка знаходиться у 
фондовій колекції Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Книга церковна Євангеліон «Євангеліє» (КН – 6783; К  399) 
1690р. 23 Х 36 см. формат книги  10;  [12] 412 арк. Шрифт 5мм. 
Іціціал 4,5 см. Рядків 17 [додаток 1, фото 1]

Походження: с.Залужжя Збаразького рн Акт № 79 від 
14.07.2004 р.

Реставрація: відомостей немає
Техніка і матеріали: Папір (філігрань  риба), друк.
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Оздоблення:  Цілі сюжетні заставки, кінцівки, пишні мініатю
ри, ініціали у рослинному орнаменті, а також невеликі зображен
ня біблійних сцен із Євангелії. Багато декорований титул [4, 282]. 
На титульному аркуші зображення біблійного сюжету внебов
зяття  Діви Марії. Гравіроване зображення чотирьох Євангелис
тів на початку кожної з книг.

Опис: «Євангеліє» означає «добру новину» для усього люд
ства, пов’язану зі спасінням через розп’яття та воскресіння Ісуса 
Христа, котрий відкупив людей від рабства гріха та вічної смер
ті. Видана у Львові Ставропігійським братством (7198). Книга 
видрукувана старослов’янською мовою, червоними та чорними 
фарбами [4, 187], ілюстрована. Перша буква нового тексту ве
лика і фігурна.

Дерев’яна оправа обтягнута темною тканиною, що знаходить
ся в металевому окладі з двома застібками. В центрі на лицевій 
стороні обкладинки на овальній формі металу зображено хрест.

Експонування: Збаразький замок (фондова колекція «Старо
друки»)

Публікації:  [7, 293]
Протягом сторіч виробилися форми вкладних, власницьких 

і дарчих записів. Стереотип вкладного запису вимагав назва
ти імена покупців і продавців, свідків, місце і дату торговель
ної угоди, вказати вартість книги і на чиї кошти вона купле
на. Вірогідність книжкового запису як історичного джерела 
підтверджує той факт, що, прагнучи додати їй правомочність 
юридичного документа, обидві сторони угоди ставили на кни
зі власноручні підписи, нерідко відразу розписувалися і свідки 
акта. Маргінальні записи найчастіше створювалися в зв’язку 
з купівлею книги, передачею її до церкви на поминання душі 
або за відпущення гріхів. [10,7]  Також дуже часто була тра
диція на сторінках книг, які призначалися в дар церкві чи мо
настирю, записувати імена їх власників. На сторінках книги, 
яку ми досліджуємо є написи що вказують про покупку даної 
Євангелії сином сотника, а саме Миколою Кобеніцьким. Дана 
книга була передано до храму за відпущення гріхів всієї сім’ї. 
[додато1, фото3] Цей процес був важливою і урочистою поді
єю. Шанобливе і благоговійне ставлення власників до своїх 
книг відчувається майже в кожному записі, оскільки з книгою 
в них пов’язувалися не лише надії на відпущення гріхів,а і по
вага до неї, як до духовної цінності, що несе просвіту. Існувала 
постійно діюча формула запису: дата, інформація про людину 
(ім’я,прізвище, соціальний стан) [10, 7].



753

Церковна писемність

Нерідко, побоюючись викрадення книги, власники або вклад
ники поміщали на ній церковний проклін: усілякі небесні кари, 
страшний суд, анафема загрожували тому, хто зазіхне на їхню 
власність. Своєрідна охоронна функція визначила і форму вклад
ного запису: вона продовжувалася на багатьох сторінках, вико
нуючи роль оригінальної «скріпи» [3, 116].

Елементи купчої, що містились у вкладних записах, поступово 
розвилися в записувані в книги за традицією торговельні дого
вори, контракти, векселі, ділові угоди про покупку землі, розпис
ки про виплату податків і боргів і т.д [11]. На книгах ХV ХVII ст. 
мається безліч позначок, що дозволяють заглянути в духовний 
світ їхнього читача або власника. Цей комплекс записів цікавий 
для вивчаючі проблеми соціальної психології. В Україні одним з 
перших звернув увагу на джерельну цінність при книжкових за
писів І.Я. Франко. У ряді його робіт вони виступають як свідчення 
розвитку історичної думки і використані як важливе джерело по 
історії літератури [9, 106].

Маргіналії даної книги належать до групи найпоширеніших за
писів нараційного характеру, в яких висвітлюється спосіб і обстави
ни надходження книжок у власність особи чи інституції. В цій групі 
чітко виокремлюються: дарчі записи, купівельноцінові записи.

Щоб зберегти такі цінні книги у Національному заповіднику 
«Замки Тернопілля» сформовано колекцію «Стародруки і рідкіс
ні книги релігійного змісту», а частина книг знаходяться в екс
позиції виставкових залів. Фондові працівники описують кожну 
книгу, проводять їх фото фіксацію, а також заповнюється інвен
тарна картка з детальним описом стародрука, де зафіксовані 
дані про їх надходження і стан книги. У фондових приміщеннях 
створені умови для їх зберігання [додаток 1, фото 2] (шафи, в 
яких кожна книга лежить на поличці окремо), а також зберіга
ють сталий температурний режим у приміщенні [2, 67]. Але є і 
багато проблем, які важко вирішити без детальнішого вивчен
ня цих унікальних пам’яток українського мистецтва, а також 
без достатнього фінансування на реставраційні роботи, залу
чення спеціалістів і мистецтвознавців. Вони могли б зробити 
більш професійні дослідження кожної книги, виявити унікаль
ні екземпляри, описати кожний стародрук, а також провести їх 
реставрацію. Реставрація книг та документів на паперовій осно
ві – складова консервації. Головне завдання якої – відновлення 
експлуатаційних властивостей, форми і зовнішнього вигляду іс
торичної пам’ятки. Основні реставраційні процеси включають 
очищення, зміцнення всіх матеріальних складових документів, 
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призупинення процесів їх руйнування, а також реконструкцію 
втрачених фрагментів книг [1, 5].

З метою збереження мистецької та релігійної цінності екс
понатів колектив заповідника підтримує тісний зв’язок з Львів
ськими реставраційними центрами, а особливо з реставрацій
ним відділом бібліотеки ім..В.Стефаника. Зберігаючи такі цінні 
пам’ятки українського мистецтва ми збагачуємо себе духовно, а 
досліджуючи їх вносимо у своє життя багато цікавого.

1. Дзендзелюк Л.С., Льода Л.М. Основи реставраційних процесів. –Львів, 2012. 85 с.
2. Довгалюк В.Б., Комаренко О.І.,Митківська Т.І. Мікроклімат музейних примі

щень. –Київ: «Артанія нова», 2006. 108 с.
3. Запаско Я., Ісаєвич Я. Памятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків ви

даних на Україні. Книга перша (15741700). – Львів: видво при львівському 
державному університеті. Видавничого об’єднання «Вища школа», 1981. – 957 с.

4. Запаско Я.П. Мистецтво книги на Україні в 1618 ст. – Львів: вво Львівського 
університету, 1971. 307 с.

5. Ісаєвич Я.Д. Маргіналії  важлива джерело історії та культури.//Ісаєвич Я.Д. Лі
тературна спадщина І.Федорова. –Львів, 1989. –С.142143.

6. Рожко В. Українське православне книгописання і книгодрукування історичної 
Волині ХІ – ХХ століття. – Луцьк: «Медіа», 2005. 251 с.

7. Скоропляс Н. Колекційні збірки творів Сакрального мистецтва у Фондових зі
браннях НЗ «ЗТ» /Апологет. Християнська сакральна традиція: віра, духовність, 
мистецтво. – Львів, 2010. – 295с. 

8. Словник українського сакрального мистецтва / За науковою редакцією 
М.Станкевича. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2006. 285 с.

9. Франко І. Записи проти книгокрадів у старих книгах та рукописах // Записки 
наукового товариства імені Шевченка. – 1907. – Т. LXXVII. – Кн. ІІІ. – С. 173 – 176. 

10. Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 1517 ст. зфонду на
ціональної бібліотеки ім..В.І.Вернадського. –Київ, 2005. 331 с.

11. Заболотна Н. Марґіналії у почаївських кириличних стародруках (на матері
алах фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки 
України імені В. І. Вернадського) // Українська історична та діалектна лекси
ка: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – Л., 2007. – С. 100 – 110. http://istvolyn.info/index.
php?option=com_content&view=article&id=2438:1771&catid=32



755

Церковна писемність

Фото1 Євангеліє 1690 р.

Фото 3 Маргінальні записи на сторінках книги.

Фото 2 шафи для зберігання 
стародруків і рідкісних книг.
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ІСТОРІЯ ХРАМІВ
ТА МОНАСТИРІВ

До найвизначніших пам’яток української культури належить 
Успенський собор у Галичі. Поставши в середині ХІІ ст. на одній 
з найвищих точок Крилоської гори, святиня одразу ж потрапила 
в поле зору вітчизняних літописів. Десятиліттями її втрачену іс
торію розшифровували дослідники, вслід за істориками до три
валих пошуків прилучилися археологи. Її, забуту людьми красу, 
після віднайдення фундаментів, ретельно відтреставровували 
мистецтвознавці. А от, зацікавлених науковців у з’ясуванні са
кральнорелігійного значення галицьких храмів, і найголовні
шого серед них, – Успенського собору, – було зовсім мало. Хоча 
такий видатний твір давньоруської писемності, як ГалицькоВо
линський літопис, – переконує академік Віталій Кононенко,  пе
реповнений ідеєю Божої обраності, Божого провидіння, що охо
роняє Галич. Божою милістю Галич має Успенський собор, який 
оберігає і руських князів, і преславне місто [10; с. 130].

У нашій спільній статті ми зробили спробу показати значення 
Успенського собору в історії Української православної церкви.

митрополит ІОСаФ (Василиків),
І. М. КОВаль

Значення Успенського собору в Галичі для 
історії Української православної церкви

у статті висвітлюються основні етапи історії успенського 
кетедрального собору в Галичі в контексті виникнення у середині 
ХІІ ст. Галицької єпархії. розкрито вплив археологічного відкрит-
тя у 1936 р. фундаментів головної християнської святині Галиць-
кого краю на пробудження національної свідомості і розвиток ре-
лігійного життя українців Галичини. Показано значення собору в 
історії української православної церкви.

Ключові слова: археологія, Галич, Крилос, розкопки, собор, 
успення Пресвятої Богородиці, фундаменти, церква.
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Писемні і архівні джерела. На відміну від інших архітектур
них пам’яток княжого Галича, про які ми складаємо уявлення за 
археологічними дослідженнями, історія Успенського собору до
сить повно представлена у вітчизняному літописанні, а також 
зарубіжних хроніках. Перше літописне повідомлення про святи
ню пов’язано зі смертю галицького князя Ярослава Осмомисла 
(11571187): «Того же року (1187) представився галицький князь 
Ярослав, син Володимирів, місяця жовтня в перший день, а в дру
гий день покладений був у церкві святої Богородиці» [12; с. 345].

У головній церкві княжого Галича, як стверджує польський 
історик ХV ст. Ян Длугош, було поховано і засновника Галицько
Волинської держави, князя Романа Мстиславича (11991205): 
«Приїхав ж, галичани (1205) взяли князя свого мертвого, і несли 
в Галич, і поклали його в церкві святої Богородиці» [14; с. 378].

Із свідчень авторів ГалицькоВолинського літопису, ми довід
уємся, що в соборі знаходився престіл, на якому інтронізували 
володарів князвіства: «Тоді ж (1208) бояри володимирські й га
лицькі,  В’ячеслав Товстий володимирський, і Володислав Кор
мильчич, боярин галицький, і всі бояри володимирські й галиць
кі,  воєводиугорські посадили князя Данила на столі отця його, 
великого князя Романа, у церкві святої Богородиці приснодіви 
Марії» [12; с. 372373]. Щоби підкреслити державу значущість 
цього священного місця, то літописець описуючи змагання Да
нила Романовича з Михайлом чернігівським у 1239 р., наголо
шує: «Увійшов у город свій, і прийшов до церкви Пречистої святої 
Богородиці, і взяв стіл отця свойого, і на знак побіди поставив на 
Німецьких воротах хоругов свою» [12; с. 393].

Надзвичайно важливе значення має повідомлення літопи
су від 1229 року. І хоча воно стосується військових подій, коли 
Мстислав Удатний змусив в ході проведення успішних бойових 
дій запертися угорського королевича Коломана в церкві: «А Ко
ломана він Філя, полководець заставив у Галичі, і той зробив укрі
плення на церкві Пречистої Владичиці найшої Богордиці, яка, не 
стерпівши осквернення храму свого, і оддала його Коломана в 
руки Мстиславові» [12; с. 377]. Як з’ясовуємо з наступних рядків 
літописної розповіді, Святоуспенський храм продовжував зали
шатися центральним форпостом для угорського війська: «І коли 
Мстислав переміг, він пішов до Галича, і билися вони за городські 
ворота. І вибігли тоді угри на склепіння церковні, а інші на ві
рьовках піднялися, а коней їхніх половили. Укріплення не було 
зроблене на церкві, і ті стріляли і каміння метали на городян, але 
знемагали од спраги, бо не було води в них. А коли приїхав Мстис
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лав, то вони здалися йому і їх зведено було з церкви» [12; с. 378]. 
В ході воєнної кампанії, що розгорілася між князями Ізяславом 
Мстиславичем і Романо Даниловичем у боротьбі за Галич, коли 
воїни «не маючи змоги куди втекти, вибігли на склепіння цер
ковні, куди ото вибігали беззаконні угри» [12; с. 414].

Із цих свідчень літописця, ми можемо зробити висновок, що 
його цікавила не тільки військовополітична історія Галицько
Волинської Русі, а в першу чергу значення Успенського собору, як 
провідного центру Руської православної церкви. Автор засуджує 
релігійну наругу, вчинену угорськими воїнами над святинею, 
яка, немов би жива істота не стерпіла осквернення над собою і 
покарала ворогів православ’я. Літописець дорікає й своїм спів
вітчизникам, які вчинили, так само, як і латинники.

Російський історик М. Карамзін, використавши маловідомі лі
тописи розповідає, що в період угорської окупації (12141219) 
Успенський собор перейшов до рук латинських єпископів. Угор
ський король, завоювавши Галицьку Русь, посадив свого сина Ко
ломана в Галичі, вигнав руських єпископів і священників із храму, 
а своїх священнослужителів зобов’язав правити Богослужіння в 
латинському обряді. У 1215 р. в соборі відбулася коронація Коло
мана на Короля Галицької Русі. 

Угорський король Андрій запевнював папу римського, що Га
лич прийме унію з Римом та делегуватиме своїх єпископів на ка
толицький собор. Однак, місцеве населення рішуче виступило 
проти релігійної експансії Заходу. Угорські завойовники були ви
гнані з Руської землі [11; с. 116117].

Найстаріші архівні джерела, в яких згадується Успенський 
катедральний собор, походять ще з княжих часів. Дві грамоти 
князя Льва Даниловича з 1292 та 1301 років надавали «сорним 
крилоським попом галицької митрополії при церкві Успіння Бо
городиці і всім архієпископам, єпископам та монастирям право
славної віри грецької духовне право і затверджує паділ землево
лодінь церквам на віки вічні» [19; с. 1218]. численні згадки про 
собор містяться в архівних документах XVXVIII ст.

Історія пошуків собору. Львівський домінікацень, отець Кли
ментій Ходикевич, очевидно, належить до останніх істориків, які 
могли ще бачити руїни Успенського собору. Бо, пишучи нарис про 
місто Галич, як столицю давньої єпархії і митрополії, він згадує 
собор, стіни якого «розпадаються». Апелюючи до апокрифічної 
оповіді про святих Кирила і Мефодія, львівський дослідник дру
гої половини XVIII ст. був переконаний, що солунські брати при
несли в Галичину Христову віру. Християнізацію краю вони здій



759

Історія храмів та монастирів

снювали тоді, коли переносили з Криму мощі папи римського, 
святого Климента [25; с. 130].

Тому, коли в ХІХ ст. в Україні почала формуватися національ
на археологічна наука, то важливим завданням для галицьких 
дослідників постало питання віднайдення місце знаходження 
княжого храму. Піонером серед українських учених, хто розпо
чав пошуки столиці ГалицькоВолинської держави, був Антін 
Петрушевич (18211913), крилошанин митрополичої грекока
толицької капітули, історик Церкви й перший у Галичині ама
торархеолог. У 18471850 роках він оглянув сучасний Галич і 
його околиці, детально ознайомився із залишками руїни кількох 
церков княжих часів. Враження від оглядин парафіяльної церк
ви і руїн старостинського замку впевнили історика, що нинішній 
Галич над Дністром – центр стародавнього княжого міста. Храм 
Різдва Христового А. Петрушевич ототожнював з літописною Бо
городичною церквою, а Старостинський замок із резиденцією га
лицьких володарів [23; с. 805806].

Визначним дослідником Галицької старовини був професор 
Львівського університету Ісидор Шараневич (18291901). Після 
того, як він разо із священником с. Залукви Львом Лаврецьким 
(18371910) розкопали декілька фундаментів давньоруських 
церков на високому побережжі Лімниці і Дністра, а також на пра
вому березі Лукви, дослідник спробував ідентифікувати Успен
ський собор з фундаменти невідомої церкви в урочищі Бідун, під 
митрополичим лісом Діброва [1; с. 143].

Польський мистецтвознавець Владислав Лущкевич запропо
нував третю версію, згідно з якою святиня галицьких єпископів і 
митрополитів – це костел св. Станіслава, розміщений на Залуків
ській висчині при впадінні Лімниці (чви) у Дністер [26; с. 11]. Од
нак, жодна із трьох гіпотез не витримала наукової критики, бой 
костел св. Станіслава, як згодом з’ясували вчені, це давньорусь
кий православний храм св. Пантелеймона.

Вирішальною подією у дальшій розгадці таємниць княжого Га
лича став виступ дослідника Олександра чоловського на ІІ з’їзді 
польських істориків (1890), де він висловив власну концепцію іс
торикотопографічну розвитку княжого Галича. Науковець вва
жав залишки могутніх земляних укріплень в селі Крилос (нині 
Галицького району ІваноФранківської області), залишками лі
тописної галицької твердині [28].

При участі І. Шараневич польський археолог зробив спробу 
локалізувати місцезнаходження собору, заклавши розвідкові 
розкопки поблизу стін Крилоської Успенської церкви (1534). 
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Правда, фундаментів віднайти йому не вдалося. Їх місце вче
ний передбачав у найближчому сусідстві від храму Успіння 
Пресвятої Богородиці.

Найближчим до очікуваного результату був молодий україн
ський мистецтвознавець Йосип Пеленський. У 1911 р. Він заклав з 
трьох боків від діючого в Крилосі храму розвідкові траншеї. Потуж
ний шар, утворений з будівельних матеріалів і виробничого сміття 
підказував вченому, що руїни найвеличнішої сакральної споруди 
знаходяться десь поруч з Успенською церквою [27; с. 103112].

Подія, яка «випростовувала хребет нації». Місія відкриття 
найвизначнішої пам’ятки стародавнього Галича була позна
чена науковцюенциклопедисту Ярославу Пастернаку (1892
1969). Опираючись на гіпотези та судження О. чачковського і Я. 
Хмілевського, керівник експедиції Наукового товариства імені 
Шевченка розпочав археологічні дослідження у 1936 р. в районі 
крилоської Успенської церкви, яка, на його глибоке переконання, 
була споруджена з перероблених кам’яних блоків старої катедри. 
П’ять, закладених довкола храму шурфів приносили тільки роз
чарування і тільки в шостому, що проліг до мурованої каплиці 
XV ст. «на глибині 280 см від верху нинішнього терену, стукнула 
лопата робітника Данила Михальчука об щось тверде! Показав
ся масивний, сильний мур з тесаних кам’яних блоків, 240 см за
вгрубшки – і це був перший слід фундаментів старого катедраль
ного собору княжого Галича, відкритий 25 липня 1936 року. Коли 
відтак в іншому місці зонди знайшовся на тій самй глибині ще 
один подібний мур, а біля нього залишки  підлоги з великих але
бастрових плит, ми вже зовсім певні, що перед нами останки най
більшої княжої будівлі ГалицкоВолинської  держави, яких довгі 
десятки літ шукали наші попередники» [21; с. 92].

В історії української археологічної науки більше не було ана
логічного випадку, коли б відкриття мало неймовірний резонанс 
на пробудження національної свідомості і розвиток культурного 
життя народу. «Відкриття і знахідки доктора Ярослава Пастер
нака в різних околицях нашого краю, зокрема й відкриття мурів 
катедральної церкви князя Ярослава Осмомисла в Галичі на Кри
лосі,  давав суспільну оцінку цій події Н. Німчук,  є пророчистим 
показом на те, що ми, українці, стара культурна нація – і тільки 
несприятливі обставини довели до того, що ми опинились під ко
лесом історії» [17; с. 28].

Успенський собор давнього Галича – великий чотиристовпний 
триапсидний храм, який з трьох боків був охоплений галереями. 
Загальні розміри плану 32,4х37,5 м. Фундаменти муру мають ши
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рину в середньому 2,25 м, а глибина їх залягання сягає понад 2 
м. Святиня княжої столиці за своєю величиною знаходилася на 
третьому місці після Софіївського собору і Десятинної церкви в 
Києві, а її фундаменти виявилися лише на півтора метра по ши
рині та по довжині меншими від Київської Софії [13; с. 7].

Влітку 1937 р. Археологічна експедиція натрапила у притворі 
собору а кам’яний саркофаг, в якому знходилися порозкидувані 
тлінні рештки князя Ярослава Осмомисла (11571187). Для архе
ології України це був також безприцидентний випадок, адже роз
копи виявили прах фундатора храму, великого державного діяча, 
про діяльність якого з похвалою відгукувався київський літопи
сець і автор «Слово о полку Ігоревім».

До Крилоса стали йти українські громади зі своїми священика
ми, немов би прочани, що йдуть в Святу Землю Палестини, щоби 
вклонитися Славі Господній. Епохальне значення відкриттів Я. 
Пастернака в сторону Галича відзначав мистецтвознавець Мико
ла Голубець: «Бо ж це не щонебудьтвориться на наших очах! Це 
ж з пороху забуття виринає княжий Галич – наша слава – Осмо
мислова держава» [5; с. 29].

Віднайдення незаперечних слідів столиці ГалицькоВолин
ської держави викликало хвилю релігійного ентузіазму і пі
єтизму в українського громадянства, хрещеного в східному 
візантійському обряді, а на той час приневоленого всіма фор
мами гніту панською Польщею. «Крилос став місцем відвідин, 
студій, прогулянок і прощ, – згаував учасник розкопок Дмитро 
Герганівський, – бували тут тепер учені археологи німці, поля
ки, українці. Сотні людей з різних усюдів краю бували тут тепер 
щоденно, у свята – та й то кілька тисяч, а за рік на свято Успін
ня Пресвятої Богородиці біля церкви було близько 1415 тисяч 
людей! Одного рау прибули люди аж з Волині, долаючи пішки, 
бо польська поліція завершала подорожніх із станичних стан
цій і з доріг навколо Галича. Щоденно можна було бачити тут 
богомільних прочан, які на колінах відмовляли молитви над 
саркофагом. Зовсім так як робили богомільні прочани в Печер
ські лаврі, в Почаєві чи на інших прощах» [4; с. 764]. Безпосеред
ньо на розкопках розігрувалися зворушливі сцени. Старенька 
бабуся, яка прийшла здалеку, впала на коліна і цілувала святі 
мури. Сліпий воїн Українського Січового Стрілецтва, ставши 
над саркофагом, благав: «Боже, відкрий мені очі, щоб я побачив 
цих дорогих свідків нашої слави. Недаремно писав тоді відомий 
журналіст і військовополітичний діяч Дмитро Поліїв: «Ця подія 
випростовувала хребет нації»» [18].
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Під впливом історичного відкриття Успенського собору ре
дактор спеціального періодичного собору редактор спеціаль
ного періодичного органу «Кіно» (19301936) фотограф Юліян 
Дорош, який не один раз приїжджав до Крилоса і був знайомий 
з діяльністю директора Музею НТШ, створив сценарій коротко
метражного фільму, в головних ролях якого були задіяні артисти 
львівського театру імені Івана Котляревського [24; с. 6162].

До Крилоса приїжджали видатні діячі науки й культури. На 
місці відкриття Успенського собору набували письменник Богдан 
Лепкий і професор археологіїз Києва М. Курінний. Найвизнач
ніша художниця Західної України міжвоєнного періоду Олена 
Кульчицька створила дві композиції до майбутньої картини «За
кладення мурів храму Успіння Богородиці в Крилосі». Під вра
женням відкриття жіночого поховання біля саркофагу Осмомис
ла, можливо, невідомої з літопису його дочки, скульптор Антон 
Павлось створив чудову теракотову сатуетку «Княжна з Крило
са». Збереглись свідчення, що оглянути фундаменти собору зби
рався духовний натхненник крилоських розкопок – митрополит 
Андрей Шептицький, який планував на місці митрополичої ка
тедри створити Національний історичний заповідник, Пантеон 
всенародного і християнського значення» [20; 76].

Паломництво народу перетворилося у грандіозне свято – 
«День княжої слави». Газета «Станіславські вісті» повідомляла 
наприкінці серпня 1937 року, як відбулося в Крилосі роковини 
смерті Ярослава Осмомисла. Святкування розпочалося урочис
тою Божественною Літургією. Посередині колишньоого храму 
стояв відділ молодіжного формування «Орлів», нагадуючи своїм 
строєм дружину князя. З того самого місця, де в давнину стояв 
престол собору, де правили Богослужіння налицькі єпископи й 
митрополити, крилоський старенький священник Іван Гошов
ський приступив до виголошення проповіді. Але при побаченій 
вражаючій картині, багатотисячному зібранні віруючих галичан, 
що стояли довкола валів свіжої землі, викинутої з розколу,  голос 
отця заломився, він розплакався й не міг більше говорити [6; с.1].

час спорудження собору. Дикусію про час спорудження Успен
ського собору започаткував А. Петрушевич ще в середині ХІХ ст. 
Він вважав, що будівництво монументальної споруи в Галичі 
розпочалося в роки правління князя Володимира Володаревича 
(11411153). І роботу цю могли виконати тількигрецькі майстри, 
бо володар Галича мав тісні родинні зв’язки з Константинополем.

Згодом стало очевидним, що цю проблему можна розв’язати, 
встановивши час заснування Галицької єпархії. У хронологічно



763

Історія храмів та монастирів

му плані немає значних розбіжностей  між прихильниками за
сновника і об’єднувача Галицького князівства Володимирка Во
лодаревича та його сина, князя Ярослава Осмомисла. Тому дата 
виникнення Галицького владицтва не виходить за межі між 40
ми і другою половиною 50х років ХІІ ст. Дослідники Успенського 
собору називають різні роки його спорудження: 

Й. Пеленський – «не раніше, як 1153 р.»,
В. Вуйцик – 1154 р.;
М. Котляр – 1157 р.;
П. Толочко – 6070х роки ХІІ ст.

В контексті різнобою думок вчених на хронологію виникнен
ня єпархії і будівництва собору «під єпархію» в Галичі, ми б хотіли 
звернути увагу на маловідоме сьогодні дослідження православ
ного церковного історика І Карп’як, чи не єдине в радянські часи, 
у якому є серйозні намагання розв’язати цю наукову проблему. 
«Думка А. Петрушевича, що початок Галицької єпархії пов’язаний 
із засновником Галицької єпархії, слід вважати правильним,  
констатував дослідник,  історія знає точний факт призначення 
в Києві першого Галицького єпископа Косми в 1156 році, дає під
стави стверджувати, що в часи князя Ярослава Осмомисла (1153
1187) формування Галицької єпархії було завершено. Підготовчі 
міроприємства до заснування Галицької єпископії (матеріальне 
забезпечення її, будівництво архієрейської катедри і резиденції), 
треба думати, були проведені ще батьком Ярослава   Володи
мирком [9; с. 75].

Концепція І. Карп’яка повністю збігається з результатами ар
хеологічних вивченб Ю. Лукомського, який довів, що головний 
катедральний храм Галицької єпархії, собор Успення Пресвя
тої Богородиці почав зводити в 40х – на початку 50х років ХІІ 
ст. князь Володимирко, а завершив будівницто в 11531157 рр. 
Ярослав Осмомисл [15; с. 367369].

Успенська церква (1534 р.) в Крилосі. Після руйнуванн, 
якого зазнав Успенський собор з боку татаромонгольської 
орди, святиня стала поступово занепадати. На початку XVI ст. 
вона стояла пусткою посеред Крилоської гори, в стані повної 
непридатності. Тодішній дідич Крилоса Марко Шумлянський на 
відстані 12 метрів від руїн старої катедри. Про особу фундато
ра храму ми не знаємо нічого, крім напису на його могильній 
плиті. Її знайшов Й. Пеленський у 1911 р., проводячи розкопки 
в Крилосі [27; с. 114, 116, pys. 66]. Із родового знаку «Корчак», 
зображеного на стелі, можемо припустити, що Й. Шумлянський 
був нащадком боярської знаті, яка удостоїлася аристоїлося 
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аристократичного титулу за добру службу королю Данилу Га
лицькому. З цього ж напису довідуємося, що Й. Шумлянський 
помер 1534 р. Отже, Успенську церкву в Крилосі спорудили на
передодні цієї сумної дати. Для її будівництва було використано 
каміння з княжого собору.

«Сучасна Успенська церква,  пише знавець середньовічного 
мистецтва Володимир Вуйцик,  є традиційним тридільним хра
мом, який складається з наближеної до прямокутника колись 
чотиристопної вівтарної частини і меншого квадратного ба
бинця» [3; с. 229].

Із найцінніших декоративних елементів церкви на особли
ву увагу заслуговує різьблене зображення дракона і рельєф 
«Успення Богоматері» (XVI ст.) в тимпані порталу. Скульптур
ний рельєф фантастичної істоти було відкрито в процесі рес
тавраційних робіт 1974 р. Пам’ятка належить до шедеврів 
білокам’яної різьби Успенського собору (ХІІ ст.). В час будівни
цтва Успенської церкви кам’яний блок використоли зодчі як 
будівельний матеріал [2; с. 212215].

Крилоська Успенська церква займає почесне місце серед ду
ховних зберігачів та охоронців давньої української писемності 
і книгодрукування. У 1576 р. у храмовому книгосховищі львів
ський єпископ Гедеон Балабан виявив знамените Галицьке Єван
геліє 1144 р., написане в княжому скрипторії [8; с. 225226].

Львівський єпископ Г. Балабан прославився як великий спо
движник книгодрукарської справи в Україні. Він пітримував ви
дання богослужбових книг у Львові, був засновником Стратин
ської (16041606) і Крилоської (1606) друкарень. Як видно із 
передмови до стратинського «Требника», в Крилосі планувалося 
видрукувати декілька книг а саме: Євангеліє Учительноє, Псалтир 
і переклади з грецької мови – твори святого Йоана Золотоустого 
«Про священство» та «Бесіди на діяння». Із усього задуманого вда
лося здійснити випуск «Євангелія учительного», у якому вперше в 
практиці східнослов’янського книгодрукування з’явилися сюжет
ні композиції – грав’юри, зокрема ілюстрації «Митар і фарисей», 
«Повернення блудного сина», «Блудний син біля корита» [7; с. 34].

Крилоський катедральний монастир хІІ-хVIII ст. Разом 
із серцем княжого Галича – Успенський собор, на Крилось
кій горі бився і його дух – капітульний монастир при катедрі. 
Його початки пов’язані із заснуванням в столиці Галицького 
князівства єпископтського осередку (1157). Перша згадка про 
ченців Святоуспенського монастиря відноситься до 1187 р. У 
літописній згадці, присвяченій опису смерті і похованню кня
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зя Ярослава Осмомисла, акцент зроблено на його батьківсько
му ставленні до монахів: «чорноризький чин люблячи і честь 
їм воздаючи од могутності своєї, він в усьому сповняв закон 
Божий, до церковників сам приходячи і дбаючи добре про них» 
[12; с. 345]. За Єрмонаївським літописним зводом, князь «кли
рось устрояя и наставляя, зловерне искоренянь». На думку 
львівського дослідника Василя Петрика, слово «клирос» під
тверджує функціонування при Успенському соборі в ХІІ ст., так 
званої капітули [22; с. 9].

Про монастир маємо цінні повідомлення з архівних докумен
тів ХIVXVI ст. Очевидно, що з формуванням Галицької митропо
лії на початку ХIV ст. слід пов’язувати з традицією вживати назву 
Крилос для всієї гори, де розміщувалося княжа столиця. У грамо
ті князя Льва Даниловича, датованій 1292 р., згадується «митро
полит галицький Йосиф з Крилоса».

Крилоський монастир (monasterium Krylos) під своєю власною 
назвою згадується під 1458 р. [21; с. 33].

У XV ст. для потреб монастриря на руїнах Успенського собору 
було споруджено каплиця св. Василія. Для забезпечення оборо
ноздатності чернечої обителі, її було в XVI ст. укріплено муро
ваною фортецею у формі чотирикутника з чотирма кубовими 
баштами. Згодом, оборонними конструкціями підсилюють ста
рі оборонні вали. Територія між ними і заковими комплексом 
Успенської церкви забудовується житловими спорудами і госпо
дарськими будинками монастиря. Архітектурною домінантою 
там виступають «Старі палати» галицьких митрополитів.

Крилоський Успенський монастир за рішенням австрійського 
уряду перестав діяти у 1783 р.

Як бачимо, Галич, прийнявши від Києва християнські цінності, 
залишився вірним виробленим ним пріоритетам в царині мону
ментального сакрального мистецтва. Не тільки план і просторове 
вирішення галицької катедри тяжіди до візантійського і староу
країнського стилю але при спорудженні Успенського собору відро
дилася давня традиція оточувати приміщенням навколо тринав
ного христовобанного ядра, започаткована Десятинною церквою.

Вчені не випадково ототожнюють основні етапи зведення го
ловної святині Галицького князівства і формування єпископії з 
іменами найвидатніших державних діячів Русі ХІІ ст. – князем Во
лодимиром Володаревичем і Ярославом Осмомислом. 

Успенський собор став не тільки наймасштабнішою будівлею 
ПівденноЗахідної Русі, але й животворним джерелом поширен
ня православної віри.
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рис. 3.
Загальний вигляд Крилоського монастиря в першій половині XViii ст.
(реконструкція В. Петрика)

рис. 1. аксонометричний розріз
успенського собору
(реконструкція Василя Петрика)

рис. 2. Варіант реконструкції західного 
фасаду успенського собору ХІІ ст.

(За В. Петриком)
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рис. 4. Фундаменти 
успенського собору
ХІІ ст. в Крилосі під час 
розкопок в 1999 р.

рис. 6. церква успіння 
Пресвятої Богородиці 
ХVІ ст.

рис. 5. Каплиця
св. Василія ХV ст.
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рис. 8. Чудотворна ікона 
Матері Божої з Крилоса.

рис. 7. елемент кам’яного 
різьблення ХІІ ст. Дракон.
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В часи СРСР однією з улюблених тез комуністичної пропаган
ди була та, що Церква служить панівному класу, освячує при
гноблення ним трудящих мас і сама виступає як експлуататор. 
Коріння цієї тези тягнеться у попередній період. Зокрема, відо
мий український історик О.М. Лазаревський (18341902), внесок 
якого у історіографію України беззаперечний, в оцінці ролі Церк
ви часів Гетьманщини (тоді Україна була 11 років незалежною 
державою, близько 100 років – автономною у складі Російської 
імперії) притримувався хибних поглядів. У своїй класичній праці 
«Описание старой Малороссии» він уникав оцінки церков та мо
настирів як духовних центрів, осередків науки і культури, а волів 
будувати свою концепцію щодо Церкви на окремих, тенденційно 
підібраних фактах зловживань її служителями владою, на їхньо
му здирництві тощо.

Розглянемо дане питання на прикладі трьох монастирів Геть
манщини і на підставі історичних джерел. Це – СвятоМихай
лівський Золотоверхий і СвятоМихайлівський Видубицький 
монастирі у Києві, а також СпасоПреображенський Максаків
ський монастир на чернігівщині. чому обрані саме ці обителі? 
Перші два є одними з найстаріших монастирів України, були за
сновані ще в часи Київської Русі у ХІІ ст. (церква Золотоверхого 
монастиря нібито існувала ще в часи хрещення Русі у 988 р.), 
були провідними і в часи Гетьманщини (стоять в одному ряду 
з КиєвоПечерською лаврою), були достатньо багатими. Макса
ківський монастир був молодшим (заснований у 1642 р.), не мав 
такої гучної слави як два попередніх, але був одним з провідних 
монастирів чернігівщини. До того ж ці три обителі диспонують 
значним комплексом джерел ХVІХVІІІ ст., який на жаль втраче
ний іншими монастирями (виняток складає лише КиєвоПечер
ська лавра). Дані джерела збереглися у складі монастирських 
т.зв. копійних книг («книгархівів») збірників документів юри
дичного характеру, які були першоосновою будьякого монас
тиря. Звичайно не можна сказати, що всі монастирські докумен
ти дійшли до нашого часу, бо невблаганний час і несприятливі 
політичні умови України аж ніяк не сприяли збереженню всього 
комплексу документів у цілості й повноті. Але вони є цілком ре
презентативними, бо містять основний масив документальної 

протоієрей юрій МициК

Про джерела збагачення монастирів 
Гетьманщини
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спадщини; вони могли бути використані при розгляді конфлік
тних справ у судах і тому ретельно переписувалися і зберігали
ся ченцями. Ці документи (універсали й привілеї королів Речі 
Посполитої, гетьманів України, царські грамоти, різноманіт
ні купчі, заповіти тощо) стосувалися насамперед економічних 
питань. Всі вони зберігаються в Інституті рукописів (далі – ІР) 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – 
НБУ). Отже, Золотоверхий монастир має аж кілька своїх ко
пійних книг, найповніша з яких, котра містить 315 документів 
(15221742 рр.), була опублікована повністю за нашою участю 
з додатком трьох документів (14961752 рр.) з інших архівос
ховищ (1). Копійна книга Максаківського монастиря меншого 
обсягу (готується нами до друку), але й вона має досить бага
то документів (бл.100). Крім того, в Центральному державному 
історичному архіві України у Києві (далі  ЦДІАУК) міститься 
фонд 143 (Спасо  Преображенський Максаківський монастир), 
де зберігається ще приблизно сотня документів 16421771 рр. 
Хоча частина з них (бл. 25%) дублюють документи копійної 
книги, але більшість з них є оригінальними і значно її доповню
ють. Гірше збереглася копійна книга Видубицького монастиря, 
вона не є завершеною, її дослідження ми розпочали відносно 
недавно, але бл. сотні документів ХVІІХVІІІ ст. цього монастиря 
є цілком достатньо.

 Що ж випливає з цих документів? Спочатку розглянемо пу
блічноправові акти. Королі, князі, гетьмани, царі надавали 
монастирям різноманітні права й привілеї, також різноманітні 
маєтності (села, землі, угіддя, сіножаті, тощо), нерухоме майно 
(насамперед млини), промисли, боронили монастирі від вій
ськових постоїв, а монастирські угіддя, насамперед ліси, озера 
й ставки, від незаконної вирубки та риболовлі. Приватно  пра
вові акти (купчі, дарчі, заповіти тощо) надавали монастирям 
землі, угіддя, нерухоме майно. Останніх документів явна біль
шість. Віруючі різних станів дарували своє майно монастирям 
без жодного примусу, турбуючись тільки за своє земне чи по
тойбічне життя, за молитви «за здоров’я» чи «за спокій» себе та 
своїх близьких. Вже Адам Кисіль – фундатор Максаківського мо
настиря у 1650 р., вказуючи, що «будучи я від Господа Бога тяж
кою хворобою вражений, a завжди пам’ятаючи про кінець мого 
життя …, задумав за свого життя за згодою короля…», додавав 
монастиреві «ключ весь задесенський», який включав 5 сіл (2). 
15(5).08. 1655 р. удова Ганна Талко, передчуваючи свою близьку 
смерть, відписувала свій будинок і землі монастирю «на вічную 
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памят…, абы Г(о)ср(о)да Б(о)га за д(у)шу мужа моего и мене 
самой, так теж и за весь род наш у престола Бжого (молили)
(3).17(7).07. 1665 р. ієромонаха Лазар (Лука) Орлик перед очи
ма смерті роздав своє майно близьким людям і слугам, але не 
забув основну частину майна, в т. ч. богослужбові книги, ризи та 
ін., передати монастирю і Свято Микільській церкві у Киселів
ці (там стояв монастир).(4). Див. також дарчу монастирю його 
брата священика Стефана Орлика (5). Особливо цікавий запо
віт видубицького ченця Антонія Кобилецького (Кобилянсько
го). 25 (14). 03. 1703 р., який успадкував від покійного брата 
Стефана Кобилянського (полковника Війська Запорозького?) с. 
Дацьки на Корсунщині і млин, котрі той отримав від короля Яна 
Казимира як винагороду за активну участь у війні Венеції проти 
Османської імперії на о. Крит. Антоній же перед смертю все своє 
і братове майно заповідав Видубицькому монастиреві(6).

чимало монастирських добр діставалися йому після звичайних 
купівель чи обміну. Практично в усіх цих документах підкреслю
валося, що ці конкретні акти купівлі звершувалися з доброї волі 
продавця, без жодного тиску на нього, гарантувалося, що ніхто, 
включаючи родичей продавця, не будуть мати у подальшому 
якихось майнових претензій до монастиря. Досить заглянути в 
копійну книгу Золотоверхого монастиря, яка є повністю опублі
кованою. Як бачимо, всі ці монастирські надбання звершувалися 
цілком законно навіть з сучасної точки зору.

Що стосується публічноправових актів, тут справа виглядає 
складнішою. Але не бачимо тут якихось протестів селян проти 
дій монастиря. Окремі ж справи стосуються спірних земель чи не
рухомості між самими монастирями. Дуже важливою і показовою 
є слідство про спірну межу між землями Максаківського монас
тиря і чернігівської архієпископії, яку з волі гетьмана Івана Ма
зепи у 17021705 рр. розв’язував на місці Семен Савич, майбутній 
генеральний писар у 17091725 рр. Цікаво, що чернігівську ар
хієпископію представляв св. Антоній Стаховський, висланий для 
розгляду справи св. Іоанном Максимовичем (7). часто такі кон
флікти між обителями виникали, через самих селян, які порушу
вали кордони маєтностей, викошували сіно на чужих сіножатях, 
вирубували чужі ліси і т.д. Всього одна (!) справа з понад 300 ко
пійної книги Золотоверхого монастиря стосується позову коро
ля Сигізмунда ІІІ (1602 р., ще до Гетьманщини) до Золотоверхого 
монастиря за начебто незаконне стягнення ченцями мита на гре
блі через р. Вету (8). Можна тільки закинути монастирям те, що 
вони мали у власності не лише села, але й селян, котрі мали ви
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конувати т.зв. «послушенство» на користь монастирям. Однак 
тут треба враховувати, що Гетьманщина існувала у 1648другій 
половині ХVІІІ ст. і монастирі діяли в тій системі координат, яку 
диктувала епоха. Нерідко монастирям передавались гетьмана
ми села, які були до того під владою католицької Церкви. Ще не 
вповні досліджене питання про різницю в становищі залежних 
селян монастирів та світських осіб. Однак видається, що стано
вище монастирських селян було кращим. До того ж «послушен
ство», яке виконували українські селяни Гетьманщини, було да
леко не таким як класичне московське кріпацтво ХVІІІ ст. з його 
Салтичихами та обміном кріпаків на собак. Треба поглянути на 
справу і з дещо іншої точки зору. Так, великими землевласни
ками і володарями кріпаків на Україні були скажімо російські 
полководці Рум’яцевЗадунайський та Кутузов, однак практич
но ніде не зустрічаємо якихось слів осуду щодо них. Ба більше! 
Кріпосником і противником відміни кріпосного права (!) був 
знаменитий поет Олександр Пушкін. Це дерево в очах цих діячів 
російські історики як правило не помічають. Зате шукають со
ломинку в монастирському оці, ігноруючи те, що завдяки праці 
селян функціонувала КиєвоМогилянська Академія, творилися 
літописи, ширилася освіта в Україні… 

Під московськопетербурзькою кормигою кріпацтво в його 
огидних формах нав’язується Росією Україні, особливо після лік
відації інституту гетьмана (1764 р.), ліквідації Запорозької Січі 
(1775 р.) та решток полковосотенного устрою (кінець ХVІІІ ст.). 
УПЦ після неканонічного підпорядкування московському патрі
арху швидко втрачає фактичну незалежність, її очолюють вірні 
Москві митрополити і єпископи (починаючи з кінця ХVІІІ ст. у 
дореволюційній Російській імперії жоден українець не був київ
ським митрополитом!). Тоді вже Церква, яку пізніше стали нази
вати РПЦ, багато в чому солідаризується з панівними класами і 
несе свою відповідальність за експлуатацію трудящих мас. Але це 
вже сюжет іншого дослідження…

1) Документальна спадщина СвятоМихайлівського Золотоверхого монастиря у 
Києві ХVІХVІІІ ст.К., 2011.

2) НБУ.ІР.Ф.VІІІ.№ 255 М./154.Арк. 31.
3) НБУ.ІР.Ф.VІІІ.№ 255 М./154.Арк. 95. Оригінал зберігається в ЦДІАУК (Ф. 13.

Оп. 1.№ 4).
4) НБУ. – ІР.  Ф. VІІІ.  № 255 М./ 154. Арк. 99100 зв.
5) НБУ.  ІР.  Ф. VІІІ.  № 255 М./ 154. Арк. 96 зв.
6) НБУ.ІР. Ф. 160.№ 244.Арк. 322323 зв.
7) ЦДІАУК.Ф. 143.Оп. 1.№ 31.
8) Документальна спадщина…№ 16.
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Коли спускатися на Поділ вигнутою і крутою вулицею Кірова, 
поволі відкривається вигляд на весь Поділ. Церква Різдва Хрис
тового, що стояла на розі Олександрівської вулиці (тепер Жу
кова) і Поштової площі, була видимим кінцем дороги на Поділ. 
З гори її ампірна баня позначала початок Подолу. Незважаючи 
на дуже обмежену територію, архітектор успішно спроектував 
ефектну конструкцію гарних пропорцій, яка чудово відповідала 
своєму оточенню. Центральний об’єм церкви був перекритий ба
нею, півциркульна апсида на східній стороні будівлі мала в собі 
вівтар, а над нартексом у західній стороні була дзвіниця, яка зна
ходилась над головним входом. І головний і бічний входи мали 
неокласичні портики з чотирьох колон із педиментом над ними. 
Всередині був золочений дерев’яний іконостас, ікони в срібних 
рамах і низьке поруччя з жовтої міді перед вівтарем. Цей храм був 
завжди величний та прекрасний за деякими дослідженнями він 
був збудований на місці дерев’яного і був своєрідним дорогов
казом для кораблів що плавали Дніпром. Доля цього храму була 
досить складна, адже були і моменти розквіту, і падіння, причому 
падіння аж до повної руйнації. Але, сьогодні ця церква знову несе 
свою місію християнізації Києва як і раніше.

В умовах сучасного світу виникають нові питання перед сві
домістю православного християнина, особливо в нашій краї
ні. Одним з цих завдань є в наш час проповідь християнства, не 
дивлячись на те, що воно вже нібито розійшлось по всій землі. 
Навіть наша держава хоча і є християнською, але в переважній 
більшості люди не знають нічого про Церкву, адже більшість з 
них жили в часи безбожного Радянського Союзу. В ті часи храми 
руйнували і намагались витерти з свідомості народу пам’ять про 
свою віру та Церкву. Прикладом цього є якраз і храм Різдва Хрис
тового, який знаходиться на Подолі в Києві, адже радянська вла
да його зруйнувала, але після проголошення незалежності нашої 
держави народ почав відроджувати свою спадщину та згадувати 

ієромонах ФеОДОСІй (ляхович)

храм Різдва христового на Подолі в Києві
Запропонована стаття розповідає про історію храму різдва 

Христового на Подолі в Києві. Опис історичного шляху цієї церк-
ви розпочинається з часів хрещення Київської руси і завершується 
нашими днями, часом відновлення цієї споруди.

Ключові слова: Храм, церква, різдво Христове, Київ, Поділ, 
Меленський.
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давні християнські корені. У сьогоденні відродження таких свя
тинь є своєрідною проповіддю християнства, адже люди почи
нають згадувати свою історію та повертатись до Церкви Христо
вої. Окрім того, ми можемо сказати, що на прикладі храму Різдва 
Христового здійснились слова Господа нашого Ісуса Христа про 
нездоланність Його Церкви. 

Його історія сягає глибокої давнини. Хоча перша, докумен
тально підтверджена, згадка про церкву Різдва Христового на 
Подолі датується 1543 роком, але за деякими свідченнями вона 
бере свій початок ще від часів хрещення Київської Русі2.

Серед прихожан цього величного і прекрасного нині храму 
збереглась давня легенда про його заснування. У розповіді, яка 
передавалась із вуст в уста парафіянами церкви сказано, що саме 
тут, біля чортового Беремища, ще за часів правління Володими
ра Красного Сонечка (так називав народ святого і рівноапостоль
ного князя Володимира), стояла церква, де зупинялися київські 
князі перед переправою на протилежний берег Дніпра2. 

чортовим Беремищем прийнято вважати древнє урочище в 
Києві, що знаходилось на схилі Михайлівської гори в районі су
часного парку Володимирська гірка. Вважається, що на цьому міс
ці знаходилось одне з головних язичницьких капищ Києва. При 
хрещенні Русі князем Володимиром величезного ідола Перуна з 
цього капища стягнули вниз, до Дніпра, і скинули у воду, про що 
свідчить «Повість временних літ»: «Перуна ж наказав прив’язати 
коневі до хвоста і волочити його з гори по Боричевому узвозу до 
Струмка і приставив 12 мужів колотити його палицями. Робило
ся це не тому, що дерево щонебудь відчуває, але для наруги де
мона, який обманював людей в цьому образі, – щоб прийняв він 
відплату від людей» 8.

 Волочити важку статую було справою, мабуть, непростою, 
звідси і пішла назва урочища – чортовий тягар.  Місце це довгий 
час користувалося поганою славою. У середньовіччі вважали, що 
сюди злітаються на шабаш відьми, бентежачи спокій ченців до
мініканського монастиря, що розташовувався неподалік. До XIX 
століття район чортова Беремища забудували і страшні леген
ди були забуті.  У наші дні нічого не нагадує тут про загадкове 
минуле. На місці язичницького капища височіє стародавній Ми
хайлівський Золотоверхий собор – перший храм з позолоченими 
банями в Києві. Нижче по схилу Михайлівської гори в XIX ст. був 
розбитий парк Володимирська гірка, а в яру, по якому колись тя
гли поверженого язичницького бога, проходить траса фунікуле
ра, відкритого в 1905 році9.
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Церква Різдва Христового за легендою знаходилась неподалік 
від місця так званої хрещатицької криниці і була там поставле
на для утвердження Христової віри, оскільки, біля того місця, де 
знаходився храм, пролягала дорога, якою за переказом волочили 
до Дніпра поганського ідола Перуна. 

Ця легенда, яка зафіксована в одному з церковних документів 
XVIII ст., стверджує, що храм Різдва Христового був заснований 
ще в 1011 році, тобто за правління рівноапостольного князя Во
лодимира. Несподіваним підтвердженням цього стала знахідка 
археологами кладовища XXI ст. неподалік від церкви9.

Отже, з вищесказаного можна побачити, що цей храм міг бути 
збудований на місці одного з язичницьких капищ за древньою 
християнською традицією, щоб привести не віруючих до істин
ної віри. Митрополит Київський Іларіон (перший русич на цій 
древній кафедрі) у своєму «Слові про закон і благодать»4 гово
рить, що на місці зруйнованих капищ рівноапостольний князь 
Володимир Великий будував церкви. На місцях, де колись стояли 
ідоли, з’являлись ікони святих і біси втікали, хрест освітлював 
міста, були поставлені священики, єпископи і пресвітери, і дияко
ни приносили «безкровну жертву»4. Також, в  розповіді про хре
щення аналогічно розповідається про те, що одразу після свого 
хрещення князь Володимир: «наказав будувати церкви і ставити 
їх по тих місцях, де колись стояли ідоли. І поставив церкву в ім’я 
святого Василя на пагорбі, де стояв ідол Перуна та інші, куди при
ходили у потребі князь і люди. І по інших містах почали ставити 
церкви і призначати в них попів і приводити людей на хрещення 
по всіх містах і селам» 8. Отже, як бачимо така практика була на 
нашій землі, тому і храм Різдва Христового міг бути побудований 
у ті часи на тому місці де він тепер стоїть.

Таким чином, можна побачити, що легендарна історія церкви 
Різдва Христового сягає в глибину століть. Згідно запису церков
них документів ХVІІІ століття, храм був побудований в 1011 році за 
великого князя київського Володимира2. Реальна, документально 
підтверджена історія подольського храму на сучасній Поштовій 
площі починається значно пізніше  з середини XVI століття. Але, 
як ми бачимо, в свідомості народу збереглось давнє передання про 
те, що храм Різдва Христового був побудований ще за часів святого 
і рівноапостольного князя Володимира Великого.

Що ж до реальної, підтвердженої документами історії храму, 
то вона, як було підмічено вище, веде свій початок від 1543 року. 
Саме тоді церква Різдва Христового на Подолі вперше згадується 
в ревізійному звіті польськолитовських королівських комісарів. 
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Згодом її перебудували, на відомому плані Києва, складеному 
полковником Іваном Ушаковим у 1695р., подільська церква Різд
ва показана як дерев’яна однобанна споруда2.

Пізніше на місці старого дерев’яного храму постав кам’яний. 
Проект нової церкви, затверджений 1808 року, розробив зодчий 
Андрій Меленський – провідний майстер київського класициз
му. Саме у класичному стилі було вирішено збудувати майбут
ню споруду. Головний симетричний об’єм мав завершуватися 
приземкуватим куполом, прикрашеним банею з хрестом. Зі схо
ду було передбачено заокруглену вівтарну апсиду, із заходу – 
струнку двоярусну дзвіницю. Північний та південний фасади 
ушляхетнювалися мальовничими чотириколонними портика
ми іонічного ордеру6.

Щоправда через брак коштів будівництво затримувалось. 
Але за промислом Божим, у лютому 1814 року митрополит 
Київський Серапіон (Александровський) освятив новозведе
ну церкву. Щоправда, її зовнішній вигляд не дуже нагадував 
проект Меленського. Брак коштів призвів до максимального 
спрощення фасадів. Навіть портики з колонами спочатку були 
відсутні, і лише в 1825 р. за окремим кресленням Меленсько
го їх прибудували, але не іонічні, а найпростіші – тосканські. З 
часом симетричний класицистичний вигляд церкви змінився. 
У 1837–1841 роках коштом купця Сергія Терехова з південно
го боку було зроблено чималу прибудову з новим вівтарем на 
честь преподобного Сергія Радонезького6.

Багато років поспіль настоятелем церкви був протоієрей Йо
сип Желтонозький. Йому випало взяти участь у важливій події 
в історії храму. 6–7 травня 1861 року в церкві Різдва Христового 
на Подолі було поставлено домовину з тілом Тараса Шевченка 
під час перевезення праху Кобзаря з Петербурга до Канева. До
могтися у влади дозволу на те було нелегко, але допоміг у цій 
справі впливовий релігійний діяч і свідомий українець – бла
гочиний КиєвоПодільських церков протоієрей Петро Лебедин
цев. Він особисто звертався до митрополита та генералгубер
натора, завдяки чому бажану згоду було отримано. Протоієрей  
Петро разом з прот. Йосипом за великого скупчення людей 
зустрів труну Кобзаря й відслужив у храмі літію, а наступного 
дня – панахиду. Відтоді Різдвяну церкву почали називати в на
роді «Шевченковою»5.

У грудні 1914 р.  було відправлене урочисте богослужіння на 
честь сторіччя церкви. Та вже йшла світова війна, далі настала 
революція. Роки войовничого радянського атеїзму не збагатили 
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історію храму. Архітектурнопланувальне управління при місь
краді безуспішно намагалося залишити старовинну споруду під 
державною охороною. В її стінах улаштували гуртожиток, але 
1936 року «Шевченкову церкву» розібрали. При цьому цінні бо
гослужбові предмети, срібні рами й оклади ікон конфіскували. 
Дерев’яний іконостас спалили. Ікони продали за кордон. Проте, 
саме місце де стояла церква залишалось не забудоване, і все наче 
очікувало моменту коли храм воскресне6.

Не дивлячись на те, що храм зруйнували за промислом Божим 
навіть у часи радянської влади виникла ідея відбудови споруди. 
В кінці 1970х років розпочато роботу над перетворенням істо
ричного Подолу на туристичний центр столиці України. Наступ
ні планувальні роботи привели до висновку, що профіль обрисів 
південного кінця Подолу значно виграє, якщо відбудувати нано
во церкву Різдва, поставлену Андрієм Меленським. Ніяких пев
них планів цієї відбудови, розробленої радянським аркітектом В. 
П. Щевченком, опубліковано не було. Але, уже за часів незалежної 
України храм відродили. Протягом 2002 — 2005 року храм Різдва 
Христового відбудували як видатну пам’ятку, пов’язану із Тара
сом Шевченком. Замовником виступила Київська міська влада на 
чолі із тодішнім мером столиці Олександром Омельченком. Напе
редодні Різдва Христового 2004 року на храмі було встановлено 
хрест і фактично зовнішні роботи з його відтворення закінчено. 
Столична держадміністрація створила спеціальну комісію для 
прийняття в експлуатацію відтворену церкву Різдва Христового, 
що на Поштовій площі у Подільському районі6.

Групу з шістнадцяти фахівців очолив перший заступник Го
лови Київської міської державної адміністрації Іван Фоменко, а 
ввійшли до неї, також, Патріарх Київський і всієї РусиУкраїни Фі
ларет, заступники Голови міськдержадміністрації та начальники 
різних управлінь і служб7. 

Архітектор Юрій Лосицький підготував проект відтворення 
церкви на основі первинних креслень А. Меленського. У 2002
2003 рр. . храм був відновлений практично в первинному вигля
ді. Наявність достатньої кількості фотографій та деяких ескізів 
Меленського, які дійшли до нашого часу, дало можливість досить 
точно повторити риси зруйнованого храму. Сучасне планування 
вулиць Подолу дало можливість відкрити головний фасад церк
ви, який розташований обличчям до Дніпра і боком до поштово
го площі. Проект відновленої церкви Різдва Христового на Подо
лі був виконаний Управлінням охорони архітектурних пам’яток 
та історичних місць Києва .Відновлення церкви було розпочато в 
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рекладі з паралельними місцями та додатками. К:. Видання Київської Патріархії 
Української Православної Церкви Київського Патріархату 2004. – 1407 [1] с.
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pres_kp.html.

4. Історія релігій в Україні: У 10 томах, т. – 1.  Дохристиянські вірування; прийнят
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1996. — С. 354362.

5. Кальницький М. Даже нищие помогали строить Рождественскую Церковь. // 
Киевские ведомости./  1996, 6 января. – с. 16.

6. Кальницький М. Храм Різдва Христового.// Перше екскурсійне бюро./ Електро
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7. Корпорація «Укрреставрація». На межі століть. К.:  – 2006. – с. 8990
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2002 році корпорацією «Укрреставрація». Загальна площа будів
лі – 195,5 кв. м., висота до хреста  24,73 м. Відновлений храм по
будували на тому ж місці і в тому ж вигляді, в якому він існував на 
момент руйнування. Відновлений храм, практично був схожий на 
попередній, вигляд якого зберігся у фотодокументах. Винятком 
стала заміна ордера іонічного портика на доричний і спрощення 
багатьох елементів декору7.

19 січня 2004 року відбулося урочисте відкриття відновленої 
Церкви Різдва Христового. У церемонії відкриття, приуроченій 
до свята Хрещення Господня, взяли участь мер Києва Олександр 
Омельченко, депутати Київради і Верховної Ради, а також пре
зидент корпорації «Укрреставрація», яка займалася відновлен
ням церкви, Микола Орленко. У різдвяні дні 2005 року храм було 
освячено Святійшим Патріархом Київським і всієї РусиУкраїни 
Філаретом у присутності Президента України Віктора Ющенка та 
Київського міського голови Олександра Омельченка6. Тепер храм 
діючий. Щодня в ньому звершується молитва. У шевченківські 
свята відправляється панахида за Великим Кобзарем і поетом 
українського народу. Таким чином, на прикладі цього храму ми 
можемо переконатись у безперечній істині сказаній Спасителем, 
що Церкву Христову не здолають сили ворожі (Мф. 16: 18).
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Розвиток українського чернецтва треба розглядати в кон
тексті розвитку чи занепаду церковного життя в РусиУкраїні 
[15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194201; с.201210; 
с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].

Не можна з’ясовувати ролі чернецтва в історії церкви і укра
їнського суспільства без розуміння того, що від зародження і 
до наших днів це була і є згуртована громадськість зі своєю ре
лігійною думкою, християнськомісіонерськими завданнями 
[18,с.175182].

Визначення українського чернецтва вперше подав Феофан За
творник, який писав: ”чернецтво є відречення від усього і без
посереднє перебування розумом і серцем в Бозі… Так як цьому 
налаштуванню постійно мішають сімейне і громадське життя, то 
шукаючі спокою і бога відходять від нього, розривають, або зо
всім не вступають в сімейні зв’язки”  [34,с.2122].

чернецьке відречення від суспільства заради ідеалу і вдоскона
лення в розумінні Бога не має нічого спільного з відходом від світу 
церкви. Щоб чернече життя зрозуміти, треба з’ясувати суть грець
кого слова “чернець”, яке в перекладі означає “один живучий оди
ноко”. Безсумнівно, що слово чернець українською мовою можна 
перекласти, як “той, що живиться іншими цінностями, ніж решта 
людей”. Таке розуміння, на нашу думку, найправильніше. Покинув
ши бурхливе життя цивілізації, чернець присвячує себе спасінню 
тих, хто перебуває в світі цивілізації. Українська держава, яка в Х 
столітті стала головним осередком християнської цивілізації, ро
била все, щоб у молодому українському християнському суспіль
стві були люди, які б привертали “паству” до духовного християн
ського життя. Власне, цими людьми і були ченці [14,с.226230].

Спробуємо реконструювати розвиток чернецтва з точки зору 
сучасних, історичної та археологічної, наук. Джерела свідчать 

В. С. ІДЗьО

Становлення монастирів, чернецтва, 
християнської медицини та ченців-лікарів
у стародавній Руси-Україні в х-хІV століттях

В статті досліжується становлення монастирів, чернецтва,  
християнської медицини та ченців-лікарів  у стародавній руси-
україні в Х-ХІV століттях.
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про існування ранньохристиянських культових храмів на укра
їнських землях у перших віках нашої ери. У римський час  ІІІIV  
століть нашої ери, в Подністров’ї та Криму, де були створені ран
ньохристиянські єпископії, а єпископи брали участь у 325 році у 
Першому Вселенському соьорі в місті Нікеї, християнські церкви 
цих єпископій, знаходились в гротах та печерах. Сьогодні вони 
досліджені вченимиархеологами і їх діяльність вже досить відо
ма сучасній історичній науці [35,с.73; с.2730,с.4750].

Такі ж гроти та печери, пристосовані під ранньохристиянські 
культові споруди ІІІIV ст. н. е., виявлені на Дністрі поблизу села 
Стінка Тернопільської області. Власне цей археологічно дослідже
ний готський кафедральний храм ІІІIV ст. н. е. слугував готським 
єпископам, за резиденцію, коли вони в 325 році з християнського 
Подністров’я, брали участь у І Вселенському Соборі в Нікеї. Ар
хеологічне дослідження  готського кафедрального храму ІІІIV 
ст. н. е. показує, що це печерний ранньохристиянський храм, ви
рубаний у вапняковій породі. В плані храм має трапецеподібну 
форму з входом із західного боку з вівтарем і двома притворами 
в східній частині. В середині єпископської культової споруди зна
ходиться християнська  символіка. Біля вівтаря проглядається 
солярний знак у вигляді свастикихреста [1,с.7; с.2730,с.4750]. 
Докириличні знаки зафіксовані на фрагменті посуду, знайденого 
на черняхівському поселенні поблизу села Бакота Хмельницької 
обл. Грецькі та латинські письмена були в користуванні серед 
варварських племен у римський час, про що свідчить чорнори
зець Храбр [6,с.20]. Цей культовий пам’ятник дуже схожий на пе
черні ранньохристиянські храми, знайдені в Криму, які датують
ся першими століттям нашої ери [35,с.73; с.2730,с.4750].

Цілком ймовірно, що такі печерні ранньохристиянські храми 
поклали основу печерним християнським монастирям Дністров
ського регіону, таким, як Бакота, Непоротово, Лядово, Ципів, Са
харна та інші [15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194
201; с.201210; с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].

Сучасній науці відомо, що ці ранньохристиянські печер
ні монастирі виникли на основі язичницьких святилищ. Так, 
в Бакоті до виникнення скального монастиря в перших віках 
нашої ери знаходились язичницькі капища, як в печерах, так і 
на поверхні [7,с.207]. 

Слід звернути увагу, що в Бакоті К.Н.Мельник і В.Б.Антонович, 
дослідники місця розташування монастиря, вважали, що окре
мі з печер в урочищі “Монастириско” використовувались ще в 
язичницькі часи [8,с.120]. 
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Сам християнський монастир відомий своїм активним життям 
з ХІ століття. Можливо, окремі ранньохристиянські церкви вини
кли в цьому місці ще в перших століттях нашої ери. Дослідження 
розвитку та становлення монастирів з римського часу до епохи 
централізованої Української держави ІХ століття знаходиться на 
стадії вивчення: дослідження велись археологом Б.О.Тимощуком 
у чернівецькій області  Кулішівка, Бабин, Нагоряни, Зелена 
Липа; в Тернопільській – Заповідник Медобори на Збручі побли
зу с.Городниця, гори Боги і Звенигород та інші [31,с.176]. 

До їх числа слід віднести святилище біля села Монастирок 
Тернопільської області, розташоване в гроті. Перед гротом зна
ходиться язичницький вівтар. Кам’яна плита, де відбувались 
жертвоприношення, лежить на трьох опорах. Пізніше це капи
ще було перероблене в ранньохристиянський храм. У гроті об
ладнана церква, а на вівтарі видовбаний хрест. Можливо, цей 
ранньохристиянський храм виник у римський час. Власне з 
цього часу можна припускати розвиток чернецтва на землях 
РусиУкраїни [8,с.112113].

Великі проблеми в процесі християнізації виникли через зна
чну кількість язичницьких культових святилищ, які користува
лись підтримкою місцевого населення. Християнська церква 
повела з ними боротьбу. Для цього ченцісхимники поселялись 
на території цих святилищ і витісняли звідтіля язичницьких 
жерців. Так, наприклад, на території села Одаїв ІваноФранків
ської області був зафіксований печерний комплекс, де знахо
дились язичницькі культові капища, які функціонували з дуже 
стародавніх часів до епохи РусиУкраїни, за засвідченнями ар
хеологічних джерел. Серед цих печер слід виділити один грот 
прямокутної форми, видовбаний в гіпсовій породі, що назива
ється “гротом Монаха” [10,с.87; с.9799]. Така назва за ним за
кріпилась серед місцевого населення села Одаїв та інших роз
міщених поряд населених пунктів. У чернівецькій обл., поблизу 
села Комарів, експедицією Українського університету міста 
Москви “Дністер” в скалі Христища напроти Бакотського печер
ного монастиря було досліджено язичеське капище під назвою 
“Турецька хата”. Окрім жертовника і крісел, вирубаних у вапня
ковій породі, віднайдені пази для дерев’яних конструкцій, Це 
означає, що це святилище перероблене в житлове приміщення 
для християнських ченцівсхимників. Шурф біля підошви ска
ли під капищем виявився з керамічного матеріалу перших віків 
нашої ери та епохи РусиУкраїни [2,с.13,с.9799]. Визначний до
слідник язичницьких святилищ і ранньохристиянських монас
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тирів Б.О.Тимощук вважає, що в Галицькій Руси скельні дохрис
тиянські святилища після витіснення язичників були зайняті 
християнськими місіонерами [31,с.176181]. 

Можливо, в християнські часи скельний комплекс над рікою 
Бистриця став притулком для ченцівсхимників. Такі притулки
печери також відомі в басейні ріки Дністер [4,с.1113]. 

Більшість сучасних дослідників, зокрема Б.О.Тимощук, вва
жають цілком можливим використання першими християнами 
язичницьких релігійних центрів. Їх язичницькі назви після при
йняття християнства ставали християнськими [32,с.5657]. Та
ким прикладом може служити релігійний скельний комплекс по
близу села Ямниця, який із стародавніх часів відомий місцевим 
жителям під назвою “Монастир” [3,с.1315; с.99102].

Функціонування раннього чернецтва в РусиУкраїні поки що 
недостатньо вивчене, та виявлені факти вказують на подальший 
напрямок досліджень [15,с.7274]. 

Однак, офіційно перші монастирі, за свідченнями джерел, ви
никли в РусиУкраїні одночасно з хрещенням в 988 році. Митро
полит Київський і всієї РусиУкраїни Іларіон (10511054) в своїм 
“Слове о Законе и Благодати” пише про це так: ”І в один час вся 
земля наша прославила Христа з Отцем і Святим Духом. Тоді по
чав морок ідольський від нас відходити. Капища розвалювались, 
а церкви поставали. Монастирі на горах будувалися, чорноризці 
явились” [30,с.323].

У “Памяти в похвалу князю Владимиру” згадується про чор
норизців уже в 988 році. “Повість минулих літ” теж згадує про 
заснування перших монастирів, зокрема, під 1037 роком засвід
чується, що “Ярослав заложив монастирі святого Георгія і святої 
Ірини і чорноризці розпочали літописання і монастирі почали 
бути” [25,с.42].

Велику роль в історії українського чернецтва відігравали ви
хідці з Візантії. Власне вони і були першими організаторами мо
настирів в РусиУкраїні після офіційного прийняття християнства, 
вони першими організовували перші чернечі общини. Збереглась 
легенда, що одна така візантійська християнська община в Києві 
заснувала біля Вишгорода Спаський монастир [13,с.725].

Окрім візантійського чернечого розвитку, в РусиУкраїні за
фіксований і католицький чернечий розвиток. Джерела наголо
шують на активному функціонуванні католицьких монастирів 
[16,с.191194]. 

Таким чином, наприкінці першого тисячоліття християнської 
ери завершився багатовіковий процес становлення християн
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ської культури, що охопила території від Британських островів 
до Уралу. З цього часу цей культурний простір почав називатися 
християнським світом. Власне тоді у молодій християнській дер
жаві РусиУкраїні розпочалася розбудова монастирів з новими 
релігійними традиціями [15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219
228; с.194201; с.201210; с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].

Як засвідчують джерела, християнська думка, носієм якої було 
чернецтво, зароджується в РусиУкраїні наприкінці Х – на почат
ку ХІ століття, з’являються релігійні течії, які виражають потре
би духовного життя. Найяскравішим виразником цього духу став 
ігумен монастиря св. Мамонта святий Семион ”Новий Богослов”. 
Його вчення, не дивлячись на деяку містичність, давало відповіді 
на безпосередньо важливі питання церковного життя. В Х сто
літті, ми знаємо, в Києві таку ж діяльність проводив Печерський 
монастир. Відомо, що митрополит Іларіон сам був спочатку чен
цем, він, як засвідчує джерело, “сам викопав собі печеру і там мо
лився собі в тайні” [25,с.305]. Сюди на це місце, як наголошує лі
тописець, як Бог йому указав, прийшов для поселення з одного 
із афонських монастирів пострижений святий Антоній. Він посе
лився в печері, викопаній Іларіоном і “ почав жити тут, молячись 
Богу, харчуючись хлібом сухим і то через день і води в міру п’ючи, 
копаючи печеру, не даючи собі спокою, день і ніч в праці перебу
ваючи. І відомим став Антоній, і шанованим, і почали приходити 
до нього браття, і став він приймати їх і постригати, і зібралось 
біля нього 12 чоловік і викопали вони печеру, і церкву, і келії… 
і став він ігуменом. Так постав Печерський монастир” [25,с.306]. 

Християнські подвиги печерських ченців мали великий вплив 
на все давньоукраїнське суспільство, все чернече братство. Укрі
пившись в РусиУкраїні, ченці пішли з християнською місією до 
фіноугрських народів, які українські князі почали консолідува
ти політично в СуздальськоВолодимирську Русь. Джерела наго
лошують, що християнізація фіноугорських народів проходила в 
ХІХІІ столітті і мала великий успіх. У ХІІІ столітті ці народи вва
жали себе уже русичамихристиянами [17,с.5761].

Як відомо, печерський монах Леонтій, ставши єпископом Рос
товським, зумів християнізувати фіноугорські племена чудь 
і мерю. Цього не змогли зробити жоден з його попередників 
[36,с.289340].

Таким чином, КиєвоПечерська Лавра була не тільки центром 
чернечого життя, але й місіонерства, а також духовної освіти, 
книговидання і літописання. З перших днів існування монастиря 
в ньому виникає монастирська бібліотека. Як наголошує Печер
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ський Патерик, монастир мав багато слов’янських, грецьких і ві
зантійських книг [21,с.211]. 

Джерела також засвідчують, що в українській державі в ХХІІІ 
століттях активно функціонувало 68 монастирів, дві третини з 
яких були побудовані князями, боярами, багатими міщанами 
[19,с.257265]. 

Безсумнівно, монастирі були великими власниками земель, 
сіл, лісів. Стосовно монастирського землеволодіння сьогодні нам 
відомо багато наукових праць [14,с.226230].

Та головне тут в тому, що монастирі використовували свої 
прибутки для проведення місіонерських походів з метою хре
щення язичників, а також для задоволення своїх як побутових, 
так і культових потреб, зокрема, побудови церков, монастирів на 
нових, щойно хрещених землях [37,с.1022].

Як бачимо, чернецтво зіграло величезну роль в утверджен
ні та поширенні християнства в РусиУкраїні у ХХІV століттях 
[15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194201; с.201210; 
с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].

Слід наголосити, що медицина стародавньої РусиУкраїни, яка ще 
досі мало вивчена, була заснована на традиції язичницької лікуваль
ної практики, надбання якої широко використовувались у медици
ні давньоукраїнської держави в християнський час монахамиліка
рями. Скупі факти, які дійшли до нас із візантійських та арабських 
хронік про монахівлікарів, священниківлікарів, слов’янських зна
харів, ворожбитів, волхвів, що “виганяли хвороби з людей”, варті ре
тельного вивчення [28, с.2330, с.129146, с.234238].

Конкретніше про християнську медицину взагалі та медичні 
заклади в РусиУкраїні джерела розповідають з кінця Х – почат
ку ХІ століття [15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194
201; с.201210; с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].

Однак першими лікарями в язичницькій РусиУкраїні були 
волхви, у християнський час їх місце зайняли лікаріченці. Їх лі
карські здібності, методи лікування досі не аналізувались. Недо
статньо вивчалися і перші медичні заклади, як язичницькі, так 
і християнські, які були сконцентровані біля капищ, релігійних 
центрів язичників і в християнських монастирях у Х столітті, 
оскільки ними були накопичені глибокі знання в галузі лікуван
ня людей [23,с.106]. 

Із свідчень джерел нам стає відомо, що першими засновника
ми лікувальних закладів в РусиУкраїні були візантійські ченці, 
які ще в ХХІ століттях використовували надбання римських, ві
зантійських та західноєвропейських лікарів для надання лікар
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ської допомоги населенню РусиУкраїни. Вони першими обла
штовували медичні заклади за зразком візантійської медичної 
системи [35,с.8]. Характерно, що власне в цей час ченціхристи
яни переклали на давньоукраїнську мову латинські та грецькі 
медичні книги [15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194
201; с.201210; с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].

Слід наголосити, що ще задовго до проникнення в РусьУкраїну 
візантійської медицини, тут активно функціонувала народна ме
дицина, засади якої передавались із покоління в покоління. До 
християнської епохи вона була основною лікувальною структу
рою в язичницькій РусиУкраїні. Лікарями були представники 
язичницького культу – волхви [33,с.165173]. 

З прийняттям християнства язичницькі лікарі були замінені 
християнськими. Однак, язичницька система лікування ще до
вгі століття функціонувала на рівні з християнською, оскільки 
її методи були перейняті християнською медициною – молит
ви, лікування травами, відварами, настойками та інше. Як бачи
мо, на самому початку Х століття медикиченці з лікувальниою 
метою використовували досвід язичницької медицини [15,c.96
100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194201; с.201210; с.89
93,с.469478; с.1622; с.9398].

Язичницькі волхви, які якраз і були лікарями в стародавній 
РусиУкраїні, володіли величезними медичними надбаннями, які 
накопичували протягом багатьох віків. Вони знали цілющі влас
тивості трав та виготовлених настоїв й відварів. Ці знання були 
результатом багатовікових спостережень. 

Отже, упродовж століть волхвилікарі вважалися в давньоу
країнському суспільстві авторитетними лікарями. До них за ме
дичною допомогою звертались не тільки прості люди, але й па
нівні верстви суспільства: торговореміснича знать, бояри, князі. 
Так, у літописі середини ХІ століття знаходимо, що “князь Всеслав 
був народжений матір’ю за допомогою волхвів” [25,с.104]. Хрис
тиянські священики ХХІ століття наголошують, що “русичі своїх 
хворих дітей та родичів відводили до волхвів, а не до священиків 
і не в монастирі” [25,с.105]. Так, у Лаврентіївському літописі 1071 
року записано, що ”воєвода Ян суворо засуджував волхва за по
гане лікування” [26,с.279].

“Повість минулих літ” 1071 року дуже стурбована, що лікуван
ня не ведеться християнамиченцями і що в зв’язку з цим таке 
християнське лікування “затруднюється”, оскільки багато “волх
вують жінки чарами і отравою і другими бісовими знаряддями” 
[25,с.105]. На думку російського дослідника М.Б.Мирського, ме
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дицина язичницької РусиУкраїні сконцентрувала всі кращі ліку
вальні традиції, які розвивались на цих територіях ще з первісно
общинного ладу [23,с.107].

Про стародавні методи язичницького лікування в РусиУкраї
ні нам розповідає в своїй “Записці” арабський мандрівник Ахмед 
ІбнФадлан, який в 20х роках Х століття відвідав Русь. ”Коли 
один із них захворіє, то вони розбивають йому намет на віддалі 
від них, кидають його туди і кладуть з ним хліб і воду, та не на
ближуються до нього і не говорять з ним, навіть не провідують 
його в час його хвороби, особливо коли він бідний, або невіль
ник. Якщо він виздоровів і вставав, то повертався до них, якщо 
помирав, то вони його спалювали” [11,с.9698]. 

Другий арабський письменник Ахмед ІбнДаст в “Книзі доро
гоцінних скарбів”, яку він написав у 30х роках Х століття наго
лошує:” Є у них знахарі, які навіть повелівають царю, як буцімто 
вони володарі у русів. Трапляється так, що вони повелівають при
носити в жертву “Творцю їх”, що їм подумається: жінок, чоловіків, 
коней. А коли вони повелівають ( волхвизнахарі) – не виконати 
наказу не можна ніяким чином [11,с.96,с.296]. 

З цього приводу радянський вчений М.С.Державін писав: 
”Язичницька медицина, язичницькі стародавні знання, особливо 
у питанні збереження здоров’я і лікування хвороб досить довго 
не виходили із народної пам’яті і передавались із покоління в по
коління. Волхви використовували магічну силу трав, збираючи 
їх, блукаючи полями і лісами. Вони навчились заліковувати рани, 
кровотечі, виліковувати від укусів змій, собак…” [12,с.157158].

В ХІ столітті з утвердженням християнства розгорнута монас
тирська система стала не тільки релігійною підструктурою церк
ви в кожному місті, але й лікувальнооздоровчою системою, яка 
базувалася на кращих традиціях, в першу чергу, візантійської ме
дицини [5,с.123128]. 

Як засвідчує літописець, в Х столітті ігумен КиєвоПечерського 
монастиря Феодосій побудував при монастирі лікарню на зразок 
таких, які існували в Візантії. В церковних рукописах згадуються 
лікарні, які після ФеодосіяПечерського почали поширюватися в 
усій РусиУкраїні [24,с.42].

Це ж джерело дає характеристику хворих, які лікувалися в лі
карні КиєвоПечерського монастиря. Фактично, ті, що знаходи
лись в лікарні, були тяжко хворі. Їх, як засвідчують джерела, при
носили в монастир. Характерно, що функціонування цієї лікарні 
було узаконено великокнязівською владою і для її діяльності ви
ділялись певні кошти [20,с.181]. 
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Перша літописна згадка про монастирські лікарні відноситься 
до епохи князювання Володимира Святославовича. Він з митро
политом Леоном встановив податок на користь ”бідних, сиріт, 
хворих…” Це, як засвідчують знавці податкової системи феодаль
ної РусиУкраїни, були великі гроші. У “Статуті світлого князя 
Володимира, що охрестив Руську землю” говорилось не тільки 
про бані, але й про лікарні, які здавна займали велике значення 
в житті народу, вони ”монастыри и бани их и больницы и врачи 
их ”, наголошується в Йосафатівській редакції літопису, потрібні 
людям [26,с.84].

У “Статуті Володимира”, який зберігся в Новгороді і датується 
кінцем ХІІІ століття, наголошено на високому статусі “церков
них людей, лічців хвороб в монастирських лікарнях”. Таким чи
ном, монастирська лікарня, як бачимо з джерел, знаходилася під 
управою “лічця” – лікаряченця. Це підтверджує нам “Степенна 
Книга”. Великий князь Володимир Святий наділив 10тою час
тиною своїх доходів церковних людей і серед них “лічці, монас
тирські лікарні, які не підчинені ні князю, ні боярам, ні суддям…” 
[26,с.118119].

У “Смоленській грамоті”, яка подає “Статут Володимира Свя
того” у розширеному вигляді, наголошено, що лічці, які ряту
ють людей чудесним зціленням, сьогодні є під захистом церкви 
[37,с.9094].

Як засвідчують джерела, християнські лікарні в ХІ столітті 
стають невід’ємною частиною монастирського життя. У будів
ництві монастирів передбачається і будівництво лікарняного 
комплексу. Так, Никонівський літопис розповідає, що митропо
лит київський Єфрем в 1091 році заклав багато церковних буді
вель, зокрема, було виділено приміщення для лікарні, в якому 
лікували хворих, і приміщення для проживання лікарів. Свою 
діяльність з будівництва лікарень він поширив на всю Русь, в 
міста та містечка, як наголошував літописець “се же не бысть 
прежде в Руси” [26,с.116]. 

Слід відзначити, що побудовані митрополитом Єфремом лі
карні лікували людей безкоштовно. Усі лікарі мали своїх учнів 
[15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194201; с.201210; 
с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].

Зрозуміло, що монастирські лікарні були медичними заклада
ми, діяльність яких як фінансово, так і політично підтримувалась 
політичною владою стародавньої РусиУкраїни. Характерно, що 
уже “Повість минулих літ” наголошує, що у князя Володимира 
Святославовича був свій лікар Іоан Смер, родом полочанин, який 
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з його волі навчався мистецтву лікарському в Паннонії, Сербії, 
Болгарії, Мізії, Візантії, Єгипті. Власне його і можна вважати пер
шим фаховим лікарем в стародавній РусиУкраїни [29,с.164]. 

В подальшому джерела засвідчують практичну лікарську ді
яльність лікарівченців КиєвоПечерського монастиря, таких, 
як Антоній (9831073 рр.) і Агапіт (?1095 рр.), які лікували лю
дей з застосуванням всіх наявних в той час європейських, на
самперед, візантійських медичних знань. Медичні досягнення 
і знання передавалися із покоління в покоління. Так, із джерел 
нам відомо, що Агапіт був учнем Антонія. Він сам виготовляв 
хворим ліки і перебував під час лікування невідступно біля хво
рих. Як засвідчують джерела, він у Києві користувався “репута
цією хорошого лікаря”. Власне він вилікував князя Володимира 
Мономаха, який захворів у чернігові, однак, не прийняв від ньо
го багатих дарів [9,с.203].

Приблизно в цей час у Києві відомим своїм вмінням вилікову
вати людей був лікар Петро Сіріянин, який спочатку практикував 
при особі князя Святослава чернігівського, а опісля перейшов у 
Печерський монастир. Він лікував зіллям і виліковував ним ба
гато людей та князів. Його лікування рятувало щодень по троє 
людей [24,с.8385]. Коли ігуменом КиєвоПечерського монастиря 
був Феодосій, в монастирі був “лічебником” Дем’ян, який “ліку
вав дітей молитвами та спеціальними мазями і так хвороби ви
ліковував…” [25,с.126]. 

У цей же час лікарською діяльністю в КиєвоПечерському мо
настирі займався чернецьхудожник Аліпій, який за допомогою 
виготовлених ним фарб виліковував проказу і шкірні хвороби, а 
також гнійні рани. Все це він доповнював молитвою, і таким чи
ном хвороби від людей відходили [25,с.126].

 Джерела ХІ століття подають нам свідчення про проведення 
“хірургічних операцій”. Зокрема, “Руська правда”, складена за ча
сів князювання Ярослава Володимировича, подає дані, що за на
несення рани мечем і її вилікування треба платити 1 гривню, за 
виліковування рани лікарем треба платити 3 гривні. Від 1 до 3 
гривень передбачалась плата за лікування лікарю [27,с.3].

Була також встановлена і нормативна кваліфікація для само
го лікаря. Так, в “Изборнике Святослава” (ХІ ст.) сказано: ”Лікар 
повинен вміти надавати хірургічну допомогу. Він повинен вміти: 
розрізати шкіру, зашити шкіру, ампутувати, припалити рану, бо
ротися з нагноєнням рани, провести хірургічну операцію, які в 
цей час уже проводились. Так, хірургічну операцію переніс князь 
Святослав, після чого й помер…” [26,с.107].
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У висновок дослідження зауважимо, що медицина в РусиУкра
їні була важливим аспектом в житті давньоукраїнського суспіль
ства. Уже в язичницькі часи вона досягла високого професійного 
рівня [33,с.165173], а в християнський час медицина до того ж 
вдосконалилась внаслідок суттєвих здобутків європейської ме
дичної науки, зокрема візантійської [5,с.2628].

У висновку нашого дослідження наголосимо, що проблеми 
становлення монастирів, чернецтва, християнської медицини та 
ченцівлікарів у стародавній РусиУкраїні в ХХІV століттях, є ще 
слабо досліджені і потребують подальшого аналізу та вивчення 
[15,c.96100; с.103107; с.205212; с.219228; с.194201; с.201210; 
с.8993,с.469478; с.1622; с.9398].
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Постепенно накапливающиеся новые наблюдения, проде
ланные многолетние изыскания все более укрепляют давно 
назревающий вывод о том, что многочисленные работы по со
оружению, перестройке, ремонту городских оборонительных со
оружений, общественных построек, разнообразных культовых, 
производственных комплексов, жилых усадеб, хозяйственных, 
складских, кладовых помещений, какие практически непре
рывно в том или ином объеме осуществлялись в византийском 
Херсоне и его округе в течение VIX вв., давали средства суще
ствования местным наемным артелям строителей  икодомов, 
каменщиков, штукатуров и прочих «специалистов зубатки и ма
стерка»1. Стоит отметить, что строить купола храмов при всей 
простоте и эффективности методов их возведения требовались 
хорошие мастера, опытные ремесленники  практики, с этим бы 
не справился любой каменщик. О том же свидетельствует преоб
ладание в херсонских храмах ранневизантийского времени бо
лее сложной пятигранной апсиды. Только сохранением прочных 
основ развитого строительства можно объяснить особое обилие 
со второй половины IX в. черепицы с рельефными буквенными, 
фигурными метками, обнаруживаемыми в изобилии при рас

С. Б. СОрОЧан

Клир и церкви
византийского херсона VI-X вв.:

проблемы численности
у статті розглядається питання про можливу чисельність са-

кральних споруд візантійського Херсону в Vi-X ст. і кількість кліру 
в цьому церковному центрі Візантійської імперії. узагальнивши 
відомості про всі відомі до теперішнього часу сакральні споруди 
Херсона, автор приходить до висновку, що місто нараховувало у 
другій половині Vi – першій половині Vii ст. близько 30 сакраль-
них пам’яток, після чого кожного сторіччя до них додавалося по 
дві-три споруди. їх загальна кількість до Х ст. перевищила 40. у 
кожній з них служило в середньому по 13-15 кліриків, а їх загальна 
кількість сягала 500-600 чоловік, що становить 1/10 від усього 
населення міста. це дозволяє поставити Херсон в один ряд з ін-
шими провінційними церковними центрами Імперії, але не серед 
провідних, а серед основної маси таких центрів.

Ключові слова: церковна історія, Візантія, Крим, Херсон, клір, 
церковний центр.
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копках. Такие находки указывают на возникшую на месте ремес
ленную традицию вести фиксацию разновременных партий по
добной продукции перед обжигом,  традицию, не встречаемую 
в эту эпоху более нигде за пределами Крыма и продержавшуюся 
в Херсоне довольно долго, несколько столетий2. частые случаи 
изменения замысла в ходе работы, достройки, перестройки, от
носимые по авторитетному мнению Р. Остерхаута, к специфике 
византийской «изменчивой», аддитивной формы проектиро
вания, тоже подтверждают непрерывность процесса движения 
здешних архитектурных форм3. Общий взгляд на эти формы к 
настоящему времени достаточно полон, для того, чтобы перейти 
на новый уровень исследований, которые никак не увязываются 
с заявлением о прекращении строительства в «обезлюдевшем, 
обнищавшем и словно вымершем» городе вплоть до Х в.4. Напро
тив, можно согласится с теми, кто, как профессор Н. П. Кондаков, 
имели веские основания полагать, что «...лучший строительный 
период и, повидимому, наиболее блестяще время Херсонеса при
ходится на VIIIX столетия», а точнее, на конец VIIX вв.5.

И так, попробуем перейти от частностей и суммировать нако
пленные аргументы в пользу этого вывода. Это тем более важ
но, что такого рода анализ позволяет высказать хотя бы ориен
тировочное предположение об общей численности сакральных 
общественных сооружений в Херсоне в этот период и, исходя из 
установленной численности, определить количество, а значит, 
и пропорциональное соотношение местного клира. В свою оче
редь, это позволит четче представить размеры данного провин
циального ромейского города как церковного центра и центра 
паломничества.

Начнем с того, что уже для конца IVVI вв., периода переходно
го от позднеантичного к раннесредневековому, с определенной 
долей уверенности можно говорить о постройке и существова
нии в городе раннего храма апостола Петра (на месте будущей 
Восточной базилики № 36, «около купели»), храма св. великому
ченника, вероятно, Феодора или Георгия в общественноадми
нистративном комплексе у Южных ворот, храма св. Луппавоина, 
храма св. Лонгина и храма св. Фоки (судя по находкам форм для 
оттиска евлогиев VI в.), а также раннего христианского однонеф
ного храма с вимой, нартексом, южным боковым пастофорием 
и пятигранной апсидой на месте базилики 1935 г., сооруженно
го в основном из саманных кирпичей и, вероятно, перестроен
ного в камне в третьей четверти  конце V в. Надо полагать, их 
декору принадлежали те мраморные ионические, композитные, 
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коринфские капителиимпосты с листьями аканфа, протомами 
животных или птиц, иногда украшенные хризмой, фрагменты 
балюстрады, парапета амвонов, тоже с хризмой или рельефными 
сенами из жизни апостола Петра, которые в массе можно датиро
вать первой половиной, серединой, второй половиной, концом V 
в. и особенно первой половиной VI в.6.

Но пик активности возведения христианских культовых со
оружений, куда попало и указанное мраморное наследие преды
дущих веков, пришелся на вторую половину VI  первую полови
ну VII вв. Это в корне противоречить заявлению об ослаблении 
связей города с Византией и о частичной реставрации в нем язы
ческих представлений7. Именно к этому времени была построе
на основная масса базилик, число которых выросло по меньшей 
мере в четыре  пять раз (до 12), сооружены здания центриче
ского типа – октогональная купольная крещальня при кафе
дральном кафоликоне № 23 на северном берегу, объемный, тоже 
купольный, тетраконхиальный, теофанический храммеморий 
(№ 47) в западной части города, а также подвергся кардинальной 
перестройке прежний загородный храм Богоматери Влахерн
ской, который принял крестовидную форму и вскоре украсился 
великолепной напольной мозаикой. четыре из крупнейших, са
мых значительных храмов города (базилика № 23 на северном 
берегу, освященная во имя свв. Апостолов Петра и Павла; базили
ка № 28 на большой агоре; Западная базилика № 13 – церковь во 
имя св. муч. Леонтия Киликийского; крестовидный храм № 19 на 
месте античного театра) имели мраморные амвоны не редуци
рованного, константинопольского типа, на которых проходила 
первая часть литургии (литургия оглашенных, литургия Слова). 
Позже в трех из них (кроме базилики № 28) был устроен высо
кий, вместительный ступенчатый синтрон с архиерейским седа
лищем, что указывает на многочисленность их старшего клира, 
особую парадность служб по некоторым дням и сохранение ве
дущей роли большинством из этих кафоликонов – «филиалов» 
главного епископального храма свв. Апостолов.

О том же говорит присутствие в них или рядом с ними бап
тистериев, выстроенных преимущественно во второй полови
не VI  первой половине VII вв., число которых к концу раннего 
средневековья достигло, вероятно, шести  девяти (около Ува
ровской, Восточной, Западной базилик, базилики № 28, базили
ки фемного претория, а также в базилике 1935 г., «базилике в 
базилике», «храме с ковчегом» и загородном храме Богоматери 
Влахернской), причем среди них были как крещальни чистого 
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типа, так и крещальни  мартирии с углубленными или, напро
тив, поднятыми купелями. Все эти сооружения прекрасно вписа
лись в оставшийся неизменным доминантный каркас застройки 
христианского Херсона, поскольку строительство велось в важ
нейших точках рельефа, с учетом исторической традиции и пла
нировки, привязанной к очертаниям плато водораздела, пересе
кавшего город в направлении запад – восток8.

Не исключено, что объяснение «строительного бума», открыв
шего раннесредневековую пору истории, кроется в целом ком
плексе причин, сработавших разом: это и превращение Херсона 
в центр византийского дуката на крымской земле, и окончатель
ное завершение процесса христианизации города, и решение 
проблемы канонизации первых херсонесских мучеников, епи
скопов  подвижников, вообще, появление в городе значимых св. 
мощей, и обретение реликвиями смысла после того как им нашли 
места в подлинной истории, и необходимость в новых культовых 
зданиях вследствие обветшания прежних немногочисленных 
христианских храмов, построенных в конце IVV вв., и бурный 
рост паломничества, и выделение государственных и церковных 
средств под программу такого крупномасштабного имперского 
строительства, и стабилизация политического положения в Тав
рике вследствие заключения мира с тюркским каганатом в 589 / 
590 г., и, наконец, реакция на перенесенный катаклизм, который 
потребовал усиленных молений об избавлении в дальнейшем 
от опасности и ликвидации последствия очередного после 480 г. 
достаточно мощного землетрясения или, скорее, серии продол
жительных, но с перерывами подземных толчков, сопровождав
шихся разрушением, повреждением зданий по всей территории 
городища и человеческими жертвами. Судя по статистике перио
дичности таких сейсмических катастроф для Крыма и сведениям 
византийских историков для Константинополя и севера Малой 
Азии, такие толчки могли случиться как раз ко второй полови
не VI в., а точнее, в 550х гг. Только этим можно объяснить, по
чему оказались засыпаны многие рыбозасолочные цистерны 
с неиспользованными до конца остатками анчоуса, причем это 
обнаруживается даже там, где поблизости не велось возведение 
христианских храмов и, значит, херсонитам не было необходимо
сти заниматься предварительной нивелировкой местности под 
их застройку. Насколько был мощным импульс к строительству 
можно судить по тому, что за сравнительно короткий срок, за 
четыре  пять десятилетий к началу VII в. в городе было соору
жено свыше двух десятков одних только культовых построек, из 
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них 1112 базилик9. Следовательно, на одну постройку уходило 
в среднем тричетыре года и это был очень высокий темп, кото
рый трудно было выдерживать не столько физически, сколько 
экономически.

А. И. Романчук обратила внимание на свидетельство Льва Ди
акона о том, что для восстановления обрушившихся от страшно
го землетрясения в конце Х в. купола и западного свода Великой 
церкви потребовалось шесть лет, что заставляет усомниться в 
масштабах строительной деятельности херсонитов10. Даже если 
указанный срок относится только к работам в Св. Софии, а не к 
прочим разрушенным домам и селениям, о которых писал хро
нист, объективности ради следует учесть и другие примеры. Так, 
поздневизантийские задачники, отражавшие реальную прак
тику жизни, указывали, что для строительства простого безор
дерного здания, дома, усадьбы было достаточно 3050 дней11. 
Разумеется, общественные здания требовали больше средств и 
усилий, но и они порой воздвигались весьма споро. Продолжа
тель Феофана сообщает, что в честь мятежника Вардана Турка, 
провозглашенного василевсом летом 803 г., был «построен и воз
веден храм», причем произошло это немногим более чем за ме
сяц, так как Вардан поднял восстание 19 июля, а уже 8 сентября 
покинул свое войско12. Понятно, что этот храм в одной из малоа
зийских фем соорудили местные опытные, вполне квалифициро
ванные икодомы, для которых такие работы были не в новинку. 
Можно не сомневаться, что их херсонские коллеги по ремеслу не 
уступали им в опытности и сноровке.

С ликвидацией последствий катаклизмов увязывается и не
обычайный размах гражданского жилого строительства, зафик
сированный во второй половине VI  первой половине VII в. прак
тически во всех кварталах города13. Косвенно это указывает, что 
людские потери в результате стихийного бедствия оказались не 
очень значительными, менее четверти населения, и живой по
тенциал города довольно быстро восстановился. Затем каждое 
столетие к сложившемуся фонду не прекращавших своего суще
ствования общественных зданий, в которых культовые составля
ли большинство (по нашим подсчетам, не менее 26 памятников), 
добавлялось как минимум два  три храма, молельни, евктири
она, преимущественно монастырских, так что в итоге к первой 
половине Х в. общее количество церковных сооружений только 
в одном Херсоне, без учета его сельской периферии, превыси
ло четыре десятка14. Плотность прихожан на храм сократилась 
в среднем в два раза, примерно со 150 до 300 на храм. Большое 
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количество церковных сооружений уже само по себе говорит о 
многочисленности клира. Нет оснований сомневаться в том, что, 
как и в большинстве других византийских городов, он насчиты
вал не менее одной десятой, а иногда и четверти численности 
населения15. В этом случае в раннесредневековом Херсоне с его 
примерно 6 000 населения жило не менее 500600 человек ду
ховного звания и церковных служащих, что соотносится с числом 
монастырей, храмов, церквей, мартириев, баптистериев и моле
лен (в среднем по 1315 клириков на каждый из 3738 известных 
к настоящему моменту раннесредневековых храмов, молелен, 
мартириев VIX в., которых может быть и больше, поскольку зна
чительная часть территории городища еще не подвергалась рас
копкам). Учитывая потребность в старших и особенно в младших 
служащих клира,  пресвитерах, священниках, диаконах, диако
нисах, иподиаконах, алтарниках, свечниках, анагностах, певчих, 
канонархах, аколуфах, могильщиках, игуменах, монахах, боль
ничных служащих, привратниках, вдовах и прочих, упоминаемых 
в византийских евхологиях, это число представляется не таким 
уж большим. Для сравнения, в египетском Оксиринхе ранневи
зантийского времени, имевшем и площадь, и население в пять 
раз больше Херсона, на четыре десятка церквей приходилось 
3000 клириков, то есть в среднем 75 человек на храм16. Исходя 
из предложенных мной ориентиров и канонических требований 
пропорционального соотношения составляющих византийского 
клира, А. В. Латышева высказала предположение, что приблизи
тельно 13% клира в Херсоне должны были составлять пресвите
ры, священники, 41%  диаконы, диаконисы, иподиаконы, около 
25%  чтецы; 4%  певчие и приблизительно 17%  остальные 
служители (сторожи, аколуфы, могильщики и прочие)17.

Следовательно, говорить о «средневизантийском возобнов
лении» городской жизни и общественного строительства, как 
делают некоторые исследователи, в отношении византийско
го Херсона не приходится18. «Коллапс городской жизни», якобы 
наступивший в Византии в первой половине VII в., если и был, 
то касался старых муниципальных, полисных институтов, но не 
внешних форм города и его памятников19. Перестройка обще
ства, в том числе его духовной жизни, привела к тому, что ромеи 
стали строить меньше, но, подчеркнем, все же строили20. Имен
но в «темные века» здесь появились такие новые общественные 
здания как крестовидный кимитирий  липсанотека при Запад
ной базилике, базилики № 26, № 32 и крестовокупольный храм 
№ 29 на большой агоре, загородный крестовидный храм св. Со
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зонта, гробничный евктирион в оконечности южной галереи За
падной базилики, церковь или молельня в оконечности южного 
нефа Северной базилики, еще одна молельня, пристроенная к 
южной стене той же базилики, а в конце IX  начале X. вв. доба
вились базилика с баптистерием при византийском претории в 
«цитадели» и загородный меморий св. Климента. И это перечис
лены только известные к настоящему времени объекты культо
вого строительства, число которых было явно больше, особенно 
вдоль главной продольной улицы в западной части городища, 
если учесть последние данные аэрофотосъемки21. Пример Херсо
на как раз объективно, убедительно показывает, что потенциал 
раннесредневекового провинциального строительства не был 
столь убог, как представляется некоторым византинистам, и мог 
обеспечить сооружение не только «мелких церквей и реставра
цию более древних зданий»22.

Однако следует учесть, что уже к концу VII в. задача создания 
очень крупных, универсальных по замыслу сооружений, унас
ледованная от античного мира, ушла в прошлое. Храмы стали 
строить, как выразился В. М. Полевой, «по соображениям со
временных нужд», соответствовавшим новым материальным и 
культурным потребностям, когда место просторных публичных 
царских и епископских базилик заняли частные и монастырские 
храмы гораздо меньшего размера, с карликовыми пропорциями 
архитектурных элементов, рассчитанные на приобретавший все 
больший вес индивидуальный или семейный культ, интерьер ко
торых мог рассматриваться как единое целое, а на первый план 
стали выдвигаться целесообразность и соответствие потребно
стям более камерного средневекового общества, масштабу ком
пактного прихода, провинциального города, но не Империи23. 
Социальноэстетические вкусы начинают все больше ориенти
роваться на интимное общение с Божеством. В то же время про
цесс унификации, консолидации и упрощения литургии привели 
к тому, что постепенно городские обрядовые шествия и ритуалы 
стали разыгрываться в значительно сократившемся простран
стве, потеряли свою массовость, «уличность», а само богослуже
ние стало более индивидуализированным24. Как подытожил в 
своем исследовании Р. Остерхаут, «новые, небольшие, масштабы 
архитектуры идеально отвечали запросам благочестивого част
ного человека в закрытом обществе»25. Так что и тут по меркам 
эпохи у херсонитов все обстояло в порядке, а их город по числен
ности сакральных сооружений и клира входил в основную массу 
провинциальных церковных центров Империи.
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І. І. КуЧеренКО

Упродовж останніх років в Україні зріс інтерес до релігії. Сьо
годні поновому розкривається історія нашого суспільства, з но
вих методологічних позицій оцінюється історія, відроджуються 
забуті або невідомі імена українських діячів. Відбувається пере
осмислення ролі монастирів та їх служителів у житті суспіль
ства і вітчизняній історії. На противагу ще донедавна пануючим 
стереотипам про культурну малозначущість православноцер
ковної традиції нині утверджується думка про її важливість для 
підтримання спадкоємності розвитку української культури, для 
збереження миру і злагоди у суспільстві. Процес національно
духовного відродження в Україні зумовив зростання інтересу 
до питання створення та розвитку монастирів. Це поставило на 
порядок денний питання про світське осмислення всіх сторін 
їх діяльності. Переживаючи складну еволюцію становлення та 
розвитку, монастирі упродовж тривалого часу відігравали важ
ливу роль у політичному, економічному та духовному розвитку 
суспільства, формуванні культурного потенціалу та громадської 
думки, істотно впливаючи на хід історичних подій1.

Одним з найвпливовіших монастирів на Переяславщині був 
Вознесенський монастир. Він становить для сучасних дослі
джень винятковий інтерес. Ансамбль Вознесенського монастиря 
є одним з кращих в історії української архітектури і кожна його 
будівля являє собою велику історичну і художню цінність .

Актуальність дослідження. Слід зазначити, що історія право
славної церкви впродовж останніх десятиліть була об’єктом вивчен
ня багатьох дослідників, які у своїх публікаціях намагалися всебічно 
показати її місце і роль в житті українського народу. Проте Переяс
лавський Вознесенський монастир не став предметом спеціального 

до історії створення Переяславського 
Вознесенського монастиря

у статті розкрито історію створення Вознесенського монас-
тиря у Переяславі. Відмічена роль в архітектурному будівництві 
настоятелів монастиря та українських гетьманів. утверджу-
ється думка про важливість підтримання спадкоємності роз-
витку української культури, збереження миру і злагоди у суспіль-
стві. Показано благодійну діяльність українського гетьмана Іва-
на Мазепи у будівництві Вознесенського монастиря.

Ключові слова:  ансамбль, монастир, гетьман, обитель.
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і комплексного висвітлення в сучасній історичній літературі. Тому 
виникає необхідність ґрунтовно з’ясувати створення монастиря, 
що донині залишався поза увагою історичних досліджень. На основі 
широкого кола вперше залучених і введених в науковий обіг дже
рел, ми намагалися дати комплексний аналіз історії створення  Воз
несенського монастиря. В дослідженні розглянуто низку проблем, 
які ніколи не порушувались в історіографії або згадувалися побіж
но: виникнення монастиря на Переяславщині, історія будівництва 
Варваринської церкви, дзвіниці та колегіуму.

В сучасній вітчизняній історіографічній науці відсутні дослі
дження, в яких комплексно проаналізовано історію створення 
та розвиток Вознесенського монастиря впродовж всього періоду 
його функціонування. Тема потрапляла в коло наукових інтер
есів дослідників ХІХ – ХХІ ст.: Арандаренка М. «Записки о Полтав
ской губерніи Николая Арандаренка, составленные в 1816 году, 
въ трехъ частяхъ.», в яких автор висвітлив в основному початок 
побудови Вознесенського монастиря, Пархоменко В. «Очерк ис
тории ПереяславскоБориспольской епархии (17331785)». В 
книзі показано створення Переяславсько – Бориспільської єпар
хії та роль у її житті Вознесенського монастиря. Ластовський В. 
В. «Православна церква у суспільнополітичному житті України 
XVIII ст.», частково розкрито роль монастиря у суспільнополітич
ному житті Переяславщини ХVІІІ ст. «Упразненные и прекратив
шіе свое существованіе православные монастыри въ пределахъ 
нынешней Полтавской епархіи» Полтавские Епархиальные Ведо
мости. часть неофициальная. 1897. №№20–21., «Материалы для 
истории монастырей Полтавской епархии в ХVII и ХVIII столети
ях» Полтавские Епархиальные Ведомости. часть неофициальная. 
1891. № 23. В цих працях частково показано історію створення 
Вознесенського монастиря. Але в основному тема досліджена не 
повністю, фрагментарно, в опублікованих працях висвітлюються 
лише окремі періоди історії створення та розвитку монастиря. 

Об’єктом  дослідження є СвятоВознесенський монастир.
Предметом дослідження: сукупність історичних, історіогра

фічних, архівних джерел кінця XVII  початку XVIII ст. з історії за
снування Вознесенського монастиря у Переяславі. 

Основними завданнями роботи є необхідність: 
• спираючись на джерела з’ясувати деякі сторінки з історії 

створення Вознесенського монастиря;
• виявити, проаналізувати рівень висвітлення в науковій лі

тературі наступних аспектів проблеми: історичних обста
вин заснування Вознесенського монастиря у Переяславі.
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Хронологічні рамки роботи охоплюють період від середини 
ХVIІ до початку ХVIII ст., в межах яких за джерелами простежу
ються історичні та адміністративно  правові засади функціону
вання Вознесенського монастиря.

Особливістю джерельної бази є дослідження публікацій 
окремого видання  “Полтавских Епархиальных Відомостей». 
При аналізі матеріалів слід зауважити на їх дещо тенденційний 
характер, обумовлений специфікою джерела. У аналізованому 
джерелі монастирю було присвячено кілька як загальних, так і 
конкретних праць. Останні умовно можна поділити на джерела 
біографічного характеру, джерела описового характеру, які сто
суються конкретного монастиря, матеріали стосовно одного з 
напрямів діяльності обителі та безпосередньо оригінали доку
ментів (жалувані грамоти монастирю). До загальних можна від
нести наступні: “Материалы для истории монастырей Полтав
ской епархии в ХVI и ХVІІІ столетиях”, “Описание монастырей 
Полтавской епархии” та „Упразненные и прекратившіе свое су
ществованіе православные монастыри въ пределахъ нынешней 
Полтавской епархіи».

Ініціатором будівництва Вознесенського собору монастиря 
був гетьман України Іван Мазепа. В 1698 р. він звернувся до Пе
тра Першого з проханням відновити стародавню Переяславську 
кафедру. Ось як про це пишуть «Єпархіальні відомості» 1890 року. 
« В 1701 году с разрешения Московского правительства Митро
политом Варлаамом был рукоположен в  Киев в епископа Переяс
лавского архимадрит Киевского ЗлатоверхоМихайловского мо
настиря Захарія Корнилович. Для нового архиерея гетьман Иван 
Мазепа начал строить в Переяславе соборную Вознесенскую цер
ков с «немалыми соборами». У царя испрошена была грамота для 
Переяславскоъ епархии, каковая и выдана 4 марта 1702 года.

 В силу этой грамоты епископы Переяславские должны были 
принимать постановления от Киевского митрополита, но за благо
словленіе патріархов Московских, епископам Переяславским гово
рилось в грамоте, со всем духовенством той епархии быть подъ бла
гословением и послушанием митрополитов Киевских, не отлучаясь 
благословеніе и рассуждения их во всем». Другою грамотою царь 
утверждал за Переяславскою Епископіею некоторыя вотчины и два 
запустелые монастыря  Каневский и Трахтемировский»2.

 Перший камінь в будівництво монастиря був закладений в 
1695 році. Закінчення будівництва датується 1700 роком. За свід
ченням Бендерської комісії на його будівництво гетьман Мазепа 
виділив 3000 000 золотих монет. Переяславський Вознесенський 
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монастир був освячений першого червня 1700 року. На ньому 
був присутній сам гетьман, який і подарував монастирю Пересо
пницьке Евангеліє3.

До 1713 року в Вознесенський монастир перемістилася рези
денція Переяславського єпископа. З тих пір собор отримав статус 
кафедрального собору Переяславської єпархії.

Вознесенський собор мав три престоли: центральний  на 
честь Вознесіння Господнього, правий  Різдва Богородиці, і лі
вий  на честь Різдва Іоанна Предтечі. У 1851 р. третій престол 
був освячений на честь мученика Макарія, архімандрита Овруць
кого, Переяславського чудотворця. Раку з його святими мощами 
перенесли в храм 4 серпня в 1786 р. з Михайлівського монастиря. 
При другому престолі в 1820 році була прибудована цегляна риз
ниця, а також була пономарня ( прибудована раніше).

За лівим кліросом була побудована усипальня для поховання 
Архіпастирів.

В 1703 році в соборі на кошт Івана Мазепи був встановлений 
іконостас, як згадують його сучасники: «…іконостас был вели
чествен, в громадном размере,…весь в резьбе с низу до верху…» 
Гетьман щедро обдарував Переяславську катедру, про що свідчив 
свого часу антимінс з написом  «опустелый ….. престол Переяс
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лавской отновлен, построен, надан и крашен всем коштом Мне 
Вельмож. Е. М. пана Іоанна Мазепы гетьмана и кавалера войск 
Его Цар. пресвет. Вел. Запорожских.»4.

До складу Вознесенського монастиря входили: Вознесенський 
собор, дзвіниця, Варваринська церква, яка була прибудована у 
1782 році зі сходу дзвіниці, колегіум, торговельні ряди, архієрей
ський будинок і ряд допоміжних будівель.

В розпису собору активну участь приймав монах Іван Макси
мович, який при відкритті монастиря відкрив при ньому іконо
писну майстерню.

Будівля нового собору стала найбільш високою спорудою, яка 
панувала над містом, забудованим здебільшого одноповерхови
ми будинками. Красиво промальований на фоні неба силует було 
видно ще здалеку при під’їзді до міста з будьякої його сторони. 

У 1816 р. монастир переводять до розряду позаштатних і біль
шу частину ченців зараховують до Саратовського монастиря, що 
в Росії. Але собор все так само залишається кафедральним собо
ром Переяславських архієреїв. У 1847 р. архієрейська кафедра пе
реїжджає до Полтави. Вознесенський монастир переводять до III 
розряду, і він стає власністю Полтавського архієрейського будин
ку. Собор переходить у безпосереднє підпорядкування єпископа 
ПолтавськоПереяславської єпархії. 

Намісником Вознесенського монастиря в цей час був ієромо
нах Герман, протоієреєм – Павло Скрипчинський.

Вознесенський собор залишався головним монастирським хра
мом. Не зважаючи на те, що архієрейська кафедра була переміщена, 
собор продовжував бути об’єктом паломництва не тільки право
славних ПолтавськоПереяславської єпархії, а й усієї держави. Адже 
в храмі спочивали мощі Святого Макарія, голова великомученика 
Даниїла (Кушніра) Мліївського . У соборі були поховані єпископи 
Никодим Сребницький (1751 р.), Іоанн Козлович (1757 р.), Гервасій 
Линцевський (1769 р.) , Іов Базилевич ( 1786). У Вознесенському со
борі перебувала чудотворна ікона Божої Матері «Переяславська».

В 17531757 роках єпископ Переяславський Іоанн Козлович на 
місці старих дерев’яних будівель семінарії, які як і інші дерев’яні 
споруди монастиря згоріли 18 липня 1748 року під час великої 
пожежі в Переяславі, на території монастиря за монастирські ко
шти та свої особисті будує нове цегляне приміщення колегії, од
ноповерхове під залізом. 

В 17711776 роках Переяславський єпископ Іова Базилевич за 
власний кошт будує дзвіницю, яка стала другим головним вхо
дом на територію монастиря .
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На дзвіниці було встановлено два дзвони. Коли і хто встановив 
їх не відомо. Перший  великий з зображенням на ньому Трійці 
в лицях Ангельських і зі словами: « З благополучнейшаго цар
ствования Всеприветлейшія Великія Государыни Императрицы 
Елисаветы Петровны, благочестивейшия Самодержці Всероссий
ская, при наследнике Ея императорского Величества внука Пе
тра первого благоверном Государе и Великом князе Петре Федо
ровиче, вылит сей колокол Г. В.П.В.М. 1744 года апреля 20, а лит 
в Туле в заводе действительного Статского советника г. Акинфа 
Никитича Демидова  весу в нем триста тридцать три пуда, лил 
сей колокол мастер Александр Федоров сын  Маляров».5

Другий – з зображенням на ньому розп’яття Христова та Ар
хангела  Михайла зі словами: « При благополучной  державе 
всепресвятейшаго Державнейшего Великого Государя Импе
ратора Павла Петровича Самодержца Всероссийского и супру
ги его Благочестивейшей Государыни Императрицы Марии 
Федоровны перелит сей колокол при содержании Престола 
Правления Епископа Переяславского Анфилохия Леонтовича, 
Коадьютора, митрополии Киевской, в богоспасаемом граде Ки
еве, на заводе Павла Петровича  Романовского 1795 года  мая 25 
дня. Весу125 пудов и  6 фунт». 

Обидва дзвони мали чудовий голос, особливо перший.
В 1782 році зі східної сторони до дзвіниці єпископом Іларі

оном була прибудована  одноповерхова цегляна церква святої 
Великостраждальниці Варвари. В 1826 році церква була лікві
дована. Спочатку приміщення її використовувалось монасти
рем як комора, а потім була віддана в оренду під складські при
міщення для різних товарів. Так продовжувалося до 1868 року. 
В цей період на території монастиря була побудована капличка 
з якої був вхід у підземні ходи ( котрі згідно версії з’єднували 
між собою церкви, які були розташовані в нижньому містіВоз
несенську, Покровському)6. Єпископ Георгій в 18281830 р.р. в 
монастирській огорожі будує 29 двоповерхових цегляних лавки 
з коморами для товарів на другому поверсі і три житлових кім
нати( по вул. Сковороди).

Лавки здавалися в оренду, а кошти від неї йшли на монастир
ські потреби. Згідно «Полтавських відомостей» житлові кімна
ти в 1868 році використовувалися під розміщення повітового 
казначейства. У 1738 р. на території монастиря був відкритий 
колегіум, який розмістився у дерев’яній будівлі. Однак у 1748 р. 
сталася пожежа, яка знищила всі дерев’яні будівлі монастиря. 
Нова цегляна споруда колегіуму постала у 17531757 роках за
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вдяки Переяславському єпископу Івану Козловичу7. Вважалося, 
що в 1753 р. тут викладав поетику видатний український філо
соф Г.С. Сковорода.

Переяславський Вознесенський монастир став одним з най
впливовіших монастирів на Переяславщині.

У результаті проведеного історичного дослідження автор нама
галася розкрити деякі сторінки з історії створення Переяславсько
го Вознесенського монастиря. Була відмічена роль в архітектурно
му будівництві настоятелів монастиря та українських гетьманів.

1 Анісімов О. Барокова реконструкція головних храмів Києва наприкінці XVII  на по
чатку XVIII століття. /Олег Анісімов. Лаврський альманах.  Вип.3. 2000. С.65

2 Материалы для истории монастырей Полтавской епархии в ХVIIХVIII веках // 
Полтавские Епархиальные Ведомости. часть неофициальная. 1892. № 4. С.87

3 Материалы для истории монастырей Полтавской епархии в ХVII и ХVIII столети
ях // Полтавские Епархиальные Ведомости. часть неофициальная. 1891. № 23. С.76

4  Описание монастырей Полтавской епархии // Полтавские Епархиальные Ведо
мости. часть неофициальная. 1864. №3.С.123

5 Полтавской епархіи // Полтавские Епархиальные Ведомости. часть неофициаль
ная. 1897. №№20–21.С.93

6 Пархоменко В. «Очерк истории ПереяславскоБориспольской епархии (1733
1785)». Издание ИсторикоАрхеологического Комитета./ Владимир Пархоменко.  Пол
тава. 1908.С.385

7 «Упразненные и прекратившіе свое существованіе православные монастыри въ 
пределахъ нынешней Полтавской епархіи». Полтавские Епархиальные Ведомости. 
часть неофициальная. 1897. №№20–21. С.105
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Навряд чи можна знайти пам’ятку минулого, подібну київській 
культовій споруді – “святій Богородиці, десятинній”, котру б так 
ретельно досліджували ентузіасти та фахівці протягом понад 
трьохсот століть, про яку б існувала така велика кількість літера
тури. Водночас, питання залишаються й досі, створена своєрідна 
“міфологія Десятинної церкви”, за якою приховуються позабуті 
сторінки реальності. Під терміном “міф” у цій роботі визнаєть
ся напівреальна історія, що базується на архетипічних образах. 
У свою чергу, архетип – глибинна психологічна структура, що 
сформована на підставі життєвого досвіду та міфології попере
дніми поколіннями будьякого індивіду, роду чи соціальної групи 
(“колективне підсвідоме”).

Так, найпоширенішим міфом є визнання цієї пам’ятки ми-
нулого “першоцерквою Русі”, “матір’ю давньоруських церков”, 
“початком і вінцем священних споруд Старого Києва” тощо. Ні у 
якому разі не зменшуючи потужного значення Десятинної церкви 
для становлення православ’я на Київській Русі, доцільно навести, 
хоча б, наявність церви Св. Іллі на Подолі, котра навіть офіційно ви
знається старшою за віком [12, – С. 23], не кажучи про ймовірність 
апостольського хрещення етносів Північного Причорномор’я. На
приклад, у багатьох джерелах згадується перебування Св. Андрія 
(рідного брата Св. Петра) у Північному Причорномор’ї, де у серед
ині I ст. н. е. він поширював “Слово Господнє” і встановив хрест на 
одній з київських круч поблизу акрополя Азагоріуму, що, ймовірно, 
знаходився у центральній частині сучасного Києва [3, – С. 684–685; 
4, – С. 300–301; 14 – С. 59–65; 22, – C.  500].

За візантійськими джерелами і народними переказами “офі
ційний засновник” сучасної столиці України Кий навчався у Кон
стантинополі, товаришував з імператором Іраклієм (575–641) і 
навіть охрестився під іменем Михайло[18, – С. 112], що зробило 
Св. Архістратіга небесним покровителем міста на Дніпрі. Інші 
джерела датують ці події часами імператорів Анастасія (491–518) 

В. М. ПетриК,
В. В. циБульКІн

Щодо міфології та реальності
десятинної церкви

Стаття презентує результати дослідження авторами окремих 
реальних та міфологічних епізодів історії Десятинної церкви.

Ключові слова: Десятинна церква, історія, міф, епізод. 
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або Юстиніана І (527–565) [9, – С. 21]. Не випадково “великі по
честі воздав йому (Кию), як кажуть, той (візантійський) цар, при 
якому він приходив (до Константинополя)… Коли ж він повер
тався (з Константинополя), прийшов він на Дунай, і обрав місце, 
і зрубав невелике місто, і хотів  оселитися в ньому зі своїм родом, 
але не дали йому цього зробити місцеві. Так і донині називають 
придунайські мешканці городище то – Києвець” [11, – С. 185].

В контексті закріплення християнства на теренах Давньої Русі 
є цікаве повідомлення про те, що у 852 р. “ходила Русь з Новго
рода з князем, на ім’я Бравлін, воювати з греками, на Царгород, 
і завоювала Грецьку землю від Херсонесу (Херсону) до Корчева 
(Керчі) і до Сурожу (Судаку),  і повоювала околиці Царгороду, і за
хопила багато міст і незлічений скарб” [3, – С. 71]. У Сурожі “нов
городський князь Бравлін” та його найближче оточення з числа 
бояр прийняли хрещення.

 У 860 р. давньоруський князь Аскольд (православне ім’я – Ми
кола) та його дружинники також прийняли хрещення. До Царго
роду після цього прибули руські посли, які, за словами патріарха 
Фотія, “прийняли пастиря і з великим бажанням виконують хрис-
тиянські обряди” [9, – С. 47–50; 2, – С. 125; 12, – С. 19–20]. В 866 р. 
масове хрещення русичів візантійські місіонери здійснили в міс
ті Руссія, яке розташовувалося у стратегічному регіоні Боспору 
(Керченської протоки), який Константинополь постійно прагнув 
контролювати. Саме у Руссії візантійці створили “руську метро
полію” [14, – С. 125].

А, як відомо, християнство передбачає наявність культових    
споруд – храмів. У своєрідній історичній міфології, пов’язаній з 
Києвом, існує згадка принаймні про декілька церков, що існува
ли до Х ст., а саме Св. Михайла (на місці однойменного монасти
ря), Св. Миколи на Аскольдовій могилі та церкви, на подвір’ї якої 
начебто поховали князя Діра в районі сучасної вул. Іринінської. 
Також, у зв’язку зі Св. Ольгою (Х ст.) та її хрещенням, існує версія 
про те, що з Константинополя вона відбула до Києва у супроводі 
“мудрих ієреїв”, за порадою яких побудувала на місці зруйнова
ного нею давнього язичницького капища дерев’яну церкву Св. 
Софії [14, – С. 394]. Не випадково, за версією П. А. Гороновського, 
котрий присвятив себе вивченню спадщини Десятинної церкви у 
ХІХ ст., один із преділів у цьому храмі був присвячений Св. Мико
лаю саме на згадку про церкву, що стояла на Аскольдовій могилі 
та де, ймовірно, спочатку було поховано княгиню Ольгу [8, – С. 6].  

Зважаючи на сталі контакти з нащадками готів, Ольга, вже як 
християнка, переключилася на дипломатичні зносини з майбут
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нім першим імператором Священної Римської імперії Оттоном І, 
котрий намагався через місію “західного обряду” вплинути на по
дії в Києві, зокрема, та у всій Східній Європі, взагалі. Однак його 
посланець, хорват за походженням, Адальберт Магдебурзький 
(на той час монах Вейесенберзького монастиря), якого король за 
погодженням з Римським Папою Іоанном ХІІ та особливим бла
гословенням останнього “спорядив усім необхідним” для ство
рення форпосту свого й римської курії, через неналежну країноз
навчу підготовку зазнав невдачі й у 962 р. залишив Русь [1 – С. 
266–270;14, – С. 179; 20, – С. 5]. За словами літописця: “Повернув
ся Адальберт, не досягнувши успіху в тому, для чого був посла
ним, і переконавшись у марності своїх намагань; на зворотному 
шляху деяких з його супутників було вбито, а сам він з великими 
труднощами ледве врятувався й, прибувши до імператора, був 
ласкаво прийнятим” [13, – С. 120; 12 – С. 26–27]. Отже, без сумніву, 
що в цей час у Києві існувала якась культова споруда, побудована 
Св. Адальбертом. 

Однією з найдавніших церков Києва та Русі достеменно мож
на вважати церкву Св. Іллі, де богослужіння спочатку ймовірно 
здійснювалося на готській мові [14, – С. 140], нагадуючи присут
нім про існування давньої столиці короля Германаріха (ІІІ–IV ст.) 
Danparstadir або Danparstead (фактично “місто на Дніпрі”), що 
згадується зокрема у “Старшій Едді”. Переважна частина готів 
сповідувала християнство та, безумовно, мала власні культові 
споруди під час свого панування у Північному Причорномор’ї. До 
того ж, сприймати готів лише як германців було би помилкою, 
тому що, як свідчать багато чисельні археологічні знахідки, мо
ноетнічних державних об’єднань у давнину не існувало. “Готом” 
могли називати і слов’янина, й “тавроскифа” тощо. У цьому кон
тексті цікавою є те, що бітько й дід візантійського кесаря Михай
ла ІІІ (IX ст.) намагалися придбати “докирилівське” Священне 
Писання слов’янською мовою [10 – С. 39, 51–52, 92, 177; 21, – С. 
61]. Цю пам’ятку писемності іноді пов’язують зі Св. Іоанном Гот
ським (VIII–IX ст.),  партенітським “тавроскифом”, котрий у 790 р. 
буцімто винайшов азбуку з 24 літер на основі грецького алфавіту 
й перекладав Євангеліє та Апостол на давньоруську мову. Не ви
падково 3ій Новгородський літопис вважає 790 р. датою почат
ку слов’янської церковної писемності [5, – С. 469].   

Готське християнське надбання частково успадкували сканди
нави, так звані “варяги”,  котрі, як відомо, складали певний ваго
мий сегмент давньоруського суспільства й також можуть вважа
тися генетично поліетнічними. Не випадково, що саме з “варягів” 
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походили Свв. Федір та його син Іоанн, помешкання яких начебто 
і знаходилося на місці Десятинної церкви. В церковній традиції 
фактично визнано, що рештки дерев’яної споруди, виявлені під 
час археологічних досліджень 1908 р. під південносхідною апси
дою храму, й можна вважати залишком терему цих перших хрис
тиянських мучеників, вбитих язичниками [15, –   С. 132; 19, – С. 92]. 

Наступним міфом, пов’язаним із спорудженням десятин-
ної церкви, є, нібито, що вона узагальнює результат пошу-
ку віри Володимиром Святославовичем і тому вона буцімто 
стоїть не лише на місці язичницького капища, але й закладена 
там, де стояло зображення Перуна. В цьому міфі раціональним 
є дійсно пошук об’єднувальної релігії для Русі князем, котрий 
через своє походження (незаконнонароджений син князя Свя
тослава та рабині Малуші) вимушений був постійно доводити 
своє право на владу. Спочатку акцент робився на язичництві. 
Наприклад, з метою створення в Києві потужного релігійного 
центру загальнослов’янського значення (на кшталт давньо
грецької амфіктіонії) князь будує на місці зруйнованої бояра
ми свого батька християнського храму капище основних язич
ницьких богів, верховним з яких було обрано Перуна [2, – С. 124; 
14, – С. 192, 209–210]. Але чи знаходився пантеон князя на місці 
Десятинної церкви? Навряд чи, тому що, поперше, храм зводи
ли у тому числі й на місці оборонних споруд давнього городища, 
де розташування капища вкрай сумнівне. Подруге, така версія 
входить у пряме протиріччя із вищезгаданим  міфом про Свв. 
Федора та Іоанна. Отже, зважаючи на наявні свідоцтва сучасни
ків і результати археологічних досліджень, можна погодитись, 
що головна ідея, яку закладав князь спорудженням деся-
тинної церкви, було спокутування гріху людського жертво-
приношення язичниками. 

Свв. Федір та його син Іоанн “варяги”
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Ще однин із міфів пов’язує саме з десятинною церквою 
походження у Польщі однієї з головних святинь цієї держа-
ви – ікони Св. Матері Божої, що у місті ченстохові. Цією за
гадковою святинею начебто благословили Анну Візантійську на 
шлюб з Володимиром Святославовичем і саме на її честь княжий 
храм у Києві набув назви “Пресвятої Богородиці”.  Не вдаючись у 
складну та досить заплутану історію з походженням і сучасним 
станом “Матки Бозки ченстоховської” (“чорної мадонни”), до
цільно зазначити що на сьогодні ця ікона, написана орієнтовно у 
XV–XVI ст. на старій дошці, котра не зберегла попереднього обра
зу, нанесеного на неї значно раніше. До того ж, існує версія, котру 
досліджував кандидат історичних наук, доцент В. Д. Мелентьєв, 
що видатний російський полководець М. І. ГоленищевКутузов 
у 1813 р. вивіз із ченстохова після взяття фортеці російськими 
військами до СанктПетербургу оригінал ікони, з якого й потім 
неодноразово робили списки святині. Отже, у будьякому випад
ку, непересічна тема походження витоків і долі ікони Св. Матері 
Божої, що у місті ченстохові ще чекає на своїх дослідників, але 
показово, що “чорна мадонна” є однією із спільних святинь і пра
вославних, і католиків та, не виключено, що її прототип дійсно 
пов’язаний із Десятинною церквою в Києві.      

  Під час штурму Корсуню (Херсону) навесні 990 р. Володимиру 
Святославовичу допоміг його прихильник руського походження 
на ім’я Анастас, який служив у візантійському клірі на незначній 
посаді [7, – С. 111]. Анастас начебто керував хрещенням князя 
та його дружинників у Корсуні, однак він, відповідно до цер
ковних канонів, не мав повноважень “хрестити Русь” [6, – С. 62]. 
Однак Володимир Святославович саме Анастаса (“Настаса Корсу
нянина”) призначив ієрархом і основним будівничим Десятинної 
церкви, де розмістив й вивезені з Корсуня церковні чаші та інші 
трофеї  [13, – С. 75], серед яких почесне місце посідав череп Св. 
Климента, Римського Папи у 88–97 рр. Храм освятив Київський 
митрополит Леонтій.  Орієнтовно у 1007 р. до церкви перенесли 
нетлінні мощі княгині Ольги чи то з Вишгороду, чи із церви Св. 
Миколи, що на Аскольдовій могилі. Цим актом князь знову під
креслив своє спадкове право на “Київський стіл”.  

Анастас пережив Володимира Святославовича й став свід
ком захоплення Києва польським військом у 1018 р. Як відомо, 
в цьому році польський король Болеслав І Хоробрий (Bolesław I 
Chrobry) за сприяння Риму уклав мирну угоду з німецьким ім
ператором Генріхом ІІ і надав військову допомогу своєму зятеві 
Святополку [2, – С. 127]. У Ярослава Мудрого тим часом сталася 
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особиста драма – померла дружина Анна. Святополк, користую
чись ситуацією, очолив зведені війська поляків, німців, угорців, 
печенігів тощо і в битві на річці Буг розбив підрозділи Ярослава, 
який тимчасово програв у “таємній війні” через заглиблення в 
особисті проблеми. Польські війська вдерлися до Києва, погра
бували місто, передусім православні церкви, і намагалися приєд
нати Русь до володінь Болеслава І Хороброго та підпорядкувати 
у релігійному відношенні Риму.

14 серпня 1018 р. польського короля та князя Святополка уро
чисто прийняв в монастирі Св. Софії архієпископ Києва, що свід
чить про вимушену підтримку з боку Візантії акції, незважаючи на 
“схизматиків”, які стояли за лаштунками польської навали [14, – С. 
174]. Але розрахунок ромеїв і підконтрольного їм православного 
кліру полягав в іншому. Використовуючи старовинний принцип 
щодо сіяння розбрату та володарювання, агентура ромеїв розпо
чала налаштовувати князя проти свого тестя, а також нав’язувати 
Святополку думку, що поляки через власні міркування не постав
лять його київським князем. Під впливом візантійців Святополк 
почав таємно підбурювати мешканців міста на вбивства окупан
тів, на що вони залюбки й погодилися [13, – С. 37]. 

Ще одним з міфів, пов’язаних з Десятинною  церквою, є те, 
що начебто у цьому храмі зберігався “Київський літопис”, 
події якого сягають 130 р. н. е. Цей манускрипт з Києва ви-
віз як трофей Болеслав І хоробрий, а текст бачив на власні 
очі польський хроніст М. Стрийковський (Maciej Stryjkowski, 
XVI ст.). Ця пам’ятка до нашого часу не дійшла, але окремі дослід
ники не заперечують, що літописання могло вестися на теренах 
Русі ще до Х ст. [10, – С. 22]. До того ж, у зібранні цитат, виконаних 
Феофаном Прокоповичем на початку XVIII ст., згадуються джере
ла, що також не дійшли до нашого часу. Зокрема зазначаються 
дати, що сягають до V ст. н. е. Не виключено, що існувало загаль
не джерело до “Повісті временних літ” та Начального зведення із 
відомостями про події, що сталися до 988 р., а також “Літописець 
великий руський” або “Велике літописання” [10, – С. 22–26]. Зни
кле Смоленське літописне зведення включає дати до IX ст. н. е., 
зокрема, першу згадку про Смоленськ під 863 р.

Літописній спадщині з часом було нанесено невипрану шкоду. 
Достатньо нагадати, що у XI–XV століттях теренами Давньої Русі 
відбулося понад 240 внутрішніх і зовнішніх війн, деякі трива
лістю у 12–17 років. Однак культурний шар зберіг нагадування 
про дохристиянську писемну спадщину. Так, наприклад, під час 
розкопок 1912 року Десятинної церкви експедиція Д. В. Мілеєва 
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відшукала вислу актову печатку із 
свинцю, на якій можна було прочи
тати грецькими літерами ім’я князя 
Святослава Ігоревича (Х ст.). Таким 
чином, документи й книги у Деся
тинній церкві дійсно зберігалися і 
польський король міг щось вивезти 
у якості трофею.   

Опір простих киян, таємно під
триманий князем, змусив поляків 
залишити столицю Русі. Болеслав 
І Хоробрий, від’їжджаючи з Києва, 
прихопив сестру Ярослава Предсла
ву і княжі скарби. Піп Анастас на
чебто перейшов на бік загарбників 
і в польському обозі залишив Київ 
[13, – С. 37]. Ймовірно, саме із поді
ями 1018 р. пов’язана пожежа у хра
мі, сліди якої виявлено під час архе
ологічних досліджень. У подальшій 
своїй історії Десятинна церква за
знавала неодноразових пограбувань 
і руйнувань, але відродження храму 
було розпочато за часів Великого 
князівства Литовського  XIV–XV ст. 
та пов’язане з іменами князів Олелька (Олександра) Володими
ровича, онука великого литовського князя Ольгерда, та Симео
на Олельковича з династії Гедиміновичів. Останній намагався 
дистанціюватися від Польщі, Литви та Московії, роблячи спро
бу дипломатичним шляхом створити максимально можливо 
незалежне Київське князівство. Зрозуміло, що і як прихильник 
православ’я амбітний Симеон Олелькович приділяв значну ува
гу відродженню київських святинь, у тому числі й Десятинній 
церкві. Не виключено, що саме за правління цього останнього 
київського князя й була збережена частина княжого храму шля
хом побудови на місці дерев’яної церкви Св. Миколи “десятинної” 
кам’яної, що включила в себе оригінальні мури Х століття. Помер 
Симеон Олелькович у 1471 році та був похований у відремонто
ваному ним Св. Успенському соборі КиєвоПечерської Лаври.   

У XVII столітті княжим храмом зацікавився Київський митро
полит Петро Могила. На той час тут серед руїн стояла невеличка 
уніатська “церквиця” “Миколи Десятинного”.  Начебто у резуль

Печатка князя
Святослава Ігоревича
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таті “антиуніатського бунту” Петра Могили ця споруда перейшла 
до числа православних святинь і митрополит особисто очолив 
розкопки залишків давньоруського храму. Але чи був Петро Мо-
гила причетним до “антиуніатського бунту” і чому так просто 
“церквиця” “Миколи десятинного” й прилеглі до неї терито-
рії стали належати православному кліру?

З біографії Петра Симеоновича Могили (1596–1647) відо
мо, що він,  син господаря Валахії та Молдавії Симеона Мовіле 
та принцеси Маргарити, яка походила з католицької Угорщини, 
був польським військовослужбовцем. Після загибелі С. Мовіле у 
1607 р. саме мати взяла на себе тягар виховання Петра, з яким пе
реїхала до Львова. Там вчителем хлопця став шляхтич – католик 
С. Жолкевський (прототип літературного героя пана Володиєв
ського). П. С. Мовіле (Могила) у подальшому навчався у Парижі у 
братівєзуїтів в коледжі “Ла Флеш” разом із цинічним прагмати
ком і матеріалістом Р. Декартом, котрий став його приятелем. У 
1625 р. П. С. Могила, блискучий кавалерійський польський офі
цер, вихований братами “Товариства Ісуса”, “раптом” стає мона
хом Св. КиєвоПечерської лаври, а через два роки очолює братію. 
Вже тоді православні кияни розуміли суть такого “православ’я”. 
У 1626–1629 рр. в місті відбулися заворушення, в яких взяли 
участь представники духовенства, козацтва, міщан і бурсаків. 
Повстання спрямовувалося проти політики М. Смотрицького та 
П. C. Могили, якого відкрито звинувачували у зраді [2, – C. 289–
290). Лише після посилення цих осіб у 1632 р. король Владислав 
IV ухвалив рішення про легалізацію православ’я на території сво
єї держави. 1633 р. П. С. Могила – глава православної общини Речі 
Посполитої, митрополит Київський, Галицький і Всея Русі. Висвя
чення у сан митрополита відбувалося у Львові у церкві ставропі
гіального братства, цілком лояльного до короля Речі Посполитої. 
Отже, й передання П. С. Могилі уніатських храмів відбувалося “з 
мовчазної згоди” офіційної Варшави та католицького кліру Речі 
Посполитої. “Відкриття світлу” й відновлення святинь часів Ки
ївської Русі мусило підняти авторитет лояльного митрополита. 
Таким чином, історія дослідження Десятинної церкви П. С. Моги
лою вписується у цей історичний контекст. 

У подальшій історії на руїнах цієї визначної пам’ятки археоло
гії виникали різні споруди. Водночас велика пошана до рештків 
Десятинної церкви зберігалася. Так, у 1837 р. під час закладення 
фундаменту Університету Св. Володимира у підмурок “червоно
го” корпусу було закладено декілька цеглин з цієї давньоруської 
споруди, що підкреслювало зв’язок поколінь і неперервний кон
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текст духовності.  Показово й те, що у Х ст. Десятинна церква на
чебто Св. Успіння Пресвятої Богородиці під час відновлення хра
му в ХІХ ст. була присвячена Св. Різдву Богородиці, що також було 
досить символічним і життєстверджувальним актом. 

У 1936 році культову будівлю, що височіла на фундаментах 
Десятинної церкви, було зруйновано й у подальшому на цьому 
місці тривали археологічні розкопки, котрі не завершено й дони
ні. З часом виникали нові міфи, але історична наука допомагає 
частково реконструювати реальність і створює передумо-
ви для того, щоб ми, українці, пишалися своєю непересічною 
спадщиною. 
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Ось Я стану перед лицем
твоїм там на скелі в Хориві,

а ти вдариш у скелю – і вийде
із неї вода, і буде пити народ!

                Кн. Вих. 17.6.

І
Крем’янець, Крем’янеччина – казкової краси земля історичної 

Волині. Своїми невисокими пасмами гір, які простяглись від Дер
маня, Гурбів через Крем’янець, Збараж, Почаїв, Підкамін, Підгір
ці, власне через всю південну Волинь, нагадує Швейцарію. 

Оспівана вона в піснях, думах, оповита серпанком переказів, 
легенд, земля прадавніх наших Святинь, в яких з правіків горіла 
негаснуча свічка віри Христової.

Крем’янець, Крем’янеччина славилась від віків святістю сво
їх прадавніх монастирів, храмів Божих, святістю місць, на яких 
вони були зведені.

Святість місця визначено ще в Старому Заповіті Самим Госпо
дом, який звертався до Мойсея словами: Здійми взуття своє з ніг 
своїх, бо те місце, на якому стоїш ти – земля це свята! (Вих. 3.5).

На історичній Крем’янеччині, Збаражчині святість місць най
більше пов’язана із знаменням Божої Матері – Святої Сили всіх 
святих, як величав Пресвятую Богородицю наш національний 
Пророк Тарас Шевченко у своїй поемі „Марія”. Пресвятая Богоро
диця не одноразово з’являлася на цих Почаївських горах ченцям 
печерних обителей, які поселилися тут ще в Мефодієвську добу 
(870992), пастушкам, що випасали овець на їх вершинах і зали
шила на скелях сліди своїх ніг – Стопу Богородиці. [1, с. 258].

Топонімика давньої Крем’янеччини промовляє до нас свої
ми назвами: монастирище, церковице, цвинтарище, Свята гора, 
Божа гора і інші. Всі ці прадавні назви зберегли святість місць, 
на яких стояли вікові святині Волинської землі і святість свою 
отримали від Божого знамення, молитвами, постами, покаяння
ми і прощеннями, важкою фізичною працею ченців анахореїв, 
келіотів. Саме тут в горах південної Волині з’явилися і перші пе
черні монастирі в Почаєві, Збаражі, Решнівці, Крем’янці, Опри
лівцях, Підкамені, Стіжку, на Божій горі та інших місцевостях 

В. Є. рОЖКО

Божа гора в документальних
та історичних джерелах



817

Історія храмів та монастирів

того чарівного краю. І цю святість з святинь землі нашої, зна
мення Богородиці на цих горах передано нам як найбільший 
прадавній духовний скарб в українській православній духовній 
спадщині. [2, с. 104].

До найбільш шанованих місць прощ вірних на Крем’янеччині 
після Почаєва, належить святість Божої гори, яка знаходиться 
за колишнім містечком Бережці за 12 км на північний захід від 
Крем’янця. Висота гори 85 метрів, на 10 м вища святої гори 
Почаївської.

На грунтах с. Майдан Білокриницької волости Крем’янецького 
повіту,  знаходимо в історичному джерелі,  положена відома на 
Волині Божа гора покрита лісом із церквицею на самій вершині – 
висота 85 метрів зноситься над рівниною. В скелях вирубані люд
ською рукою печери, в яких перебували колись (ХVІІ – ХVІІІ ст.) 
монахи. Недалеко на найбільшому знесенні гори, вибиває дже
рело. В згаданій церковиці знаходились незвичайно цікаві різь
би з дерева. (Почаївської василіанської різьбарськохудожньої 
школи). Серед місцевого населення заховався переказ про стопу 
Матері Божої, там відтиснену на скелі. [3, с. 65]. Такий опис Божої 
гори знаходимо в праці нашого земляка професора Олександра 
Цинкаловського „Стара Волинь і Волинське Полісся”, видану Ін
ститутом дослідів Волині у Вінніпезі, Канада.

Як і всі гори в околицях Крем’янця і Почаєва вона є відростком 
Карпатських гір, але має ту особливість, що стоїть на рівній міс
цевості зовсім самотньо і на досить великій віддалі від найближ
чих гір, які простелилися на південний схід і захід від Божої гори.

Божа гора – конус з обрізаним верхом конус, протяжністю 1,2 
км, пірамідальна, вся покрита змішаним лісом, особливо мальов
нича влітку, коли її зелена вершина піднімається до небес і ніби 
підпирає хмари, панує над навколишньою місцевістю. Її видно з 
усіх сторін на десятки кілометрів.

З Великих Бережців шосейна дорога поступово підіймаєть
ся до підніжжя гори Божа, відірваної од материнської гряди 
Крем’янецьких гір майже на сім кілометрів,  читаємо в історич
ному джерелі. Ця цінна пам’ятка природи охоплює площу 119 
гектарів, на ній нараховується 283 види рослин. Підйом на гору 
займає п’ятнадцятьдвадцять хвилин… З горою пов’язані дав
ні перекази… [4, с. 5253]. В цьому ж історичному джерелі доби 
панування московської комуни в Україні зроблена цілковита 
невдала спроба пов’язати  назву Божої гори з іменем одного з 
вождів східних слов’ян, що населяли межиріччя між Дністром і 
Дніпром і були відомі в ІІІ – VІ ст. під спільною назвою анти. Бож 
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зумів об’єднати розрізнені антські племена в досить міцний по
літичний союз і очолити їх боротьбу проти готів. Про древні часи 
Божа (Буса) згадує „Слово о полку Ігоревім”…Бож з своїми синами 
та сімдесятьма знатними старійшинами, що потрапили в полон, 
був страчений. За римським звичаєм вороги розп’яли їх на хрес
тах на високій горі, яку люди назвали горою Божою…[5].

З історичних джерел добре відомо, що готи стратили Божа і його 
найближче оточення не на історичній Волині, а в Причорномор’ї, 
тому пов’язувати волинський топонім „Божа гора” з ім’ям  ант
ського вождя Божа не логічно, не науково, а таке твердження 
було даниною автора тієї праці доби атеїзму і комунізму в Україні 
70х років ХХ ст. [6, с. 450].

Сама Божа гора – диво природи. І коли пильно придивити
ся до цього Святого місця, то воно, як Господнє, Боже творін
ня є витвором найвищої природної майстерності рук Творця і 
Вседержителя, а з духовної сторони тут, як ніде, відчуваєш по
єднання небесного і земного, вічного і тимчасового. На самій її 
вершині, яка являє собою кам’яний майдан ще один дивовитвір 
Творця – на вісімдесятип’ятиметровій висоті джерело з цілю
щою водою [7, с. 7].

Божа гора – це твір Творця, Вседержителя і саме назва цього 
святого місця походить від Його, який створив небо і землю, ви
диме і невидиме, тому й топонім цей походить від слова Божа, 
тобто твір Бога. І не випадково саме на Божій горі поселилися 
перші інокианахорети, які прийшли туди спасатися від спокус 
земних, і привело їх туди Боже Провідіння. Тому і з сивої давнини 
вона – центр  спасіння через молитву, покаяння, пости для ченців 
анахоретів, келіотів, які поселилися тут ще в ІХХ ст. І саме тоді, а 
не у ХVІІ – ХVІІІ ст. постав тут скельнопечерний монастир.

На північний захід від Бережець,  читаємо в історичному дже
релі, – на так званій Божій горі був колись скельний монастир. 
Монастир цей вибито невідомо ким і коли в суцільній скелі, що 
завершує цю гору. [8, с. 23].

Отож цей скельнопечерний монастир не належав датою сво
го заснування і до доби Іова (Залізо) Почаївського, хоч препо
добний не одноразово усамітнювався в ньому де проводив час 
в постах і молитвах. [9, с. 24]. Святість Божої гори сягає витоків 
християнства на історичній Волині, і не випадково ще в ті часи 
з’явилися на ній ченці анахорети, келіоти, які прийшли сюди 
спасатися і вершити чернечі подвиги. З’явились вони тут не ви
падково, а по якомусь знаменню Божому, через яке і гора отри
мала свою назву – Божа. [10, с. 6].
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Скельнопечерні монастирі на Божій горі, як і в Почаєві, інших 
місцях Волині, закладали іноки, які шукали відлюдних місць для 
своїх чернечих подвигів, а через них свого спасіння. Як прави
ло, ченці анахорети, келіоти поселялися в печерах, рідко в при
родних. В РусіУкраїні чернець, ставши на шлях спасіння, шукав 
відлюдне місце, викопував, вибивав в скелі власноруч печеру, бо 
саме така була Богоугодна Спасителю, богоугодним місцем для 
спасіння і глибоко шанувалася як серед насельників печерних 
монастирів так і вірних. Підтвердження про це знаходимо в „Лі
тописі руському”, коли преподобний Антоній Печерський влас
норуч викопав печеру, жив в ній і якою поклав початок Києво
Печерського монастиря:

І став він жити тут, молячи Бога, їв хліб сухий, і того через 
день, а води в міру заживаючи, і копаючи печеру, і не даючи собі 
покою ні вдень, ні вночі,  в трудах перебуваючи, і в неспанні, і в 
молитвах. І настановив він (Антоній) їм ігумена, на ім’я Варлаам, 
а сам пішов у гору, викопав печеру, яка є під новим монастирем, і 
в ній і скончив він живоття своє, живши в чесноті і не виходячи з 
печери сорок літ,  і ніколи, і нікуди. [11, с. 96].

Отож прикладом в копанні печери власноруч для  преподо
бного Антонія був його попередник преподобний Іларіон, а той в 
свою чергу мав наставників грецьких, руських ченців анахоретів 
з Мефодієвської доби. Саме такі власноруч викопані, видовбані 
печери на думку літописця були угодні Богові.

Многі бо монастирі цесарями, і боярами, і багатством постав
лені, та не такі вони, як ті, що поставлені сльозами, і постом, і мо
литвою, і неспанням. Антоній бо не мав ні золота, ні срібла, а до
сяг усього постом і сльозами. [12, с. 97].

Таку глибоку пошану до печерних монастирів і їх насельни
ківченців, які прийшли в них спасатися шляхом важкої фізичної 
праці, постами, молитвами, сльозами, неспанням, бачимо з боку 
як самих ченців так і вірних у Візантії, а відтак і у нас в Україні, а 
на історичній Волині зокрема. [13, с. 95].

На святій Божій горі маємо два види печер – природні, розши
рені людською працею та власноруч вирубані, які служили за ке
лії ще і в добу Преподобного Іова, який сам, його учні приходили 
сюди з Почаєва усамітнитись, щоб побути своїми молитвами на
одинці з Господом. Найдавніша і найбільш шанована печера на 
Божій горі була вирубана в скелі ще ченцями Мефодієвської і піз
нішої Володимирської доби. [14, с. 14].

Природні печери, як правило, були тимчасовим місцем спасіння 
іноків через молитви, пости, важку фізичну працю, тобто місцем 
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чернечих подвигів, одночасно ченці ще з доби св. Кирила і Мефодія 
власноруч вирубували в скалі печеру  де влаштували церкву, келії, 
а складським, побутовим приміщенням служили їм природні.

Справді, до знищення 1961 року московськими кегебівськими 
варварами цього святого місця на Божій горі, можна було лише 
дивуватися майстерності ченців, які примітивними знаряддями  
праці ІХХ ст. не лише вирубали печеру, а й відшліфували гладень
ко стіни, стелю. Скелю, в якій вирубували печеру, де влаштували 
монастир ченці вибрали не випадково, як і місце поселення – Божу 
гору. Їх привело до неї Боже Провидіння, а скелю вибрали тому, що 
за переказами збереженими в народі, іншими усними джерелами 
на ній відбулося знамення Боже, з’ява Божої Матері, яка залишила 
на ній свою Стопу. Одне з усних джерел про це повідомляє:

Богоматір ішла вдруге рятувати ченців Почаївського монасти
ря від татар, від неминучої загибелі, то ступила однією ногою на 
вершину Божої гори, а другою на Почаївську гору. І залишились 
після цього на камені відбитки Її святих стоп. Із них забило дже
рело з чудодійною лікувальною водою. [15, с. 3233]. Які ж зна
ряддя праці використовували ченці анахорети, коли вирубували 
в скелі печеру і облаштовували печерний монастир, залишається 
загадка, але, що вона не природна свідчили її гладенькі кам’яні 
стіни, майстерно відшліфовані.

Справжнім дивом природи, даром Божим, творінням рук Твор
ця є джерело з чудодійною водою на вершині Божої гори, до яко
го віками приходили прочани помолитись і напитися води, на
братись сил духовних і фізичних.

Про існування тут ще в ХІІІ ст. печерного спільножитного мо
настиря знаходимо в документальних та історичних джерелах. 
В одному з них датованому 1224 роком читаємо, що в 1224 році 
упокоївся в Бозі ігумен монастиря Бережецького (місто Бережці 
за 2 км від Божої гори, тому й монастир називався Бережецьким) 
отець Сисой Дорговиж, а того ж місяця преподобний Мефодій 
призначив ігуменом Симона в монастирі ПочаДіва (Почаєві) і 
вислав в монастир Бережецький законника співака Степана, іс
повідника Ісидора і учителя Павла. [16, с. 11551162].

В добу преподобного Іова Залізо, ним було заново відновлені 
печерні монастирі історичної Крем’янеччини в Стіжку, Збаражі, 
Підкамені, Бережецький на Божій горі. І не лише сам преподо
бний усамітнювався в тих монастирських печерах, а й його най
вірніші учні приходили усамітнюватися, перебувати в довгих 
постах, щирих молитвах. Саме преподобний Іов Залізо над скель
нопечерним монастирем під Стопою Божої Матері, побудував 
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церквукаплицю, поставив хрест, яка після нього кілька раз пере
будовувалася і реконструйовувалася.

Преподобний Іов Залізо, його найвірніші учні, які часто поселя
лися саме в скельнопечерному монастирі на Божій горі ізза свя
тості місця де він знаходився, своїми щирими молитвами, довгими 
постами, важкою працею, неспанням і сльозами примножували її 
святість. Божа гора в усі часи приваблювала своєю святістю – Сто
пою Божої Матері, скельнопечерним монастирем під нею в якому 
своїми молитвами, іншими чернечими подвигами примножували 
її святість ченці анахорети, келіоти ще з Мефодієвської доби, пре
подобний Іов Почаївський, чисельних прочан, які ішли на гору з 
глибокою вірою в душі і молитвою на устах прославляти Боже Ім’я. 
І від тих щирих прощ, прославлення Ім’я Господнього під час них 
словом і пожертвами Богові, як і за сам неперевершений твір рук 
Творця гора залишалася і залишається Божою, святою в усі віки і 
тому з  нею завжди вели непримиренну боротьбу антихристи всіх 
мастей, але неперевершеними залишилися в її історії московсько
кегебівські звіроднилі виродки, які в 5080х рр. ХХ ст. вели підступ
ну, властивими їм методами, війну на знищення святості цієї вели
кої святині. Спеціально сформовані з місцевих комуністів загони, 
„рідна міліція і кегебісти” не пускали прочан до Божої гори, спалили 
каплицю, дерев’яні хрести, підірвали скельнопечерний монастир з 
Стопою Божої Матері, чан з водою святого джерела, де купалися ві
рні, понищили всі зовнішні ознаки святості. Про ці злочини москов
ських червоних окупантів, їх святотатство красномовно розповіда
ють документальні джерела Держархіву Тернопільської області. В 
інформації з грифом „таємно”, вих. №12 від 13.09.1960 р. „Про так 
звані „святі місця”, направленої уповноваженим Ради у справах Пра
вославної церкви Тернопільської області на ім’я завідуючого пропа
ганди обкому КП України Куліша В.В. знаходимо:

Повідомляю, що паломництво на Божу гору, Зарваницю, Полупа
нівку майже припинились. Інколи на Божій горі затримуються для 
відпочинку паломники, що направляються в Почаївську Лавру.

В 1960 році на Переполовинення та на Троїцю (церковні праз
ники) на Божій горі нікого не було (не пустили спецзагони – В.Р.), 
а в 1958 році паломників було більше тисячі.

В липні 1960 році на Божій горі згоріла каплиця (спалили кеге
бісти – В.Р.), яка притягала до себе віруючих.

Необхідно ліквідувати також каплицю, яка накриває джерельний 
колодязь і чан, де купаються віруючі. Крім того, в зимовий час потріб
но зруйнувати скелю, на якій є „Стопа Божої Матері”, а під скелею пе
чера, де поставлені хрест і ікона. Все це приваблює паломників.
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6 вересня цього року я домовився з головою Крем’янецького 
виконкому тов.. Шевчуком в присутності уповноваженого комі
тету Держбезпеки тов.. Волкова, що всі роботи по остаточній лік
відації так званого „святого місця” на Божій горі буде проведено 
на початку 1961 року… [17, арк.1112].

Такими злочинними методами московськобільшовицька окупа
ційна влада нищила святощі святої Божої гори, але святість Божої 
гори є незмінною, і, якби її не руйнували чужинецькі ордиокупан
ти: татари, турки, москалі, поляки – вона вічна, бо Господь дав їй своє 
ім’я, з Його волі на ній відбувалися знамення Богородиці, засновано 
скельнопечерний монастир ченцями анахоретами Мефодієвської 
доби, які розпочали своїми правдивим життям і подвигами кріпити 
Божу волю і освячувати молитвами святість місця, після них про
довжили примноження святості Гори їх наступники ченці келіоти, 
спільножитної обителі Божої, праведник Іов Почаївський.

Господь Бог дивився на ті злочини червоних вандалів, але не 
мовчав, давав їм знак опам’ятатися, зупинити безумство черво
них московських варварів. Про цей знак Божий автор почерпнув 
2004 році з усних джерел: „Коли в 1960 році комуністи розпочали 
закривати скельнопечерний монастирскит та нищити інші ду
ховні пам’ятки на Божій горі, селяни с. Бережці, навколишніх сіл 
почали просити одного з партократів району не робити насиль
ства на святому місці,  бо ж Бог все бачить, вгодований парто
крат із запалом став переконувати селян, що Бога немає, а якщо 
Він є, то нехай забере в нього найдорожче… І Господь за богозне
вагу, святотатство виконав його прохання. через дві години до 
нього зателефонували, що під час вибуху в лабораторії єдиною 
жертвою стала його дочка…” [18, с. 7].

Божа гора – це насамперед найдосконаліший витвір Творця і 
Вседержителя, який вражає своєю особливою красою, оригіналь
ною, досконалою формою, назвою набутою від Бога, святістю міс
ця, і цю велику, вічно живу святість відчуває кожний прочанин, 
який доторкається душею до неї, побуває біля місця скельно
печерного монастиря, над яким була Стопа Божої Матері, хрест 
преподобного Іова (Залізо) знищені московським бездуховним 
варварством. Тут моляться прочани за спокій душ тих наших му
чеників і праведників безіменних ченців анахоретів, келіотів, які 
більше тисячу років тому поклали початки чернечого життя і в 
ім’я Бога, рідного народу, нашої церкви вершили чернечі подви
ги, прославляли ім’я Творця і Вседержителя, просили Його ласки 
і щедрот. І переконається кожен прочанин у вічності Святості Бо
жої гори і Божої Заповіді „Благословен, хто гряде у Господнє ім’я”.
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ІІ
Серед чисельних прочан до Почаєва і Божої гори багаторазо

во з ними бував і автор цих рядків з своїми рідними, починаючи 
з далекого 1969 року, пізніше з крем’янецькими друзями у на
уковопізнавальних прощахподорожах, з своїми студентами з 
Волинської, Рівненської Духовних семінарій, Волинського націо
нального університету ім. Лесі Українки, Київської Православної 
Богословської академії. І в кожній прощі, науковій прощіподоро
жі, до цих наших святих місць відчували ми їх святість, залишали 
тут втому і сірість буднів душі і тіла, набиралися сили духу, мов 
перероджувалися, виносили цілі низки незабутніх вражень. Нині 
вже й не наважуся полічити чисельність моїх гуртових і одино
ких відвідин Божої гори, з яких я завжди виносив щось досі не 
побачене, відчуте, пережите.

червневого суботнього ранку першим бусом ЛуцькПочаїв ви
рушаю до вічних наших святинь  Почаєва, Божої гори, щоб по
молитися і поклонитись в святих місцях, попросити в Господа 
прощення за кривди власні і кривдників, які наносили злом і не
правдою болі не лише мені, а й моїм рідним, друзям, студентам, 
близьким. Господь вчить: моліться за ворогів ваших! З такою 
молитвою переступаю через поріг СвятоУспенського собору По
чаївської Лаври. Прочан ще небагато бо лише 8 год. По молитві 
оглядаю, прислухаюсь, відчуваю атмосферу духу в святині. До
сить таки приникші московські ченцікрасносотенці, агенти Пу
тіна і Януковича. Не має тих кричущих викликів і дерзних звину
вачень, не так переконливо звучать з вуст красносотенців слова: 
канонічність, благодать, спасіння і інші заяложені заклинання. 
Відчувається ще більша настороженість в очах, притишених то
нах на кшталт „спаленіє только в Русской церкви” і інше. Знаки 
часу, який не працює на них, починають свої впливи і не лише на 
них особисто, а й на доведену ними до стану московського пси
хічного фанатизму паству, як от: каким ви язиком обращаетесь 
к Господу! Он его не понимает… І це виголошували ті, що носили 
„благодать” Духа Святого, про що вони кричали при будьякій на
годі, часто і без найменшої причини і необхідності в тому. Забува
ли, що Господь помішав не випадково ті язики і через апостолів 
передав всім народам – прославляти ім’я Творця своєю рідною 
мовою. От лише в Почаєві, в Україні взагалі, для московських ка
ноністівкомуністів були, і на жаль, залишаються ще їх приписи: 
надо молится на русском язике, тога Господь услишит… Але Гос
подь не вислухав їхніх криво неправдивих лжесвідчень і покарав 
Януковича і Путіна: першого з Його волі свободолюбивий укра
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їнський народ вишвирнув з України, а його закривавлене ім’я на 
смітник історії, другому відняв розум і фізичні сили, не допомо
гли і не врятували вкрадені в народів сотні мільярдів доларів.

Почаїв пережив чисельних кривдників з яких найбільшими 
були білі,  червоні і знову білі московські окупанти… По молитвах 
і роздумах залишаю собор, неповторний архітектурний твір укра
їнського бароко німецького митця Готфрида Гофмана, українських 
Ксеверія Кульчицького, Полієвського. [19, с. 137138]. Оглядаю ще 
не закінченого будівництвом собору Преображення Господнього, 
в якому на відміну від суздальськомосковського архітектурного 
стилю СвятоТроїцького собору – твору сумнозвісного чорносо
тенця Антонія Храповицького, нововозведена Святиня вибуду
вана в українськовізантійському стилі, я б сказав би носить мис
тецькі характерні риси київського монументального церковного 
будівництва ХVІІ ХVІІІ ст. Святиня вражає своєю монументальніс
тю, чисельністю бань, запланованих престолів, сяйвом позолоти і 
т.д. Напевно освячення її планувалося на 19 серпня Преображення 
Господнє, але нині красносотенців мучить питання, а чи ж приїде 
„святий” Кірііл?! Кривавий благословельник кривавих справ друга 
і брата Путіна. Переконаємось в часі… Але більшість православних 
прочан сказали б тверде „Ні!” московському закривавленому „свя
тому” – який нажив міліарди доларів на чорному бізнесі: тютюну, 
горілки і інших „церковноканонічних справах”.

Якби собі національносвідомий прочанин поставив запи
тання чи в Почаївському СвятоУспенському монастирі є Украї
на?, то навіть на туалетних вказівниках не знайшов би її ознак: 
мови, православних звичаїв, традицій. Москалі навіть випозича
ють за гроші…: юпки для жінок в чоловічому одязі… З Спасителя 
розп’ятого на Хресті зняли одежу, поділивши, кинувши жереба. І 
збулося Писання: Поділили одежу Мою між собою, і метнули про 
шату Мою жеребка… (Св. Івана: 19.24).

В святиню наряжають своє тіло не в одежу, а в чистоту духовну…
За воротами Лаври повертаю праворуч і вкотре йду до 

пам’ятника Національному Пророку Тарасу Шевченку. Обличчям 
своїм юний Тарас споглядає Почаївську Лавру і в очах його до
питливий прочанин прочитає: Дивні діла Твої, Господи! Але це 
не діла Господа, це – чорні діла московського червоного сатани, 
який засів у святині і переконує всіх, що він – навіки. Одначе, ще 
мудрі греки мали вислів: нічого не має вічного під цим сонцем, і 
я пригадав його, сідаючи до буса ПочаївКрем’янець, який довіз 
мене до зупинки Бережці, а в дорозі до Божої гори переконався в 
правдивості слів моїх покійних сестер, які навчали мене: на кож
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не добре діло є Боже благословенна. На Божу гору привіз мене 
священик з УПЦ МП о. Георгій своїм авто. Наша розмова з ним 
нагадувала мирний діалог, я б сказав би гру слів, без жодних агре
сивних шайб московських батюшок у мої ворота, як це бувало з 
ними в минулому. Плату за перевіз категорично відмовився бра
ти. Дарую отцю свою книгу „Тарас Шевченко і Волинь”: священик 
з радістю бере подарунок, обіцяє прочитати…

Божа гора відчуває також поділ на УПЦ МП і УПЦ КП. Перша, де 
служить о. Георгій, опанувала, як і личить „канонічній” – джерело 
з цілющою водою, побудувала церквукаплицю, каплицю над дже
релом і ще одну праворуч від нього, дві природні печери, одна з 
яких облаштована: хрести, образи, інше церковне начиння. Одна
че вона настільки низька, що подвижники в ній мали б ходити на 
колінах. Сучасний задум творців цієї печери відповідає духу сьо
годення: малороси в українській церкві мають ходити на колінах 
перед московськими сатаністами… Скрізь вказівники, поручні для 
прочан…, щоб бува не дай Бог „не заблудитися” й не потрапити до 
місця де була Стопа Божої Матері, і рештоки каміння скельнопе
черного монастиря під нею підірваного московськобільшовиць
кими варварами, нині на руїнах святині церква Св. Троїці УПЦ КП. 
Сьогодні тут несе службу о. Василь Дідик, з яким ми були заочно 
знайомі, нині ж мали можливість під ласкавим і теплим сонечком 
на дерев’яних лавочках призначених для прочан проводити заду
шевні розмови. Наші теми – це мої написані і видані книги, статті, 
мої дослідження Божої гори. Ділиться о. Василь своїми задумами, 
написати книгу про святість Божої гори. Велика і свята справа і 
дай Боже, щоб задум священика здійснився.

Під церквою Св. Троїці, облаштовані наново печери, на місці 
де чинив свої чернечі подвиги преподобний Іов Почаївський нині 
подвизаються двоє ченців: один із Закарпаття, другий з Великої 
України. Отож, приходжу думками до висновку вкотре, Святість 
місця – безперервна, вічна і її не може знищити жоден окупант 
землі нашої. Бог, Божа гора, Святість – вічні, понад часом і про
стором, вкотре переконуюсь в правдивості слів апостолів Правди 
і Добра, вона мені нагадує Біблійну Хорив з скелі якої забило з 
Божої волі джерело, щоб напоїти спраглих. Джерело Божої гори 
наповнювало спраглих впродовж віків вірою, надією і любов’ю, 
зцілювало духовно й фізично тисячі прочан.

Маю ще одну заплановану і домовлену зустріч у селі Млинів
цях біля Крем’янця з своїм колишнім студентом несправедливо 
покривдженим кривдникамифарисеями у якого за них прошу 
прощення. Іван Колотило дуже розумний, вихований хлопець і 
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належав до числа моїх улюблених студентів, які прагнули брати 
від мене знання в усій повноті їх моєї подачі, наслідувати добрі 
вчинки, благодійні справи і інше. Нині він має вимушену „від
пустку”, бідний, відчинив не ті двері і відмовився категорично 
принести пожертву новоявленому напівєврейському, напівта
тарському Молохові…

П’ємо з Іваном каву, їмо пироги і ведемо довгі і щирі розмови 
про Почаїв, Божу гору, Крем’янець, його рідні Млинівці. Вкотре 
переконуюсь, що хлопець має щиру і ніжну душу, мав лише не 
щирих і без душі „виховників і наставників”, які блудять самі і за
водять в в нього інших. Але я вірю в нього, в його силу волі подо
лати всі труднощі і штучно витворені перешкоди і першому при
йти до фінішу в науці і житті.

Прощаюсь з Іваном і їду до Крем’янця де маю ще зустрічі з сво
їми давніми друзями часів дисидентських. Гуртом з їх внуками 
і правнуками оглядаємо вкотре це стародавнє волинське місто, 
його храми, музеї, набираємо в свої душі духовних скарбів, які за
вжди прагнули і прагнуть досконалості у вічному і для вічності. 
Моя наукова прощаподорож добігла до кінця, а дорогу до рідно
го Луцька заповнив споминами щойно побаченим і пережитим.
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церква Св. троiцi на мiсцi
Стопи Богородицi
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У самому центрі міста розташований храм православної гро
мади, не схожий на інші. Церква Успіня Пресвятої Богородиці за 
своєю архітектурою більш схожа на костел. Також збудована вона 
вівтарною частиною на захід. Храм у плані нагадує ковчег, одно
навовий, фасад будівлі по боках та над входом має невеликі ніші 
з скульптурами і іконами святих.

Скульптури Богородиці, що поміщені у ніші фасаду малої 
Успенської церкви ( по обидва боки від входу) належать ав
тору Феліксу Пруському і були передані у 90х роках ХХ ст. 
Ольгою Добротвір, яка мешкає на вул. чорновола (де жив 
майстер). Брати Фелікс та Францішек Пруські обидва були 
скульпторами. Імовірно, вони виконували кам’яні скульпту
ри, як надмогильні пам’ятники. Дві скульптури, які рані
ше знаходилися на подвір’ї де вони жили були передані до 
Успенсь кої церкви м. Збаража.

На подвір’ї церкви зведено парафіяльний будинок, навпроти 
входу у храм – дзвіниця. Все подвір’я огороджене муром із мета
левим парканом.

Хоча церкву в місті називають ще «малою» переступивши її 
поріг прихожани потрапляють у просторий храм вірних, стіни 
якого оздоблені розписом. Храм вірних від вівтаря відділяє іко
ностас, який відблискує золотом.

Поруч з храмом знаходиться костел святого Антонія збудова
ний у 1638 році та перебудований на початку ХVІІІ століття. На
впроти, через дорогу розташований кінотеатр «Каменяр».

Не виключено що історія цього храму пов’язана з історією 
найстарішої дерев’яної церкви Збаража, про яку до наших днів 
дійшли лише скупі відомості.

н. В. аДаМОВиЧ 

Історія будівництва православних храмів 
Збаража

у даній статті подана історія будівництва двох найстаріших 
храмів які знаходяться у центрі Збаража  та неподалік від нього. 
такі  дослідження дають змогу краще зрозуміти ті періоди історії 
через які пройшло наше місто, адже релігійне життя настільки 
тісно переплетене із соціальним що будь яка подія залишає свій 
відбиток на історії  храмової споруди.

Ключові слова: церква, костел, дзвіниця, священик, парафіяни, 
ікона.
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Як свідчать історичні джерела, з 1583 року найдавніша 
дерев’яна церква міста знаходилася в центрі сучасного Збаража 
на місці кінотеатру «Каменяр», одразу ж біля церкви був цвинтар 
(це доводять численні знахідки решток захоронення, які знахо
дили під час зведення прилеглих до кінотеатру будинків). Також 
на кадастровій карті Збаража 1830 року зображено план її дзві
ниці розташованої дуже близько до дороги. Зазвичай дзвіниці 
зводили навпроти входу у церкву, тож можна вважати що вівтар
на частина була спрямована на схід, отже храм цей належав саме 
православній конфесії. 

Також є відомості що саме у цій церкві у 1700 році настоятель 
СпасоПреображенського монастиря священик Парфеній Янов
ський приймав присягу на вірність унії.1 

Коли саме і за яких обставин ця церква була знищена досте
менно не відомо. Можливо вона постраждала від великої пожежі 
у 1789 році яка здійнялася в місті і жертвою якої став костел свя
того Антонія, що знаходився поруч з церквою.

Історія будівництва церкви Успіня пресвятої Богородиці бере 
свій початок з середини ХVІІІ століття.

В кінці ХVІІ століття Збаражчина переходить до могутнього і 
багатого роду Потоцьких. Саме Йозеф Потоцький зводить костел 
святого Антонія, та поруч з ним зводить ще один, трохи менший 
костел для ченців  тринітаріїв, котрих він сюди запросив.

ченцітринітарії присвячували себе служінню благородній 
справі  викупу християн, котрі потрапили в рабство до мусуль
ман. Їх девіз був «Gloria Tibi Trinitas et captivis libertas», що в пере
кладі з латині означає «Слава тобі, Трійця, а полоненим  свобо
да». Тут для них будується костел у 1755 – 1758 роках і монастир. 
Причому, спершу зводиться костел, що було традиційно для 
цього ордену. Він простояв незайманим до 1783 року . 17берез
ня 1783 року вийшов цісарський указ, який скасував цей орден 
і тринітарії були відправлені зі Збаража, а їх майно розпродане.

Будівлю костьолу викупила місцева громада – парафіяни зруй
нованої дерев’яної церкви. Із цього часу вона стала церквою Успі
ня Пресвятої Богородиці.

У 1764 році недалеко від Церква Успіння Пресвятої Богородиці 
зводиться новий храм Воскресіння Господнього на кошти міща
нина Григорія Гуменюка. Тож Успенський храм став філіальним і 
ним опікувалися священики з Воскресенської церкви.

Згідно із фотографією панорами міста кінця ХІХ ст. відомий ви
гляд давньої дзвіниці, яка була на території церкви. На місце її 
знаходження та загальний план будівлі вказує також кадастрова 
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карта Збаража 1830 р. Отже дзвіниця була квадратною в плані, 
мурованою, двоярусною, накрита чотирисхилим з уступом дахом. 
На кожному із чотирьох фасадів, на другому ярусі розміщений ве
ликий віконний проріз та широкі пілястри по краях. час побудови 
давньої дзвіниці залишається невідомим. Не виключено що дзві
ниця старша за саму церкву, адже церква зведена у бароковому 
стилі, а дзвіниця побудована у стилі ренесансу. Також не виклю
чено що вона колись мала і оборонні функції. На карті 1899 року 
на місці дзвіниці зображено план парафіяльного будинку який має 
прямокутну форму та лише один поверх2. Також відомо що з 1926 
по 1929 роки у ньому містилася читальня «Просвіти».

У 1930х роках, за отця Боліновського, церкву було віднов
лено: зроблено електричне освітлення, площу навколо церкви 
оточено кам’яним муром і залізною огорожею. Відновлено па
рафіяльний будинок.

З приходом радянської влади багато церков були закриті, зни
щені, а духовенство заарештовували і вивозили з міста. Така ж 
доля спіткала і церкву Успіня Пресвятої Богородиці.

У 1963 році храм закрили і перетворили на склад. З 1979 по 1982 
роки у його приміщенні розміщувався районний краєзнавчий музей. 

У 1989 році відбувається піднесення самосвідомості україн
ського народу і православна громада очолена отцем Романом 
Сливкою намагається відновити храм і проводити у ньому Бо
гослужіння. Їм майже вдалося домовитися із владою міста про 
це, але постала інша проблема – не було куди перенести краєз
навчий музей. Тоді громаді вдалося зібрати необхідні кошти для 
того, щоб підготувати приміщення у палаці Збаразького замку 
куди і переїхав музей.

 Перше богослужіння відбулося на Різдво 1991 року, без іко
ностасу, розпису на стінах. Посеред церкви стояв лише престіл 
та новорічна ялинка, але служба була святкова. Упродовж 1989 – 
1991 років святиню знову відреставрували, зробили внутрішній 
розпис, встановили іконостас створений львівськими майстра
ми та місцевими умільцями, провели парове опалення. 26 серп
ня 1991 року храм освятив єпископ Тернопільський і Бучацький 
Василій. З 1998 року у Свято–Успенській церкві практику про
ходять вихованці Тернопільської духовної семінарії імені святих 
рівно апостолів Кирила і Мефодія та тернопільської дяківсько – 
регентської гімназії імені митрополита Василія Липківського.3 

Недалеко від центру Збаража знаходиться ще один храм. Уні
кальний він тим що з часу його зведення він не переставав діяти 
ні за яких обставин.
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Поруч із Збаражем знаходиться село Базаринці, яке можна вва
жати присілком міста і з’єднується з ним двома вулицями. Тож 
Базаринецька церква Архистратига Михаїла фактично розташо
вана на одній із вулиць Збаража.

Збудована на місці старого дерев’яного храму, початки існу
вання якого сягають ХVІІ століття. Біля церкви був старий цвин
тар, перенесений на сучасне місце в кінці ХVІІІ століття. У 1881 
році навколо дерев’яної церкви розпочалося будівництво муро
ваної, яке закінчилося її освяченням у 1888 році львівським ми
трополитом Сильвестром Сембратовичем на свято святих рів
ноапостольних Кирила і Мефодія, та назвали на честь святого 
Архистратига Михаїла. 

На час освячення церкви у ній був тинькований інтер’єр, вста
новлений іконостас і збудований парафіяльний будинок. Храм 
мав 17 гектарів землі

Церква однокупольна і збудована у формі хреста в бароковому 
стилі, отинькована, покрита бляхою, увінчена хрестами.

Основними фундаторами була сім’я Федора і Анни Панасюків. 
Вони не мали дітей і були дуже побожні. З вдячності до жертву
вателів у церкві знаходилися їхні портрети.4 З нагоди 125річчя 
церкви, яке громада святкувала у 2013 році, за рахунок парафії 
були відновлені пам’ятники фундаторам Базаринецької церкви 
на міському кладовищі.

В 1923 році перенесена на сучасне місце кам’яна чотирьохар
кова дзвіниця, яка раніше знаходилася недалеко вхідних дверей 
храму, тоді ж був збудований мур навколо церкви.

У 1928 році зо отця Боліновського вперше був розписаний 
інтер’єр церкви. 

До 1960 року Богослужіння у храмі відправлялося кожної дру
гої неділі, а з 1963 року – щонеділі. 

З 1973 року храмом опікується протоієрей Роман Сливка – 
кандидат богословських наук, кавалер ордена святих рівноапос
тольних Кирила і Мефодія. 

Розпис інтер’єру храму поновлявся у 1975 і 1976 роках. В 1976 
році проводилася зовнішня реставрація церкви.

Церква Архистратига Михаїла – єдиний храм на все місто та 
найближчі села який не був закритий ні на один день навіть у 
найсуворіші по відношенню до релігії часи радянської влади. Ке
рівництво Збаража розуміло, що скільки б вони не зруйнували 
церков та викорінити християнську віру із людської душі їм не 
вдасться і щоб не збурювати населення Базаринецьку церкву 
місцева радянська верхівка не помічала. 
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Тож храми нашого міста мають свою цікаву історію в якій ще й 
досі є нерозкриті загадки.

Та цінними є не лише самі стіни, а й твори сакрального мис
тецтва які їх наповнюють. З часом, коли вони втрачають свій ви
гляд і починають руйнуватися церковні громади передають їх 
у фонди Національного заповідника « Замки Тернопілля», де їх 
реставрують та розміщують у експозиціях виставкових залів.

Так із Базаринецької церкви у фонди заповідника були пере
дані портрети Анни та Федора Панасюків написані в 1891 1892 
роках. Також особливо цінною є ікона «Богородиця Одигітрія» 
написана на дереві (липова дошка) у ХVІІ столітті невідомим 
художником. По стилю написання її можна віднести до Волин
ської школи живопису. На ній зображено Божу Матір з Дитям 
на фоні, оздобленому різьбленим рослинним орнаментом із по
срібленням.5

У виставковому залі знаходяться дерев’яні дияконські двері із 
зображенням Архистратига Михаїла на темному фоні (репродук
ція картини італійського майстра Гвідо Рені) на одних та Анге
ла–хоронителя, котрий стоїть поруч з дівчинкою на других. Да
туються вони другою половиною ХХ століття. 

Окрім цього із Базаринецької церкви були передані ікона «Не
порочне зачаття», «Пресвята Богородиця» та «Ісус Христос» на
писані на полотні олійними фарбами на початку ХХ століття.

Національний заповідник «Замки Тернопілля» продовжує по
шук і збір експонатів сакрального мистецтва, адже не рідко саме 
завдяки їм можна більше дізнатися про історію храму, громади 
яка його відвідує, та і самого міста. 

1. Микола Грозовський. чотири села над Гнізною. Тернопіль, 1997р. – 93с.
2. Мандрик О. Є., Вербовецький Ю.В. Храми міста. Успенська церква// Вісник істо

рії краю №8 (11) серпень 1996р. 
3. Храми Української Православної церкви Київського Патріархату. Тернопіль: ТОВ 

«Новий колір», 2012 – 396с. 
4. Збаражчина — збірник статей, матеріалів і споминів у двох томах про Збаразь

кий район. 1 том — НьюЙоркПарижСіднейТоронто: Наукове Товариство ім. 
Шевченка, Український архів., 1980. — 740с. Ред. — В. Жила

5. Інвентарна книга «Живопис» №2 Національного заповідника «Замки Тернопілля».
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Нещодавно товариш із групою прочан відвідав Святу Гору 
Афон. Неймовірно цікаво для того, хто ледь не від самого дитин
ства цікавиться життям чернечої республіки, читати книги про 
Афон, а справжнім відкриттям є розповідь того, хто на власні 
очі бачив древні святині, і чиї ноги крокували тією землею. Він 
привіз кожному якусь святиньку: комусь іконку, комусь святогір
ської землі, інших пригостив афонськими фруктами, але найбіль
шою цінністю були, все ж таки, розповіді свідка життя людей, 
щодення яких овіяне давниною. Друг розповів про довгі чернечі 
богослужіння, про трапезу в афонських монастирях, про те, якою 
щирістю та непідробною добротою сяють очі святогірських по
движників. Розповідав про молитовну тишу Афону, опис якої 
довелося читати на сторінках прочанських заміток багатьох бо
гомольців древності та сьогодення. Також товариш розповів, як 
велика насолода святогірським спокоєм зникла, коли корабель з 
прочанами пропливав повз Руський СвятоПантелеймонівський 
монастир: гуркіт, стукіт, шум, пил – це будується «Русскій мір»…

Ще у 1847 р. Константинопольський Патріарх Іоаким видав 
Патріаршу та Синодальну грамоти, у яких різко засудив намаган
ня росіян русифікувати весь Афон, назвавши це явище пансла
візмом [7, с. 231], проте, як бачимо, цей процес продовжується і 
до сьогодні. Греки поступово втрачають статус панівної нації на 
Святій Горі, і здавалося б, у цьому немає нічого страшного, адже 
Афон – форпост світового Православ`я, а не лише Константино
польського Патріархату, його святині – надбання усіх православ
них народів, але послаблення грецьких впливів – це наслідок не 
природного процесу, а згубна дія імперської політики Росії. Так 
званий панславізм не зник, а лише перейшов у фазу «холодної 

І. О. ІванОв

Українці на Святій Горі Афон
Cтаття є короткою історичною довідкою, що розкриває про-

блему перебування та відвідування українцями Святої Гори афон, 
існування українських монастирів на афоні та їхньої боротьби за 
збереження національної самоідентичності в умовах бездержав-
ності українських земель та на сучасному етапі історичного та 
політичного розвитку україни. 

Ключові слова: Свята Гора афон, «русскій мір», національне 
питання, національна свідомість, російський шовінізм,  українські 
монастирі, русичі-українці, русикон-українікон, Козацький скит,  
вітчизняне чернецтво.
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війни». В «Русском мірє» немає місця ні грекам, ні болгарам, ні 
сербам. Національне питання розмивається, а у кращому випад
ку просто ігнорується. Проблема русифікаторської діяльності на 
Афоні представників РПЦ не могла не торкнутися й українців. 
Якщо детальніше дослідити, то неодмінно виявиться, що наша 
проблема на Афоні незрівнянно більша, ніж становище самих 
греків. Виграш останніх у тому, що вони не дивлячись на століт
тя лихоліть та поневірянь не втратили самідентичності. Цього не 
можна сказати про українців. Дерево українства з його мовною, 
історичною, культурною та іншими проблемами було зрубане 
під самий корінь, а хто тримав цю сокиру для України відомо. 
Окупаційна діяльність Туреччини для Греції мала не такі жах
ливі наслідки, як Росії – для українців. Питання націоналізму не 
вписується як таке у свтоглядну парадигму ідеологів  теорії «Рус
ского міра». Не може бути там української нації з її самобутністю, 
як і будьякої іншої, тому і з’являються такі потвори як «Русскій 
Афон», «Русская Амєріка», «Русскій мір». З огляду на це, мусимо 
констатувати, що перед українцями стоїть надтяжке завдання – 
довести світовій спільноті, що ми є, що ми будемо і були і нікуди 
не зникали. Зараз дуже не просто говорити про історичні фаль
сифікації росіян проти українців, з огляду на шалений зовнішній 
тиск, але ми мусимо це зробити.

Найбільша згуба цих фальсифікацій у тому, що для більшості 
наших (і не лише наших) людей вони залишаютьчя не поміче
ними. Росіяни непомітно почали називатися «русскімі», хоча це 
найменування питомо українське, про що писав ще М. С. Грушев
ський: «Його старе ім’я (українського народу – І. І.): Русь, русин, 
руський, в часи його політичного та культурного упадку було 
присвоєне великоруським народом, котрого політичне і культур
не життє розвинуло ся на традиціях давньої Руської держави» [3, 
т. 1, с. 1]; Російська Церква почала називатися Руською, Патріарх 
Московський із Усеросійського став «усієї Руси». 

Така ж доля не оминула і найбільший осередку русичівукраїн
ців на Афоні, СвятоПантелеймонівський монастир. Хоча носить 
він назву Руського ще від часів благов. кн. Ярослава Мудрого, од
нак нічого спільного зі своєю історичною Батьківщиною, сьогод
ні ця назва не передбачає, а є лише однією з цеглин у підмурку 
«Русского міра».

чи не одним із найперших, хто розвінчав міф про російське по
ходження Пантелеймонівського монастиря на Афоні був митр. 
Іларіон (Огієнко). Він сказав, що історія Пантелеймонівської оби
телі починається в ХІ ст., а це час розквіту Київської Русі, спадкоє
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мицею якої є Україна. Саме митр. Іларіон доводить, що «руський» 
означає «український», і називає його поряд зі старою назвою 
Русикону Україніконом: « Українці рано появилися на Афоні – ще 
десь у пер. пол. ХІ віку, і вже року 1163 заклали собі окремого мо
настиря, т. зв. Русикон (Українікон). Але монастир цей рано стра
тив свій український характер, і з бігом часу став монастирем 
спільним російськоукраїнським, а з часом і зовсім російським. 

Україна рано втратила свій державний характер, бувши захо
плена Литвою та Польщею, а пізніше Росією, а це вплинуло і на 
наш монастир на Афоні – він зовсім зрусифікувався» [2, с. 366].

Перші зв’язки Афону та Київської Русі почалися з паломниць
ких подорожей. Із «четьїх Міней» дізнаємось, що засновник ві
тчизняного чернецтва преп. Антоній Печерський, починав свій 
подвижницький шлях саме зі Святої Гори [1, т. 9, с. 260]. Сьо
годні у монастирі Есфігмен, у якому він подвизався, є печера, де 
жив преподобний. Там його називають не інакше, ніж  Антоній 
Есфігменський.

У кін. ХІ ст. Візантійський імператор Олексій І Комнін віддав у 
володіння русичівукраїнців монастир Богородиці Ксилургу. У ХІІ 
ст. нашим ченцям було дозволено перейти у СвятоПантелеймо
нівський монастир, а обитель Ксилургу стала скитом.

У ХІІІ ст. ігумен КиєвоПечерського монастиря Досифей звер
шив прощу до Святої Гори, звідки приніс відомий «чин співання 
12 псалмів». У тому ж столітті галицькі князі Данило та Василь
ко запросили з Афону ченців Йосифа та Василія для українських 
єпископських кафедр. 

Необхідно згадати також митрополитів Київських Кипріана та 
Григорія (Цамблака), які хоч і не були українцями за походжен
ням, проте зробили багато в площині афоноруських відносин. Ці 
святителі довгий час жили на Афоні.

Свт. митр. Петро Могила також підтримував тісні зв’язки зі 
Святою Горою. Бажаючи видати староукраїнською мовою «Жи
тія святих», посилає на Афон переписувачів, але зроблені списки 
потрапляють до нього лише наприкінці життя, тому святитель 
не встигає видати їх друком.

У розпал боротьби з уніатами блгв. кн. Костянтин Острозький 
отримав з Афону книгу творінь свт. Григорія Палами та Нила Ка
васили проти «filioque». У рік укладення Берестейської унії афон
ські ченці направили кн. Костянтину Острозькому Послання.

Відомим у ті роки на Святій Горі та в Україні було ім’я свято
горця Кипріана Острозького, який перекладав староукраїнською 
мовою творіння свт. Іоана Золотоустого.
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Не можемо оминути згадкою постаті ще одного українця, по
борника Православ’я, який подвизався на Святій Горі, Іоана Ви
шенського. Народився він бл. 1545 р. у м. Судова Вишня в Галичині 
Прийняв постриг і жив в Уневському монастирі. У 80х рр. ХVІ ст. 
відправився на Афон. Тут починає свою літературну діяльність. 
Готує до друку збірку своїх творів під назвою «Книжка» [6, с. 53]. 
У 1604 р. Вишенський відвідав Україну, а в кін. 1606 р. повернувся 
на Афон, де і спочив у Бозі. Відвідуючи Україну Іван Вишенський 
зустрічався зі своїм другом, афонським співподвижником, засно
вником Манявського ХрестоВоздвиженського монастиря преп. 
Іовом (Княгиницьким). 

У 1707 – 1709 рр. Єрусалим, Синай та Афон відвідав насель
ник чернігівського БорисоГлібського монастиря ієром. Іполит 
Вишенський, а в 1723 – 1745 рр. здійснив свою знамениту по
дорож святими місцями Сходу та Афону вихованець КиєвоМо
гилянської Академії Василь ГригоровичБарський. Він залишив 
після себе чудову працю під назвою: «Странствованія Василья 
ГригоровичаБарскаго по Святымъ местамъ Востока съ 1723 по 
1747 г. ». Є тут і згадки  про Русикон, у яких автор вказує, що 
монастир називається Руським через те, що в ньому жили чен
цірусичі [8, ч. ІІІ, с. 296].

У тому ж таки ХVІІІ ст. в Україні відбувається небувале націо
нальне піднесення, але програш битви під Полтавою, 7 червня 
1708 р., змусив козацьку старшину тікати за кордон. Так утвори
лася чисельна українська еміграція, яка у значній своїй кількості 
виїхала на Афон, де і заснувала козацький Іллінський скит. Може 
виникнути запитання: чому українські козаки, які прибули на 
Святу Гору, не оселилися в Руському СвятоПантелеймонівсько
му монастирі, а утворили новий осередок чернецтва. Сталося це 
саме через те, що Пантелеймонівська обитель тоді вже цілком 
утратила своє національне українське обличчя і працювала на 
благо «третього Риму». Русикон був проти українців і це унемож
ливлювало поселення останніх у стінах монастиря. 

Новий Іллінський скит розбудував великий подвижник преп. 
Паїсій Величковський. Після зруйнування Січі 1775 р. сюди по
далися січовикибіженці. Запорожці стали масово йти з Дунаю, 
чорномор’я, Кубані. У 1903 р. тут проживало бл. 500 ченців, пере
важна більшість яких – українці. 

Цікаві свідчення про перебування українців у монастирі Став
ромикита  та про україноросійські відносини сер. ХІХ ст. на Афо
ні знаходимо в записках російського прочанина ієром. Сергія 
(Весніна): «Монастир Ставромикита, в якому я ночував, грець
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кий, але є тут, між іншим, і частина малоросів, яким надано для 
руської служби невеликий паракліс (храм – І. І.)… Малороси, хоч 
налаштовані проти москалів, але нас прийняли тут дуже добре, у 
дусі щирого странноприїмництва» [5, с. 475]. 

У цей же час, не зважаючи на імперську заідеологізованість 
Пантелеймонівського монастиря,  спостерігаємо тут велика кіль
кість українців. Серед них імена таких славних старців: схиархим. 
Андрій (Верьовкін) із Харківської губернії (1834  1903); архим. 
Дамаскін (Малюта), уродженець Кам’янецьПодільського повіту, 
м. Тульчино (1880  ?), проходив послух іконописця; архим. Вісса
ріон (ВеликийОстапенко) із Полтавської губернії (1924); архим. 
Тимолай (Єрін) із Харківської губернії; архим. Прокопій (Ден
дрин) із м. Одеси, написав декілька богословських праць; архим. 
Спиридон (Майдаченко) із Бессарабської губернії (1879  1957); 
схиігум. Парфеній (Заболоцький), уродженець Полтавщини (?  
1895); ігум. Феодор (Бурка) міщанин із м. Карпа, чернігівської гу
бернії (1870  1935); ієросхим. Митрофан (Миколаєнко) із Харків
ської губернії (1834  1896) та ін. [4, с. 9 – 30]. Цей перелік можна 
продовжувати, але він усе одно не буде вичерпним. 

У 1913 р. Російська імперія та РПЦ схвально відгукнулися на 
результати Лондонської конференції послів, на якій обговорю
вався міжнародний статус Святої Гори. Було ухвалено, що Афон 
буде автономією у складі Грецького королівства.

З приходом до влади в Росії, а згодом і в Україні, більшовиків 
афоноукраїнські відносини занепадають. Лише в 1962 р. відно
вилися прощі до Святої Гори.

Іллінський козацький скит у сер. ХХ ст. опинився під впливом 
монахів РПЦЗ, тому важко сказати, що він залишився україн
ським духовним осередком на Афоні.

За часів радянської влади ченцями Святої Гори могли стати 
лише особи, зарекомендовані Московською Патріархією та пого
джені зі Вселенським Патріархом. Тому зрозуміло, що відправля
ли на Афон переважно росіян.

Нині Українська Православна Церква, що бореться за визна
ння свого автокефального статусу, знаходиться у штучній ізо
ляції від Вселенського Православ’я, тому ми не можемо говори
ти про офіційні стосунки зі священноначаллям Святої Гори, але 
українці сьогодні, як і в попередні століття, активно відвідують 
ці святі місця, а дехто залишається тут, щоб знайти вічний спо
кій. Віримо, що часи розколів та непорозумінь минуть, восторже
ствує правда і до нас повернуться наші древні святині, не лише 
України, а й Святої Гори Афон.    
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О. В. СаВЧуК

Лікарська практика ченців
при монастирях за часів Київської Русі

(кінець хІ ст. – поч. хІІ ст.)
у статті висвітлюється питання становлення медичних за-

кладів та  лікарська практика  монахів при Києво-Печерському 
монастирі. розглядається звичаї та побут медичних закладів, які 
діяли при монастирях. Показано роль Києво-Печерського монас-
тиря в розвитку медичних знань часів Київської русі

Ключові слова: Монастир, медицина, лікарня, Києво-Печерсь-
кий Патерик, лікування.

З моменту християнізації Європи великого значення в її політич
ному і суспільному житті набувають монастирі. Монастир був і буде 
однією з найбільш представницьких і значущих організацій, які ви
ступають зберігачами духовних традицій свого народу Як культур
ний феномен, вони постають невід’ємною частиною не лише релігії 
та архітектури, а й медицини. Тому прийняття християнства зіграло 
вирішальну роль у формуванні медичних знань і медичної практи
ки в слов’ян, у появі на Русі нової форми медичного обслуговування 
населення  церковної, чи монастирської медицини. 
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Об’єктом даного дослідження виступають монастирі часів Ки
ївської Русі як осередки медичних знань.

Тимчасові рамки дослідження обмежуються XI ст.  поч. XІІ ст. 
Розуміння лікарської справи як складової частини діяльності 

Церкви прийшло разом з християнством з Візантії. У Київській 
Русі при монастирях створювали богадільні, засновані за при
кладом подібних закладів в афонському та інших християнських 
монастирях Візантійської імперії. Богадільні або будинки для 
прочан виконували не просто функцію піклування про бідних, 
але й догляду і навіть лікування хворих людей.

Вже в 996 p. великий князь Володимир Святитель спеціаль
ним указом надав монастирям право лікувати не тільки послуш
ників і ченців, а й мирян незалежно від їх віросповідання. Поза 
сумнівом, в історії Київської Русі яскравим підтвердженням цьо
го є КиєвоПечерський монастир.1 

На той час хворих було багато. Серед тих хто потребував лікар
ської допомоги були представники всіх груп населення, більше 
всього незаможних, однак бували й представники вищого стану.2 

Докладний опис монастирських лікарень у древній Русі при
водиться в працях відомого історика медицини М. Богоявлен
ського. Лікарні будувалися на ділянках монастиря, за монас
тирськими стінами, у місцях, найменш доступних для обстрілу. 
Поруч розташовувалися лазні, городи, цвинтар. Спочатку це 
були дерев’яні будівлі, а потім стали з’являтися і кам’яні будин
ки. Лікарні звичайно поділялися на «келії», у кожній з який мо
гли поміститися від 2 до 6 чоловік. Спали хворі на дерев’яних 
тапчанах з підстилкою з очерету, хвої, моху, соломи, сіна. Ковдр 
не покладалося, вкривалися «шубами». Лікарні опалювалися 
звичайно печами, іноді ж з підвальних приміщень через систему 
внутрішніх труб надходило нагріте повітря. Хворих годували з 
монастирської кухні так само, як «работных людей».  Також, не
зважаючи на аскетизм печерської монастирської братії, хворим 
надавалися послуги бані.

Монастирські лікарні керувалися спеціальним «доглядачем», 
чи «старшим над лікарнею». Роль санітарів виконували «служеб
ники лікарняні» з числа ченців. У монастирському статуті до
кладно обумовлювалися витрати на утримання хворих, штати 
та порядок керування лікарнею. Перебування в монастирській 
лікарні багатих хворих оплачувалося, їм виділяли окремі келії 
та забезпечували відповідним піклуванням і харчуванням. Що ж 
стосується бідних, то вони лікувалися безкоштовно або, якщо мо
гли, були зобов’язані працювати якийсь час на користь монасти
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ря на ріллі, у візництві тощо. Іноді при монастирських лікарнях 
облаштовували своєрідний амбулаторний прийом хворих, які 
прибували з навколишніх сіл. У літописах XІ ст.XІІ ст. згадуються 
монастирські лікарні в Києві, Смоленську, чернігові, Полоцьку, 
Новгороді, Пскову, Луцьку.3

Першою монастирською лікарняною установою по праву на
зивають лікарню, відкриту ігуменом КиєвоПечерського монас
тиря святим Феодосієм. Факт її існування підтверджується двома 
видатними пам’ятниками агіографічної літератури – «Житіє Фе
одосія Печерського» та «КиєвоПечерським Патериком».4

Ця лікарня виконувала функції піклування про хворих і нада
вала стаціонарне лікування хворим. Св. Феодосієм був заведений 
порядок згідно якого всі хворі, що приходили в монастир, попе
редньо показувалися йому і він у залежності від характеру хво
роби направляв їх до того чи іншого ченця – «лечьцу». У «Києво
Печерському Патерику» містяться одні з перших відомостей про 
практику лікування монахами.

Саме преподобний Антоній Печерський — засновник і пер
ший настоятель КиєвоПечерського монастиря, приніс в Київ 
медичні знання й організував першу медичну допомогу в Ки
євоПечерському монастирі. З «КиєвоПечерського Патерика» 
відомо, що св. Антоній сам доглядав за хворими, благословляв 
їм власноруч приготовлені мікстури та відвари, а, передусім, 
творив над цими ліками молитву.5 

Одним із наступників св. Антонія Печерського в напрямку ме
дицини є св. Агапіт. Св. Агапіт Печерський зцілював людей мо
литвою та зіллям. Його дбайливе ставлення до хворих породило 
про нього небувалу славу і повагу в народі, причому далеко за 
межами Києва, хоча сам святий подвижник практично ніколи не 
виходив за територію монастиря. Він став одним з найзнамениті
ших лікарів XI століття. Люди називали його «лікар від Бога». Він 
виліковував настільки важкі хвороби, за які вже ніхто не брався з 
тогочасних лікарів. Відомий такий історично відомий факт, коли 
прп. Агапіт зцілив чернігівського князя Володимира Мономаха, 
який знаходився при смерті. Лікар на прізвисько Вірменин, який 
вважався кращим на той час ескулапом у знатних людей, нічо
го не міг зробити, щоб допомогти князю. А св. Агапіту достатньо 
було передати з посильним князя «чудодійного зілля», пригото
ваного з молитвою святого, щоб за лічені дні поставити Володи
мира Мономаха на ноги. Пізніше князь приходив до Печерського 
монастиря, щоб віддячити прп. Агапіту та принос з собою багато 
дорогих подарунків і золото. Однак святий відкинув усі подарун
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ки,  тому що лікував св. Агапіт як простих так і знатних людей 
безкоштовно, за що його називали «лікарем безвідплатним». 
Пізніше Мономах прислав із подарунком одного зі своїх бояр. 
Агапіт відмовився від подарунків, сказавши, що князя вилікував 
Господь. Попередивши його, щоб він творив милостиню на знак 
подяки Господу за своє зцілення. 

Св. Агапіт не тільки досконало володів медичними знаннями, 
а й іншими дисциплінами. Прп. Агапіт також допомагав князю 
Святославу, в укладанні «Ізборника 1073 року», де, крім статей 
енциклопедичного характеру, були детально описані медичні 
відомості. Зокрема, способи розпізнавання хвороб, різні поради 
з виготовлення та застосування лікарських рослин, відомості 
про фізіологію та анатомію людини. Велика увага приділяється 
порадам щодо харчування, підкреслюється особливе значення 
для здоров’я постійного підтримання бадьорості — «печаль да
лече отрини от себе, да невскоре состареешися». Ця книга потім 
довгий час виконував функції навчального посібника. Саме за 
його ініціативою була створена книгозбірня КиєвоПечерсько
го монастиря.6

Монахомлікарем був Дем’янпресвітер, який лікував святим 
маслом і молитвою: «Якщо коли хтонебудь приносив хвору ди
тину, одержиму якоюнебудь недугою, то його несли в монастир 
до блаженного Феодосія, який наказував св. Дем’яну створити 
молитву над хворим . Як тільки він здійснював молитву та по
мазання єлеєм, негайно зцілялися всі, що приходять до нього».7

Цілющою силою володіли не тільки монастирська їжа, але нею 
були наділені навіть фарби монастирських іконописців. Так, пре
подобний Аліпій  іконописець КиєвоПечерського монастиря, 
вилікував прокаженого своїми фарбами, якими писав ікони. 

Прп. Аліпія ми шануємо також як першого дерматолога. Свя
тому приписували спроможність лікувати найрізноманітніші го
стрі та хронічні шкірні захворювання. Під час лікування св. Аліпій 
брав фарбу з «вапниці» (горщика) і змазував нею гнійні виразки, 
роблячи це кілька разів. По цьому хворий змивав фарбу водою. 
Видужання хворого викликало захоплення пацієнтів. 

На монастирському городі розводив лікарські трави прп. Про
хор Лободник. Для лікування хворих ці трави використовували 
всі печерські цілителі, серед яких і сам святий. А під час голоду у 
Києві цей святий лікар творив чудеса. Так, з трави лободи він ви
готовляв хліб, а з попілу, який збирав у чернечих келіях, — сіль. 
Багато людей врятував він від голодної смерті: за чудеса такі 
його прозвали Лободником.8
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Прп. Лаврентій затворник, єпископ Туровський (ХІІ ст.), який 
теж був печерським ченцем, прославився тим, що лікував різні 
виразки на тілі та виганяв бісів.

Ефективно лікував хворих прп. Пимен Посник, а також мав дар 
прозорливості. 

чернігівський князь Микола Святоша (ХІІ ст.), прийнявши чер
нечий постриг у Печерському монастирі, активно діяв в справі 
реорганізації та упорядкування медичної допомоги. Він пере
ніс монастирську лікарню на інший бік обителі й розширив на
стільки її. Займалися лікуванням і інші печерські ченці. Никонів
ський літопис повідомляє про св. Єфрема Переяславського, який 
теж вийшов із печерських стін. Треба зазначити, що лікувальна 
справа ніколи не припинялася в монастирі. І лікарня, і притулок 
продовжували функціонувати аж до закриття монастиря у 20х 
роках ХХ століття.9

Дослідники звертають увагу на зневажливе ставлення ченців 
до власного здоров’я, на посилену ідею провадження аскетизму 
як життєвого ідеалу, однак по відношенню до здоров’я та тіла 
іншої людини, в Патерику містяться чисельні приклади турбо
ти та допомоги нужденним. У «Житії  преподобного чорноризця 
Пимена» міститься повчальний приклад, як хворобою були нака
зані монахи, які зі зневагою відносилися до догляду за хворими. 
У келію до тяжкохворого Пимена принесли ще одного хворого, 
але ченці часто забували про них і хворі страждали від спраги. 
Пимен ім’ям Господа зняв хворобу з сусіда, щоб той зміг догля
дати за ним, а «на всіх ледачих, що не хотіли служити хворим, по 
слову блаженного напала недуга». Як казав св. Пимен: «Хіба ти 
не знаєш, що однакову нагороду отримають і хворий, і той, хто 
йому служить? Адже терпіння вбогих не пропаде безслідно: тут 
скорбота, і недуга, та горе, а там, де немає хвороби, ні печалі, ні 
зітхання, але життя вічне, там радість та втіха».10

Преподобний Феодор Студит у своїх «Повчаннях» високо оці
нював служіння монастирського лікарямонаха хворим. Він пи
сав: «Інші нехай читають, інші нехай моляться, деякі нехай мов
чать або займаються деякими іншими похвальними справами; ти 
не відставай від них і навіть йди попереду. Як тільки починається 
день, обходь всіх хворих, кожного окремо, дізнайся про їх хворо
би, готуй їм, що потрібно, враховуючи вік, звички та особливості, 
бо, як сказано, не всім все дається порівну, але в залежності від 
того, хто чого потребує». 11

Секрет успіхів медичної діяльності ченців Печерського мо
настиря полягав, швидше за все, у використанні того, що ми на
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зиваємо зараз комплексним лікуванням, з обов’язковим засто
суванням психотерапевтичних методів. Ті печерські ченці, хто 
займався лікарською практикою, були освіченими, знаючими 
людьми, професіоналами, досвідченими в медичних справах. До
помога ближнім, яку вони надавали, керуючись християнським 
милосердям, грунтувалася, без сумніву, на знаннях, почерпнутих 
із різних джерел, перш, за все, з рукописів медичного та природ
ничонаукового змісту, перекладених з грецької, болгарської, ла
тинської та інших мов і містили досвід багатьох лікарів.12

Важливо відзначити, що як свідчать пам’ятки церковного по
ходження ХI ст.ХII ст., ченцілікарі вже в той час були добре відо
мі в містах і селах Давньоруської держави, так само, як і в інших 
великих країнах Європи.

Тому можна з впевненістю говорити, що монастирські лікар
ні Київської Русі, завдяки своїй діяльності, стали новою формою 
медичного обслуговування населення та важливим етапом роз
витку медичних знань в історії.

1 Медицина в Київській державі [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://
healthua.com/articles/4708.html

2 Малахова А. С. Врачавательная деятельность монахов КиевоПечерского монасты
ря / Альманах современной науки и образования, № 7 (26) 2009, часть 2., С. 96100.

3 Богоявленский Н. А. Древнерусское врачевание в XI–XVII вв. Источники для изуче
ния истории русской медицины. — М. : Медгиз, 1960. — 309 с.

4 Древнерусские патерики / изд. подгот. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. — М. : 
Наука, 1999. — 496 с.

5 Малахова А. С. Врачавательная деятельность монахов КиевоПечерского монасты
ря / Альманах современной науки и образования, № 7 (26) 2009, часть 2., С. 96100.

6 Там само.
7 Патерик КиєвоПечерський / Упорядник Ірина Жиленко.  К., 2001, — 348 с.
8 Там само.
9 Житие преподобного Евфросина Псковского // Охотникова В. И. Псковская агио

графия XIV–XVII вв. : исследования и тексты: в 2 т. СПб. : 2007. Т. 2. С. 153–230.
10 Препододобный Пимен Многоболезненный, печерский в ближних печерах [Елек

тронний ресурс] — Режим доступу : http://days.pravoslavie.ru
11 Преподобный Феодор Студит. Огласительные поучения и завещание [Електрон

ний ресурс] — Режим доступу : http://www.orthlib.ru/Feodor_Studit/
12 Монастырская медицина в Древней Руси [Електронний ресурс] — Режим досту

пу : http://www.medvestnik.ru/
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Дослідження та вивчення ряду ікон, написаних на металі з 
колекції «Сакральне мистецтво Збаражчини» спрямували наші 
пошуки до храмів села Вишгородок, Лановецького району. Впер
ше  згадується під 1482 роком, як власність князів Збаразьких. 
Згодом Вишгородок належав Порицьким, Конєцпольським, Вєло
польським, чацьким, Потоцьким, Жищевським1.

Саме на долю родини Жищевських припадає будівництво двох 
основних святинь тоді ще містечка Вишгородок.

Власник Вишгородка Войцех Жищевський підняв містечко з 
занепаду, а у 1760 році увінчав свою працю будівництвом муро
ваного католицького костелу2 (Фото 1). Якщо точніше, то старан
нями вищевказаного власника костел був перебудований у ба
роковому стилі. Оскільки парафіяльний костел Зішестя Святого 
Духа згаданий у актах луцького синоду ще у 1726 році3.

Костел у Вишгородку знаходився на горі, був невеликий за 
розміром, без жодних веж та куполів. У цій сільській святині зна
ходилися портрети родини Жищевських, як зазначається, «до
брої роботи». Зокрема, портрети Войцеха Жищевського (1711 – 
02.05.1786) – ловчого волинського, каштеляна буського, згодом 
любачівського, який помер у Вишгородку 2 травня 1786 року і 
його дружини Маріанни Суської. А ще портрети його сина Адама 
Жищевського (1748 – 1808) – каштеляна любачівського, посла 
від Волинського воєводства в час чотирилітнього сейму, котрий 
помер в Увині (т. село у Радехівському районі, Львівської області), 
і його дружини – Гонорати Холонєвської. І, нарешті, у храмі та
кож знаходилися портрети Габріеля графа Жищевського (1780 – 
1857) – внука Войцеха, генерала військ польських, кавалера 
кількох орденів, померлого у 1854 році і його дружини – княжни 
Целестини чарторийської4.

У головному вівтарі храму знаходився образ італійського май
стра із зображенням Зішестя Святого Духа (у вечірнику Пресвята 

т. І. ФеДОрІВ

храми Вишгородка: історія і сучасність
у даній статті розглянута історія храмів села Вишгородок 

лановецького району тернопільської області. Зібрана та систе-
матизована інформація про спільну долю та сучасний стан двох 
храмів даного села – костел Зішестя Святого Духа та церкву різд-
ва Пресвятої Богородиці.

Ключові слова: храм, парафія, православ’я, католицизм.
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Діва Марія, довкола неї апостоли в момент сходження Святого 
Духа). У бічних вівтарях були вміщені ікони із зображеннями свя
тих єпископів: св. Еразма, св. Станіслава, св. Миколая і ще одного 
святого єпископа (не ідентифікованого).

По обидва боки від головного вівтаря, над дверима до закристій 
були дві великі фрески: «Три царі з дарами» і «Благовіщення». В за
кристії була чудова збірка гравюр, серед яких була велика гравюра 
образу Діви Марії, який колись знаходився у полонському костелі, 
виконана на жовтому атласі (цей образ Пресвятої Діви Марії, піс
ля спалення схизматиками костелу у Полонному, князь Януш Ост
розький переніс до францисканського костелу у МежиріччіОст
розькому). Вищезгадана гравюра була виконана за дорученням 
усієї Провінції францисканців 23 квітня 1782 року і присвячена 
Войцеху Жищевському, на знак вдячності ордену за доброчин
ність графа. Уся історія і присвята були написані внизу образа5. 

Тадеуш Єжи Стецький зазначав у своїй праці, що костел був 
надзвичайно охайним та чистим, а майстерно виконаний вправ
ним різьбярем амвон дуже його прикрашав6. 

У 1891 році російський царський уряд, намагаючись затерти 
будьякі польські ознаки на Волині, загарбав католицьку святи
ню Вишгородка, перетворивши її на православну церкву. 

Такі дії царської влади мали свої наслідки. Не маючи впродовж 
тривалого часу власного храму і священика, польське населення 
Вишгородка почало переходити на православ’я. До того ж вліт
ку 1928 року відбулася кровопролитна сутичка між польським 
та українським населенням Вишгородка, біля мурів загарбаного 
костелу7. Католицький храм залишився у власності православної 
громади. Інформацію про тогочасні поневіряння і політику ца
рату відносно католицьких святинь Волині, знаходимо  у статті 
«Католицького путівника» під назвою «Рятуйте Волинь!». 

Російський уряд поступово, а особливо, після повстань 1830 і 
1863 років, ліквідував усі монастирі, а багато костелів конфіску
вав. Також «удержавив» значну частину католицьких фундацій. 
Це все мало на меті якнайшвидше русифікувати польське като
лицьке та українське грекокатолицьке населення. 

Уніатські святині та парафії було просто «переписано» на 
православ’я, а духовенство, переважно одружене, залякане втра
тою утримання, «добровільно» перейшло на схизму. 

В такий спосіб, конфіскуючи їхню власність, було зліквідовано 
цілий ряд  католицьких монастирів8.

Загалом на самій лише Волині, в межах лише одного воєвод
ства, було ліквідовано 41 монастир і перероблено на православні 
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церкви 51 католицький костел, не враховуючи сотень римока
толицьких капличок і сотень руськокатолицьких церков9.

У 1934 році костел було повернуто римокатолицькій грома
ді Вишгородка. 28 липня цього ж року відбулося урочисте по
свячення повернутого костелу єпископом Вальчикевичем, суф
раганом луцьким (дієцезіальним єпископом), за участі тисяч 
вірних з усіх околиць. Знаковою обставиною цієї урочистості 
була участь ксьондза Інфулата Желєнського. Він був пробощем 
костелу, перед його закриттям, впродовж 44х років. І саме йому 
випала можливість відправити першу св. Месу у повернутому 
громаді костелі10.

До римокатолицької парафії у 1938 році належали: Вишго
родок, Мала і Велика Білка, Буглів, Мала Доманінка, Карначівка, 
Коростова, Криківці, Кутиськи, Легіневе, Лопушне, Мартишків
ці, Пахніля, Паньківці, Печірна, Соколівка, Верещаки, Вербовець, 
Влащинці та Жуківці.

У 1941 році пробощем парафії був священик Костянтин Ту
жанський (нар. 1899 р., висвячений у 1923 р.). Був замордований 
УПА в липні 1943 року разом із 150 парафіянами у костелі11. Після 
вбивства пробоща частина костелу була знищена (підірвана). 

Після закінчення ІІ Світової війни у костелі була розміщена 
тракторна бригада, де знаходилися трактори і сільськогосподар
ська техніка. Пізніше тут влаштували склад. Повністю костел був 
знищений у 1964 році. Власне з цегли, з якої була збудована свя
тиня, було споруджено будинок культури і школу у Вишгородку. 
Парафіяльний цвинтар також був знищений. 

На сьогодні від костелу у Вишгородку нічого не залишилось. 
На його місці був встановлений пам’ятник радянським солдатам, 
загиблим під час ІІ Світової війни12.    

Доля костелу Зішестя Святого Духа склалась трагічно. І, на 
жаль, сьогодні можна побачити його колишню велич лише на 
кількох старих світлинах, а про двохсотлітню історію самого хра
му дізнатись з коротких історичних описів та газетних статей по
чатку ХХ століття. 

Другою сакральною пам’яткою села Вишгородок є церква 
Різдва Пресвятої Богородиці (Фото 2). І хоча святиня збереглась 
до сьогодні і є діючою, відомості про неї досить скупі. 

Відомо, що внук Войцеха Жищевського, Габріель теж причи
нився до розбудови тодішнього Вишгородка. Габріель Жищев
ський відзначався толерантністю до українського населення міс
течка і доказом цього стала збудована у 1843 році за його кошт 
православна церква13 святого благовірного князя Олександра 
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Невського. Імовірно, вона була збудована замість дерев’яного 
храму Преображення Господнього, який згорів у 1760 році14. 

Хоча у своїй праці, виданій у 1893 році Микола Теодорович 
подає відомості про православну церкву вже під іменем Різдва 
Пресвятої Богородиці. Вказуючи на те, що церква споруджена на 
кошти прихожан і поміщика Жищевського старанням місцевих 
священників. Кам’яна, з такою ж дзвіницею і огорожею15. 

У праці подаються також відомості про священика, який на той 
час служив у даній церкві – Ореста Федоровича Палецького (з 10 
березня 1881 року, а на службі з 18 грудня 1866 року) і псаломщи
ка Автонома Івановича Роздольського (з 19 грудня 1885 року)16.    

В силу цього, виникає питання, яку назву православна церква 
села Вишгородка, споруджена у 1843 році, носила спочатку.      

Попри те, що і католицька і православна релігійні громади 
Вишгородка мали власні святині, внаслідок політики царського 
режиму на Волині, їхні долі впродовж кількох десятиліть були 
тісно переплетені. А саме в період із 1891 по 1934 рік.

Як вже згадувалось вище у 1891 році костел був переданий у 
користування православній громаді Вишгородка. І, як розповіда
ли старожили, тоді ж для «нової» церкви було виготовлено і вста
новлено іконостас. 

І знову ж, як зазначали старожили, після повернення костелу ка
толицькій громаді Вишгородка, у 1934 році іконостас, який знахо
дився у католицькому храмі був розібраний і складений у дзвіниці 
православного храму. А у 1989 році цей іконостас був куплений до 
Воскресенської церкви (УГКЦ) міста Збаража за 5 тис. рублів17. 

Впродовж більш як сорока років костел залишався у власності 
православних, а залишена православна церква, як зазначалось у 
тогочасній пресі, часто слугувала як схованка для конокрадів18. 

Таким чином, досить лаконічно можна описати історію право
славної церкви села Вишгородок. 

Імовірно, із цими двома вищезгаданими святинями пов’язані 
ікони з колекції Національного заповідника «Замки Тернопілля». 
Звісно, що це тільки припущення, і воно надалі потребує свого 
фактичного підтвердження чи спростування. Йдеться про збірку 
ікон, написаних на листовому металі.

Для того, аби обґрунтувати версію про походження ікон із 
Вишгородка, пропонується ряд наступних аргументів.

Перше: назва церкви. Вже вище йшлося, що православна 
церква села Вишгородок, імовірно, спочатку носила ім’я свято
го благовірного князя Олександра Невського. А тому у намісно
му ряді іконостасу церкви мала б бути вміщена ікона із зобра
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женням цього святого, яка вказувала на храмове свято. Серед 
трьох ікон з колекції Заповідника, які ідентичні за розміром та 
формою, є ікона із зображенням святого благовірного князя 
Олександра Невського. Правдоподібно, що вона разом з іконами 
Ісуса Христа Вседержителя та Пресвятої Богородиці входила до 
намісного ряду іконостасу. 

Друге: дата написання ікон. Ікони намісного ряду з колекції 
Заповідника зі звороту мають продряпаний напис «1892 года», 
що, імовірно, вказує на момент їхнього написання. Як було вище 
зазначено, у 1891 році, згідно з тогочасним розпорядженням цар
ської влади, костел села Вишгородок був перетворений на право
славну церкву. Для неї був виготовлений та встановлений іконо
стас. Можна припустити, що іконостас для «нової» православної 
церкви села був встановлений впродовж 1892 року.

Третє: форма ікон, колористика. Вище перераховані три ікони 
за своєю формою, розмірами, кольоровим вирішенням, схожі, до 
ікон намісного ряду іконостасу Воскресенської церкви м. Збара
жа. Як вже згадувалось попередньо, цей іконостас для місцевої 
грекокатолицької церкви був придбаний у с. Вишгородок.  

Окрім трьох ікон з намісного ряду, з зазначеним датуванням, 
у колекції Заповідника знаходиться ще п’ять ікон, написаних 
на металі, які входили до празничкового ряду іконостасу. Тут 
маємо зображення наступних свят: Відвідини святої Єлизавети 
(!), Вхід Господній до Єрусалиму, Вознесіння Господнє, Успіння 
Пресвятої Богородиці, Покрова Пресвятої Богородиці.  Ще дві 
ікони, написані на металі зображують Воскресіння Христове та 
Бога Отця (Саваофа). Ці ікони ще потребують подальшого ви
вчення та дослідження. Оскільки залишається невідомим їхнє 
походження та датування.  

Таким чином, зібравши усю доступну інформацію про історію 
двох святинь с. Вишгородок та їхню спільну долю, можливо, пев
ним чином вдалося пролити світло на походження ікон з колек
ції Національного заповідника, написаних на металі. Хоча, в ході 
проведення даного теоретичного дослідження виник цілий ряд 
нових питань, з’ясувати котрі доведеться при подальшій роботі.   
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церква рiздва Пресвятої Богородицi 
у с. Вишгородок.

Фото 1932 р. З архiву Мандрика О. E.

Костел у с. Вишгородок.
цифоровий архiв NAC
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ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА 
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Замість епіграфу запропонуємо короткий діалог. Його навів 
у свойому виступі на Вченій раді Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України десь із 
чверть віку тому вже покійний Василь Васильович Цвіркунов – 
кандидат мистецтвознавства, колишній директор кіностудії 
ім. Довженка і до того ж чоловік Ліни Костенко. Було це при об
говоренні якоїсь наукового праці атеїстичного спрямування. Ва
силь Васильович пригадав, як він із своїм болгарським колегою 
почув із уст екскурсовода Заповідника “КиєвоПечерська Лавра” 
слова про те, що монастирі були центрами мракобісся, жорсто
кими феодалами, експлуататорами, неосвічені ченці сіяли серед 
народу забобони та темряву.

– Он як? – здивувався болгарський кінематографіст. – А у нас 
монастирі здавна були центрами культури, науки та мистецтва, 
поширювали писемність, освіту, були опорою народу в темну 
добу османського поневолення.

Цей діалог фокуксує два полярно різноспрямовані (тому й од
нобічні) погляди на роль у світській культурі православних мо
настирів, – інституцій, які з’явились у вже православній Візантії 
на тлі розчарування християн реальними результатами розбудо

М. р. СелiВаЧОВ,
М. а. СаГайДаК

чи сумісні церковна та світська культура, 
храм і музей? 

В есеї стисло представлено головні проблеми взаємодії церков-
ної та світської культури ХХ ст. на матеріалах, які безпосередньо 
досліджувались авторами у ряді православних країн Європи. Осно-
вна увага приділена церковному музейництву в україні та Києві.

Ключові слова: церковна та світська культура, монас-
тирські музеї.
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ви християнської держави. Відлюдникичернеці, подібно до му
чеників попередньої ранньохристиянської доби (I–V ст.), стали 
“сіллю” християнства у середньовічний період, який у нашій кра
їні затягнувся десь до ХVІІІ ст. 

Згадаймо, що саме монастирі на Сході та Заході Європи були 
тоді головними осередками культури: літописання, мистецтв і 
художніх ремесел, освіти, науки тощо. До 10% населення Візантії 
були монахами та монахинями. Ось чому кількість пам’яток цер
ковної архітектури значно більша у центрі візантійського куль
турного ареалу (Балкани, Анатолія), ніж на його околицях, (зо
крема в Україні та Росії). Деякі з давніх балканських монастирів 
є значними паломницькими центрами з багатими музеями, що 
обслуговуються самими монахами. Інші (в яких усього лише два
три ченці) використовуються як старечі притулки, навчальні 
установи, сільськогосподарські заклади тощо. Тому наївно було 
б сподіватися, що в усіх цих збережених (і тим більше у заново 
“відтворених”) монастирських і храмових комплексах у наші дні 
може буде відтворене літургічне життя. 

Зовсім протилежне враження з’являється сьогодні від подоро
жі з України на північний захід. У нас ледь не у кожному селі збу
довано чи будується новий храм, а вказівники на узбіччях шосе 
вказують шлях до відновлених або зовсім нових монастирів. Тра
пляються церковні новобудови (значно кращі з естетичного по
гляду) й у Польщі. Натомість у Німеччині такі випадки поодинокі, 
а у Голандії, навпаки, монастирі та храми нині часто використову
ються для світських потреб і навіть перебудовуються під житло. 
Тобто, у радикально ліберальній Голандії, де за офіційними дани
ми більшість населення – невіруючі, успішно втілюється мрія біль
шовицьких ідеологів про побудову атеїстичного суспільства, при 
тому без кривавих гонінь, які тривали у нас кілька пореволюійних 
десятиліть і так і не дали бажаних для безбожної влади наслідків.

У Російській Імперії стосунки Церкви та світської влади теж не 
були безхмарними, відбувалося зрощення церковних інститутів 
з державними, внаслідок чого катастрофа Імперії 1917 року ста
ла водночас і катастрофою Церкви, зруйнувала її соціальнокуль
турну інфраструктуру, зокрема науковоосвітні та музейні закла
ди, друкарні, художньоремісничі центри й іконописні майстерні, 
лікувальні, паломницькі й інші суспільні установи, що зосеред
жувалися переважно при монастирях. Отже, майже повна лікві
дація у СРСР Церкви звела практично до нуля й її культуртрегер
ську роль, яка, правда, поступово зменшувалася при переході від 
середньовіччя до нового часу.
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У межах нашої доповіді нема місця на докладний аналіз ево
люції церковного культуртрегерства, тому відзначимо тільки де
які головні тези:

• Провідна роль у розвитку всіх галузей сакрального мисте
цтва від середньовіччя до наших днів;

• Ілюстровані книги з монастирських друкарень і орнамен
тика церковних предметів як іконографічне джерело для 
різних видів народного мистецтва;

• Монастирське ремесло як важливий чинник розвитку де
коративновжиткового мистецтва України та формування у 
ньому міжрегіональних і загальнонаціональних ознак;

• Пріоритет у становленні вітчизняного музейництва завдя
ки утриманню храмових ризниць з їх систематизованим 
обліком, формування надзвичайно цінних збірок єпархі
альних давньосховищ і Церковноархеологічного музею 
при Київській духовній академії;

• Роль мандрівних монахинь із закритих монастирів у розви
тку народного декоративного мистецтва.

Як негативні моменти у цьому ряду слід відзначити протидію 
монастирів спробам Імператорського Товариства сприяння русь
кому іконопису заборонити у позаминулому столітті друкування 
паперових іконок, які витісняли з ринку справжніх іконописців, 
хоч і приносили монастирям значний прибуток. Опубліковані 
кілька десятків томів протоколів Імператорської Археологічної 
комісії свідчать, що вже у 2й половині ХІХ ст. намітилася тен
денція недооцінювання, коли не нігілістичного ставлення з боку 
чималої кількості кліриків і навіть архієреїв, до давніх пам’яток 
церковного мистецтва. Захищати останні від варварських понов
лень здебільшого доводилося світським фахівцям. 

Ця тенденція посилилась у наші дні, коли стають відомими не
поодинокі факти знищення давніх храмів церковними громада
ми, з метою звільнення місця під нову споруду. Характер епідемії 
набула масова заміна іконостасів і взагалі старих ікон, перема
льовування давніх стінописів. Боляче спостерігати, як із храмів, 
повернутих церковним громадам, викидаються ретельно ство
рені музейні експозиції, що розповідають про історію побудови 
цих пам’яток архітектури. чомусь вони нікому не заважають в 
інших країнах, зокрема й православних. 

Інтелігентна громадськість обурена фактами нищення або 
псування, спотворення культурних цінностей уже не більшо
вицькою владою, а церковниками різних юрисдикцій, зокрема у 
КиєвоПечерській Лаврі, Видубецькому монастирі, Кирилівській 
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і Андріївській церквах тощо. На їх наукове дослідження та рес
таврацію протягом кількох десятиліть витрачено значні кошти з 
небагатого вітчизняного бюджету.

Насторожують наміри деяких, м’яко кажучи, малокультурних 
кліриків – не тільки знищити сліди музеєфікації у храмах, повер
нутих у розпорядження громад,а й перемалювати стінописи, що 
видаються комусь із отців “неканонічними”, наприклад, у тій же 
Кирилівській церкві. Всупеч охоронним договорам ікони та стіно
писи давніх храмах руйнуються від механічних пошкоджень, пе
репаду температур, конденсату, вкриваються кіптявою від лам
пад і свічок. І не чутно, щоб державні служби охорони пам’яток 
ефективно виконували свій обов’язок і запобігали псуванню на
ціонального надбання, дорогоцінного також у прямому смислі 
цього слова. Ентузіасти (точніше, фанати) релігійної “чистоти” 
напевно не зупинилися б перед знищенням давньоруських світ
ських сюжетів у Софії київській або давньохристиянських знаків 
у римських катакомбах, які, на їх думку, не відповідають вимогам 
до церковного мистецтва. 

Остання теза, як це не курйозно, служила виправданням до 
тотального усунення давньоруських ікон із храмів у добу Кате
рини ІІ. Про їх історикокультурну та художню цінність майже 
ніхто не наважувався тоді говорити, хіба що Ломоносов у Росії 
та Гете у Німеччині – уми, що возглашали істину задовго до на
стання сприятливих умов. А тепер, навпаки, клірики вимагають 
повернути назад із музеїв ікони, вилучені з їхніх храмів ледь не 
сто років тому, бо вони ніяк не можеть без “намолених образів”! 
І при цьому воліють не згадувати, що у синодальний період ста
ровинні книги й ікони заведено було передавати з діючих хра
мів до єпархіальних давньосховищ, де ними опікувалися вчені 
дослідники. 

Нагадаймо й про те, що фрески Софії київської збережені для 
нащадків за наполяганням не церковної, а світської влади в осо
бі Імператора Миколи І. А єпископ Порфирій Успенський передав 
привезені ним у Київ рідкісні ранньохристиянські ікони VI–VII 
століть (нині вони у Музеї мистецтв імені Ханенків) не у діючі 
Лавру, Софійський чи Володимирський собори, а у Церковноар
хеологічний музей при Київській духовній академії! Богові – бо
гове, Кесарю кесареве, а музеєві музейне, тобто давні твори, що 
стали вже реліквіями та раритетними пам’ятками.

Але повернімося до пореволюційних років. Масове закриття 
монастирів і храмів зумовило появу такого феномену, як музе
єфікація найцінніших церковних об’єктів, оскільки альтернати
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вою їх повному руйнуванню могло тоді бути тільки перетворен
ня на музей. Саме так створювався, зокрема, КиєвоПечерський 
історикокультурний заповідник у 1920і роки – усупереч інтере
сам влади. Протягом громадянської війни ледь не всі режими, що 
швидко змінювались у Києві, систематично грабували святині та 
цінності Лаври, псували її пам’ятки. З утвердженням більшови
ків такі дії набули державного характеру. Тільки з 1919 по 1922 
рік у Лаврі вилучено коштовностей на суму понад 164. 657 крб. 
золотом. Утворення 1922 р. “Музею культів і побуту” дещо ста
білізувало ситуацію, бо з’явився господар, який прийняв на себе 
відповідальність за збереження успадкованих колекцій.

Зусиллями та жертовним ентузіазмом кращих представників 
інтелігенції вдалося врятувати від повного знищення колекцію 
Церковноархеологічного музею, безліч унікальних старожит
ностей із приватних колекцій. Отож, постанова ВУЦВК і Ради 
народних комісарів УСРР «Про визнання колишньої КиєвоПе
черської лаври історикокультурним Всеукраїнським музейним 
містечком» від 29 вересня 1926 року стала вимушеним актом ле
галізації атеїстичною владою лаврського Заповідника, фактично 
створеного всупереч її намірам.

Більшовизм ще не набрав повної сили, аби все до останку під
порядкувати собі. Його “класове око” вихоплювало із “сміття іс
торії” передусім історичні коштовності з монастирів і музейних 
колекцій, які чарували “нових цінителів” не стільки мистець
кою досконалістю, скільки вагою та вмістом жовтого металу. 
Уже було видно, що ленінський антиінтелектуалізм, втілений і 
у масовому атеїстичному наступі більшовицької держави, при
зведе до краху й обернеться пусткою. Незважаючи на це, вели
ка частина тогочасної інтелігенції, як сказав поет, масово пішла 
“революционным шагом”.

У той складний і багато в чому зовсім не вивчений час де
структивні дії нового керівництва країни паралізували гума
нітарні дослідження, а самі науковці, слідом за монахами та 
кліриками, зазнавали переслідувань і брутального тиску. Всі ці 
фактори заважали, проте музейні працівники все зробили для 
збереження фондів. Серед багатьох самовідданих подвижників 
у першу чергу згадаймо тих, хто продовжував видавати праці 
високого наукового рівня, що досі не втратили своєї актуаль
ності. Це, зокрема, Микола Макаренко, Данило Щербаківський, 
Петро Курінний, Кость Кржемінський, Кость Мощенко, Марія 
Новицька, Павло Попов, Павло Потоцький, Валентин Шугаєв
ський, Ксенія Барладіна й інші.
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Таким чином нинішній Національний КиєвоПечерський істо
рикокультурний заповідник і його попередник – Музей культів і 
побуту – стали фактичними спадкоємцями Церковноархеологіч
ного музею, заснованого ще 1873 року при Київському церков
ноархеологічному товаристві, адже основою будьякого музею 
є його колекція. Заповідник не тільки зберіг, але й примножив 
колекції своїх попередників, отже він має законне право вважати 
себе їх правонаступником. 

Сучасний музей не може існувати поза суспільством, і в цьому 
його функції мало змінились. Дух конфронтації, що його запро
грамували більшовики, оголошуючи музейні установи школами 
комуністичного виховання, в яких їхні політичні комісари цілком 
і повністю визначали картини минулого, нарешті відійшов у ми
нуле. Тепер іде пошук компромісів і співпраці з діючим на тій же 
території монастирем. 

Майбутнє Заповідника пов’язано з поглибленням співпраці 
наукової музейної установи з православною церквою. Концепція 
взаємозалежності та згоди на ґрунті критичного здорового глуз
ду має замінити застарілу концепцію конфронтації. Перш за все, 
сторони мають усвідомити законність устремлінь одна одної, як 
і неминучість при цьому окремих ухилів і аберацій. Було б на
ївністю вважати, що така відповідальна справа, як формування 
людини, є привілеєм однієї тільки віри чи самої лише культури. 
Відомо, що християнство продовжує лишатися творчою силою 
людства, водночас і культура, як творіння розуму, тяжіє в своєму 
розвитку до певної автономії, навіть самосакралізації. 

Немало людей знаходять через культуру Бога та смисл життя, 
сприймаючи віру як етичну норму. Це і є, на нашу думку, осно
ва для пошуків ефективної взаємодії, в ході якої вигладжувати
муться конфлікти та непорозуміння, що подеколи спалахують 
переважно через земні (коли не приземлені) побутові причини 
та гордість, однаково властиву ледь не кожному смертному, не
залежно від того, чи носить він капелюх, клобук або камилавку. 
Адже є зарозумілість науковця, що в глибині душі пишається (а 
то й явно хизується) нагромадженими ним скарбами знань, і є 
зарозумілість церковнослужителя, що самовпевнено вважає своє 
щоденне перебування в храмі замінником світської освіченості й 
автоматичним наближенням до Істини.

До того, як у нас налагодиться власне монастирське музейни
цтво, співіснування у монастирі чернечої братії та світського му
зею лишатиметься, мабуть, оптимальним варіантом. Його пере
ваги апробовано досвідом КиєвоПечерської, ТройцеСергієвої, 
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ОлександроНевської, Успенської Святогорської Лаври, Михайлів
ського Золотоверхого монастиря. Коли ж “духовні особи” нехтують 
приписами фахівців у галузі охорони пам’яток, трапляються такі 
речі, як обвали лаврських печер унаслідок щедрого поливання мо
нахами квітника над ними, нищення давніх фресок або перекочо
вування церковних цінностей уже не до державних, а до новітніх 
приватних зібрань, у яких ці художні твори, зрозуміло, позбавля
ються пам’яті про своє походження, відтак втрачаються для науки. 

Ще один спільний знаменник може сприяти реалізації спільної 
перспективи – усвідомлення того, що території, на яких спільно 
діють монастирі та музеї, є визначною цінністю духовнокуль
турної спадщини. Вже у природньогеографічній іпостасі (гео
логічній, пейзажнорельєфній, екологічній) ці, як правило, релік
тові ділянки ландшафту з виразними живописними схилами та 
терасами становлять унікальну пам’ятку природи, а у свідомості 
більшості людей (не обов’язково православного віросповідання) 
складають священний образ Царства Небесного на землі. 

Подвижницькою багатовіковою працею людини монастирські 
урочища перетворилися з топографічного поняття – у колиску бі
блійної традиції на наших землях, яка зберегла істинні свідоцтва 
священної історії. Тут кожен камінь може повідати про много
трудне становлення наших світоглядних основ. Воно розпочало
ся з убогих обителей християнських місіонерів, але утвердилося 
численними пам’ятками архітектури, мистецтва, писемності. По
глиблене вивчення та пізнання монастирських і храмових комп
лексів має стати одним із головних завдань вітчизняної науки, 
як світської, так і церковної, адже на цьому культурному просто
рі сходяться інтереси практично всіх дослідників християнської 
цивілізації, тож утрати, якщо їм не запобігти, відчуваються теж 
усіма, так само як спільними стають успіхи та досягнення.
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Як тривога – то й до Бога», – каже народне прислів’я. Сто совно 
Шевченка, то він був з Богом, з постійною молитвою до Нього не 
тільки в лихі години, а й у добрі, щасливі, яких у нього, на жаль, 
було дуже мало. Зовні – набожність Шевченка можна пояснити 
вихованням у родині: дідусь, батько і мати постійно молилися 
при дітях Микиті, Ярині, Катерині, Тара сові і спонукали їх мо
литися разом. Раннє сирітство Тараса ще більше посилило його 
уповання на Бога, зумовлене при хильністю до нього сільського 
священика Григорія Кошиця та навчанням грамоті у церковних 
дияконів. Як би не нарікав сам Шевченко на дисциплінарні за
ходи (часом з різкою) його учителів Губського, Богорського та 
інших, але саме під їх впливом він вивчив напам’ять увесь Псал
тир, читав його на похоронах в селі і назагал полюбив Священне 
Писання, зжив ся з ним. І єдиною книгою, яку він тримав при собі 
під час багатоденної подорожі під арештом з Петербурга в Орсь
ку фортецю, була Біблія. Вразливий за вдачею, Тарас молився 
Богу, коли був у радості, коли успіх приходив до нього як пое та і 
мистця; навіть коли хто мовив до нього привітне слово або при
ймав його, безхатченка, на гостину. Та найчастіше лу нала з його 
уст молитвапрохання – у дні, місяці й роки пере живань, стресів, 
погроз, хвороб, знущань.

З весни 1847 року у Шевченка починається темна смуга неволі. 
З усіх кириломефодіївців він був покараний най тяжче. Відібрано 
щось більше, ніж воля: мистцеві й літе раторові за Божим покли

Д. В. СтеПОВиК

Молитва і поезія
(з досвіду Тараса Шевченка)

Коли Олександр Кониський писав свого вірша-звернення до Бога 
«Боже, Великий, Єди ний», він не думав, що його невеликий по етичний 
твір стане славнем /гимном/ вели кої церкви великої української 
нації. так само і шевченко в поемі «Марія» та в пере співах псалмів 
не плекав надії, що ці й чи сленні інші його поезії стануть гордістю 
української літератури і звучатимуть як досконалі молитви. тож 
у цій статті про стежується зв’язок християнської поезії шевчен-
ка із засадничими ознаками, ритмікою, благозвучністю, красою мо-
литви український православних християн.

Ключові слова: поезія, молитва, духовність, Псалтир, терпін-
ня, Десять Заповідей, Біблійний текст, покаяння, Божа правда, 
прослава, переспіви.
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канням категорично заборонена усяка творчість. Як Господові Ісу
су Христу злостиві фарисеї забороняли під погрозами робити до
бро, зціляти в суботи недужих й робити інші Божеські чудеса, так 
і невільнику Шевченкові нові фарисеї, під страхом нової кари, не 
дозво ляли написати ані рядка, нічого не малювати і не рисувати.

Але нема сили, яка б абсолютно заборонила робити доб ро, 
бо воно – від Бога. І нема ката, який би знищив творчість, бо це 
сама істота людини, покликаної до творчості Богом: на заслан
ні Шевченко писав, малював і рисував! Пильнував обережність, 
бо перебував у оточенні більшою мірою лю дей злих, ніж добрих. 
Він завів собі «малу книжку», яку не тримав у казармі, бо її ви
явили б і донесли б; а тримав біля литки, за халявою чобота: схо
вок, куди ніхто не залізе. Од ним із перших віршів, вписаних у цю 
мініатюрну книжку, був «Іржавець». Це роздум про наслідки по
разки українців біля Полтави. Шевченко чудово розумів причини 
цієї перемоги зла над добром і волею; і це зумовило його сум і 
прикре сло во національному зрадництву, коли «чули, чули небо
жата, чули, та мовчали. Бо їм добре на чужині мурзи завдавали». 
Сам жертва зради (кириломефодіївців видав підісланий агент), 
Шевченко обурюється, що власну нерозторопність, невміння 
об’єднатися ладні пояснити неласкою Бога: «І все то те лихо, все, 
кажуть, од Бога! чи вже ж Йому любо людей мордувать? А надто 
сердешну мою Україну? Що вона зроби ла? За що вона гине? За що 
її діти в кайданах мовчать?»

Ці нелогічні пояснення трагедії Полтави неласкою Бо жою аб
солютно чужі Шевченку! Він наводить наприкінці вірша плач 
Пресвятої Матері Господа Ісуса Христа з чудот ворної ікони, при
несеної із Запорізької Січі на Полтавщину в село Іржавець. Гос
подь послухав молитву Богородиці, зва жив на її сльози, і пока
рав найбільшого в ті часи ката Украї ни – несамовитого виродка 
Петра: «Заплакала Матер Божа сльозами святими, заплакала ми
лосерда, неначе за сином. І Бог зглянувсь на ті сльози, пречис
тії сльози! Побив Петра, побив ката на наглій дорозі. Вернулися 
запорожці, принес ли з собою в Гетьманщину той чудовий образ 
Пресвятої. Поставили в Іржавиці в мурованім храмі. Отам вона й 
досі плаче та за козаками».

Тут важливі два моменти. Шевченко певен, що Полтав ська ка
тастрофа була наслідком відсутності в козаків упо вання й надії 
на Божу поміч, що могло їх об’єднати і зміцни ти, – тож їхні на
рікання, що лихо те було від Бога, – безглузді. Також Шевченко 
ясно декларує свою православність вірою у чудотворні ікони, ви
являє свій минулий досвід іконотворця й іконознавця. На цьому 
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моменті слід зупинитися детальніше, бо в морі шевченкознавчих 
публікацій якось «потонула» ува га до його творчості як іконо
маляра та реставратора ікон. З різких висловлювань Шевченка в 
його щоденнику про недба ло намальовані ікони в одному з хра
мів Нижнього Новгорода можна зробити висновок, що він вва
жав ікономалярство за найвище мистецтво, яке потребує особли
вого таланту й ви тонченого володіння пензлем. Як вихованець 
Карла Брюллова, Шевченко й у світській, і в релігійній творчості 
стояв на позиціях романтизму й класицизму, вважаючи старий 
ві зантійський стиль, зокрема в його московськосуздальських 
псевдоформах і спотвореннях, неприйнятним для храмового 
мистецтва. Правила нового ікономалярства Шевченко знав до
сконало, оскільки ще підлітком пройшов школу народного іко
номалярства у дяків, а в Петербурзі набагато його вдоско налив 
уже як мистецьпрофесіонал.

Подібно і в поезії: до вершин професіоналізму Шевчен ко йшов 
від краси й досконалості народної творчості. Олек сандр Конись
кий у своїй праці – хроніці життя Шевченка – відзначає ці два 
потужні складники геніальності Шевченка як письменника і як 
мистця. Перший складник – українська народна пісня з її, як пи
сав Іван Франко, «меланхолійною основою і відтінками делікат
ного гумору, перетворений в кипучу кров самого Шевченка, за
крашений сильною його індивідуальністю». «Другим духовним 
хлібом Шевченка, – додає від себе О. Кониський, – можна сказати 
змалку й до останку, стає Біблія і переважно з неї Псалтир. Шев
ченко ще змалку читав, чи не з першого й до останнього слова, 
Біб лію; за порадою Брюллова, читав він і потім. читав її, сидя чи в 
тюрмі, і в казематі, і в казармі смердючій. Вплив Біблії яскраво й 
виразно відбитий скрізь у Шевченкових поезіях і в прозі, писаній 
московською мовою, а навіть у листах до приятелів і до знайо
мих. Вплив Біблії, не менший від впли ву народної поезії, лежить 
червоною ниткою на всіх творах Шевченка»1.

Цей доказ підтверджує автор монографії «Християнськофіло
софська думка Тараса Шевченка» Дмитро Бучинський, цитуючи 
висловлювання Шевченка з його повісті «Художник» про свої бі
блійні зацікавлення: ««Брюллов дуже гостро заборонив мені бра
ти теми з чогось іншого, а тільки з Біблії та історії греків і рим
лян. Там, говорив він, є сама простота й краса, а в середньовічній 
історії – неморальність і біда. Тепер у мене в хаті жодної книжки 
й нема, крім Біблії». Святим Письмом Шевченко цікавився дуже 
глибоко. Це за цікавлення можна назвати навіть студіями. Тож 
не дивно, що Святе Письмо так сильно відбилося не лише на 
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творчос ті, але й на самому житті поета. Не дивно, що воно мало 
та кий колосальний вплив на його творчість»2.

Люди, покликані з небесних висот до творчості у сфе рі обра
зотворчого мистецтва, мають добре розвинену ві зуальну пам’ять. 
Образи Біблії й церковної історії були не тільки в душі і пам’яті 
Шевченка, а й у його візуальних ви діннях. Практичні навички в 
іконописному мистецтві над звичайно знадобилися Шевченкові 
під час його подорожей Україною в 18451847 роках як співробіт
никухудожнику Київської Археографічної комісії. Він малював, 
рисував ви значні пам’ятки старовини, а також записував зразки 
усної народної творчості. Усе щось дуже важливе робив також за 
покликом серця, виходячи зі своєї міцної та щирої віри в Бога: де 
натрапляв на давні ікони, які були занедбані, – реставрував їх або 
домальовував. Це зовсім недосліджена сторінка його творчості, 
бо нею в сумновідомі радянські часи ніхто не ризикнув займати
ся; але сьогодні вже про мовляють про причетність Шевченка до 
ікономалярства та реставрації ікон архівні матеріяли.

Так, історикархівіст з Луцька, краєзнавець Володимир Рожко 
документально встановив, що під час поїздки на Во линь Шевченко 
відвідав біля міста Ковеля села Вербку і Секунь. Метою його було 
визначити місце поховання переслі дуваного царемкатюгою Іва
ном Лютим волинського князя Андрія Михайловича Курбського. 
Разом із Шевченком у цих селах побував також член Археографіч
ної комісії, автор нау кової біографії Курбського професор Микола 
Іванишев. У селі Вербка Шевченко зробив рисунок церкви Святої 
Трійці, де був похований князь Курбський, накреслив план цієї 
церкви і самостійно виявив бажання реставрувати ікону святого 
Ми коли. У ній він домалював руки святого, зведені у благословін
ні, бо вони були зовсім стерті, фарба на них обсипалась. За числен
ними свідченнями вірних, ікона була і є чудотворною.

У селі Секунь у каплиці преподобного Йова Шевченко значно 
ґрунтовніше домалював ікону пресвятої Богородиці типу Одигі
тріїПровідниці: прикраси на її одязі та одязі Ісуса Христа, коро
ни на їхніх головах. З Ковеля Шевченко поїхав до Володимира
Волинського. Тут у селі Туричани він повністю намалював для 
каплиці біля церкви Ризоположення ікону Богородиці Одигітрії
Провідниці надзвичайної краси. Вона зберігалася аж до кінця 
30х років XX століття і була знище на, як пише автор, червоними 
вандалами разом з каплицею. Володимир Рожко наводить свід
чення про красу цієї ікони Шевченкового пензля (мальованої 
восени 1846 року) оче видця Святополка Шумського, який бачив 
ікону до початку Другої світової війни: «Надвівтарна ікона Діви 
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Марії була легка, гармонійна і мала наш характер – візантійсько
український. Форма образу – прямокутник. На легкоблакитному 
колі неба стояла постать Діви Марії з Дитятком. Ніг не було ви
дно – зливалися з небом. Легкі, ясні, лагідних барв шати. На небе
сах обводили постать Божої Матері дванадцять золо тих зірок. За
гальний образ був чудово легкий»3. Навіть це коротке свідчення 
дає сигнал, що йдеться про ікону не вповні візантійського стилю 
(в якому ніколи не було легкості, яснос ті, світлоносності, на чому 
робить наголос п. Шумський), а про стиль класицизму із сильним 
романтичним струменем, влас тивий іншим малярським творам 
Шевченка тих років4.

Іконописні вправи у сільських дяків, участь у Петербурзі в 
сакральних розписах, студентська академічна курсова ро бота – 
сепія «Мойсей видобуває воду зі скелі» (1839), кіль ка підготов
чих рисунків до ікон, які він зробив на засланні, зокрема Спаса 
Нерукотворного і Господа Ісуса Христа, що благословляє хліб; 
зрештою, хвилююча готовність створи ти запрестольний образ 
Воскреслого Христа для одного з храмів [цар у Петербурзі і гу
бернатор в Оренбурзі відмо вили Шевченкові у праві намалювати 
цей образ) – усе це свідчить про глибоке натхненне бажання Шев
ченка різних періодів його життя внести свою лепту у величну 
тисячо літню історію українського сакрального мистецтва. Якби 
інакше склалася його доля, якби він уникнув тюрми і за слання та 
щоб здійснив свою мрію оселитися у власній хаті в Україні серед 
ланів широкополих, – міг би стати, як і його старший приятель 
по Академії мистецтв Іван Сошенко, ви значним ікономалярем, 
утверджуючи український стиль ікон, а не нав’язаний, який Шев
ченко не раз називав з іро нією не інакше як «суздальщиною», ма
ючи на увазі спотво рений псевдовізантійський «стиль».

Серед шевченкознавців існує думка, яку заледве не зро били 
аксіомою, ніби Тарас не любив ченців. Любив чи не любив – це пи
тання до дискусії. Втім, відомо, яким з погляду моралі були клір, 
чернецтво і єпископат у Російській Право славній Церкві доби ім
перії: любити їх можна було з вели ким трудом, насилуючи самого 
себе. Але, як незмінне явище Вселенської Церкви, монашество не 
викликало в Шевченка осуду. Та й не могло викликати, бо монас
тир в ідеалі – це постійна безугавна молитва, тобто те, що було 
властиве самому Тарасові. На засланні він сам опинився у стано
вищі монаханевільника. Мав час пригадати книжки, читані ще 
до заслання, про козаків та народні історичні пісні про те, як по
старілі козаки, не маючи своїх родин, ішли каятись та спокутува
ти на старість гріхи – куди? В монастирі! Напевне, Шевченко знав 
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історію генерального судді Запорізької Січі Михайла Вуяхевича, 
який у похилих роках постригся в чен ці КиєвоПечерської лаври 
під ім’ям Мелетія, а відтак був обраний керівником цієї великої 
обителі – архимандритом.

Але, задумавши написати у свою малу книжку поему «чер
нець», Шевченко шукав драматичніший епізод чернечого каяття 
і знайшов його на прикладі дуже непростого життя фастівського 
та білоцерківського полковника Семена Гурка, більш відомого як 
Семена Палія. У нього були дуже складні стосунки з гетьманом 
Іваном Мазепою, і дійшло до того, що Палій зі своїм полком зра
див Мазепу під Полтавою, воюючи на боці царядеспота Петра. 
Більшу частину поеми «чернець» Шевченко присвячує гріхов
ному життю цього полковника. Мучачись совістю, він п’є («як ту 
воду цебром відром вино розливають»), танцює («старий ударив 
в зака блуки, аж встала курява), але совість не приспати; і Палій, 
вже зовсім сивий, вирішує спокутувати свої гріхи у СпасоПреоб
раженському монастирі у Межигір’ї, що біля Києва, під давньою 
князівською резиденцією Вишгородом. Монас тир дуже давній, 
ровесник Хрещення РусиУкраїни, засно ваний 988 року; значить, 
за народною прикметою, «намоле ний», тож для грішників ба
жаний. Шевченко чудово розуміє, для чого завітав за монастир
ську браму чоловік, який спо чатку завзято боронив Україну від 
ворожих напасників, а наприкінці впав у тяжкий гріх зради: «Хто 
ж цей сивий по прощався з світом? Семен Палій, запорожець, ли
хом не до битий». Закінчення поеми – покута Семена. Минуле 
життя – як кадри в кіно. Одірвавшись на мить від читання Свя
того Письма, він бачить внутрішнім зором своє минуле, в якому 
«братерство славне ожива. А сивий гетьман, мов сова, чен цеві за
зирає в вічі» – це Мазепа, якого Палій зрадив, викли кає його душу 
на розмову. І наче апостол Петро, що спочатку клявся Ісусові у 
вірності до смерті, а потім зрадив його, коли Господа схопили у 
Гетсиманському саду, та й спокутував свій гріх гіркими сльоза
ми (і, звичайно, був прощений ми лосердним Христом), – так і те
пер зрадник гетьмана Семен Палій: «І покотились із очей на рясу 
сльози... Бий поклони! І плоть старечу усмиряй. Святе Писаніє 
читай, читай, читай та слухай дзвона». І що ж? Покорена гординя. 
Зрікся гріхів і засудив їх у собі. Всю ніч молився і питав: «Для чого 
я на світ родився?» Тоді перед світанком тяжкий камінь проще
ного гріха звалився із серця Семена. На ранок «до утрені завив 
з дзвіниці великий дзвін. чернець мій встав, надів клобук, взяв 
патерицю, перехрестився, чотки взяв... І за Україну мо литись ста
рий чернець пошкандибав».
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Як бачимо, Шевченко ставить набагато глибшу пробле му, ніж 
провадить звичайну констатацію дійсного факту історії, що по
старілі козаки, навоювавшись та натанцювавшись, ішли в мо
настирі. Це проблема духовна і чисто єван гельська: хто від душі 
кається, то, яку б провину не мав і який би гріх не висів на ньо
му, – проститься йому. Про це виразно каже Господь Ісус Христос 
апостолам: «Уважайте на себе! Коли провиниться твій брат, до
кори йому; а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім раз 
денно він прови нивсь проти тебе, і сім разів звернувся до тебе, 
говорячи: Каюся! – Вибач йому» (Євангелія від св. Луки, 17:34). 
Для Шевченка Палій – не закоренілий зрадник, а такий, що тяж ко 
спіткнувся грішник, який усвідомив свій негідний вчи нок і спо
кутував його. Це справжня християнська позиція, яку постійно 
відстоював поет у житті й творчості.

Невольничі вірші й поеми Шевченка за змістом і формою не 
раз нагадують покаянні чи прохальні молитви. Характер ним тут 
є вірш, присвячений його приятелеві лікарю Андрію Козачков
ському. Написаний він в Орській фортеці, імовірно восени 1847 
року, бо Тарас, порівнюючи гарні зеленоголубі українські ниви 
зі степами за Уралом навколо Орської фор теці, пише про останні 
так: «І там степи, і тут степи, та тут не такії, руді, руді, аж червоні, 
а там голубії». Жухла трава, кущі, бур’яни в тих краях набувають 
рудого кольору з початком осені – від бездощів’я і суховіїв. Поет 
скаржиться лікареві Андрію на свою тугу за Україною, а надто за 
тим, що не має права ні писати, ні малювати, і щоб не потрапити 
донощи кам на очі, «неначе злодій, поза валами в неділю краду
ся я в поле». Тільки у святий день і тільки далеко в полі, подалі 
від очей начальства, Шевченко мав маленьке відчуття свободи – 
«вийду понад Уралом на степ широкий, мов на волю».

Тужливий тон вірша «А. О. Козачковському» дуже нага дує тон 
покаянних псалмів царя Давида. Напевнетаки Шев ченко брав у 
свої прогулянки степами за Уралом і Біблію, з якою не розлучався 
на засланні. Окремі мотиви цього вір ша дуже нагадують покаян
ні 6, 7 і 9 псалми Давида, коли відчай і біль переходять в надію на 
Божу доброту. «Моє око зів’яло з печалі, постаріло через усіх во
рогів моїх, – в скор боті зізнається Давид. – Відступіться від мене, 
усі беззакон ники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання 
моє Гос подь вислухає, молитву мою Господь прийме!» А Шевчен
ко: «Минають літа молодії, минула доля, а надія в неволі знову за 
своє, зо мною знову лихо діє і серцю жалю завдає... Бла гаю Бога, 
щоб світало, мов волі, світу сонця жду». А в описі плачу довгими 
безсонними ночами є прямий збіг між 6м псалмом Давида і ві
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ршем Шевченка «А. О. Козачковсько му»: «Змучився я від стогнан
ня свого, поночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами свої
ми окроплюю ложе своє!» (Псалом 6:7). Шевченко: «Ще прийдуть 
думи. Розіб’ють на стократ серце, і надію, і те, що вимовить не 
вмію... І все на світі проженуть. І спинять ніч. часи літами, віками 
глухо потечуть. І я кровавими сльозами не раз постелю омочу» 
(«А. 0. Козачковському»).

Стогін і плач Шевченка з неволі, як і стогін та плач пере
слідуваного Давида; чи як Ісусова молитва до БогаОтця в Гетси
манії, «як був у смертельній тривозі, ще пильніш Він молився. І 
піт Його став, немов каплі крови, що спливали на землю» (Єван
гелія він св. Луки, 22:44), – не з жалю, що вчинив щось помилкове, 
а з усвідомлення, що страждати за правду потрібно, що це неми
нуче! часто цитовані Шевченкові сло ва «караюсь, мучусь, але не 
каюсь» не випадкові. Бо твердо знав, що не вчинив жодного зло
чину, а тільки й винятково ви ступав за Богом даровану свободу 
для свого рідного україн ського народу. Тому ніс свою незаслуже
ну десятилітню кару з гідністю, терпінням, часто зі сльозами, як 
і належить вірую чому, що йде за Христом, наслідує Його заповіді.

Якщо уважно простежити творчість Шевченка, то вия вимо, 
що він посвоєму прокоментував фактично усі десять Божих за
повідей. І жодної він не відкидає – навпаки, енергійно підтримує. 
Аксіомою шевченкознавства є думка, що в пое мі «Царі», написа
ній під час Аральської експедиції 1848 року, Тарас засуджує мо
нархічний деспотизм. І це правильно. Але не тільки. Якби йому в 
думці було лише поганьбити тира нів, то він напевне виділив би 
Навуходоносора, Кіра, єгипет ських фараонів, Ірода – «класичних» 
тиранів і гнобителів убивць. Ні, Шевченко бере для поетичного 
аналізу «святих» монархів: Давида (псалми якого так любив і пе
респівував], його сина Амнона, князів Київської Руси Рогволода 
та Во лодимира. через їхні постаті він виявляє своє ставлення до 
сьомої Божої заповіді «Не чини перелюбу» (Біблійні книги: «По
вторення Закону», 5:18; «Вихід», 20:14). Давид усе життя оплаку
вав свій злочин, коли, будучи одруженим, спокусив жінку одного 
зі своїх воєначальників красуню Вірсавію; і, щоб замести сліди й 
уникнути розплати, прирік законного чоловіка Вірсавії – Урію – 
на неминучу смерть в одній із воєн з амонітянами (Друга Книга 
Самуїлова, 11:14). Цей подвій ний злочин пророка, царя і псалми
ста Давида дивним спо собом переріс у третій злочин: його син 
Амнон зґвалтував свою сестру Тамару – за іншим перекладом: 
Фамару. Збез честивши, одразу зненавидів її і вигнав геть. Пере
любство Давида в молоді його роки на старість рикошетом уда
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рило по ньому ж – у мерзенному вчинку його сина, і виникнен
ні ненависті між його синами Амноном і Авесаломом, зрештою 
убивстві самого Амнона (Друга Книга Самуїлова, 13:139).

Дуже близька до біблійного тексту Шевченкова інтер претація 
історії царя Давида та його сім’ї. Вона напевне зу мовлена уваж
ним перечитуванням цих сюжетів з Біблії під час перепочинку 
Шевченка в Аральській експедиції. Твердо стоячи на істинності 
сьомої Божої заповіді «Не чини пере любу», Шевченко викладає 
ці сороміцькі епізоди без тіні іронії чи цинізму, а з глибоким су
мом, засвідчуючи цим чи стоту своїх помислів, свою християнську 
чеснотність: «Отак царевичі живуть, пустуючи на світі. Дивітесь, 
людські діти». Поет наче дає урок простолюддю, цим «людським 
дітям» – гидуватися мерзенним грішним життям багатіївможно
владців та їхніх чад. Наче несподівано, Шевченко в поемі «Царі» 
переходить до сюжетів вітчизняної історії Середньо віччя: Воло
димир Святославович, ще повністю «занурений» у язичництві 
з його розтлінням, гнаний хтивістю оволодіти красунею Рогні
дою, донькою полоцького князя Рогволода, оточує з військом По
лоцьк, палить місто, вбиває князя Рог волода, ґвалтує Рогніду, а 
потім виганяє її геть.

Отже, несподіванки переходу від прадавньої біблійної старо
вини до ближчого в часі і такого ж темного Серед ньовіччя у Шев
ченковій поемі нема (недарма ж Брюллов говорив Шевченкові
студенту, що «в середньовічній істо рії – неморальність і біда»). 
В нашій історії X століття (перед Хрещенням РусиУкраїни) на 
прикладі Рогволода, Рогніди та Володимира, – наче копіюється 
те, що сталося понад три тисячі років тому в гріховному клуб
ку ДавидВірсавіяАмнонФамар. «А із Києва туромбуйволом іде 
веприщем за Рогнідою Володимир князь со киянами. Прийшли, 
і город обступили кругом, і город запалили. Володимир князь 
пе ред народом убив старого Рогволода, потя народ, княжну поя, 
отиде в волості своя, отиде з шумом. І растлі ю, тую Рог ніду моло
дую, і прожене ю, і княжна блукає по світу одна, нічого з ворогом 
не вдіє. Так отакіїто святії оті царі».

Звичайно, Шевченко знав про велике каяття в цих тяж ких 
смертних гріхах і Давида, і Володимира. Він не протес тує проти 
того, що Церкви віднесли їх обох до лику святих – за великою не
збагненною милістю Ісуса Христа, Який казав своїм апостолам: 
«Ідіть же, і навчіться, що то є: “Милости хочу а не жертви”». Бо 
Я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння» 
(Євангелія від св. Матвія, 9:13). Шевченко зосереджує увагу на 
непроминаючій цінності сьомої заповіді Божої і наслідків, коли 
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хто її порушує: хти вість, розпуста, перелюбство самі по собі не 
закінчуються на задоволенні тваринних інстинктів тіла. Вони 
породжують ганьбу, ненависть, убивства. Про покаяння Шевчен
ко ба гато писав у інших своїх творах. Тут – про перелюбство та 
його згубні наслідки. І в цьому велика християнська заслуга Шев
ченка – одного з найбільш цнотливих і чеснотливих українців на 
обрії української культури. Це лише недобро совісні сучасні гра
бовичі та бузини намагаються спекуля тивно приписати Шевчен
кові щось прямо протилежне. Шевченко справді багато любив, 
але чистою християн ською любов’ю. І закликаючи у висновку 
поеми «Царі» до стинання царів – катів людських, він, знову ж 
таки – з чисто євангельської позиції – каже, що в умовах деспо
тії, тиранії, абсолютистської неконтрольованої монархії не може 
бути ані справжньої любові, ані добра, ані свободи: «Бо де нема 
святої волі, не буде там добра ніколи. Нащо ж себе таки ду рить? 
Ходімо в селища, там люде, а там де люде, добре буде. Там будем 
жить, людей любить, святого Господа хвалить».

Під час дослідницької експедиції на судні «Константан» в 
Аральському морі Шевченко записав у свою потаємну малу книж
ку низку віршів про Божеське походження всього прекрасного 
у світі, включаючи мову. Мов підтверджуючи думку апостола і 
євангеліста Івана Богослова, що «спокон віку було Слово, а Сло
во в Бога було, і Бог було Слово» (Свя та Євангелія від Івана, 1: 1), 
Шевченко записує 1848 року: «Ну що б, здавалося, слова... Слова 
та голос – більш нічого. А серце б’єтьсяожива, як їх почує!.. Знать, 
од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди!» Досконалий зна
вець сили слова, бо він постійно користувався цією силою, Тарас 
стояв на думці апостола Якова, що слово може піднести людину, 
а може і знищити: «Так само й язик – малий член, але хва литься 
вельми! Ось маленький огонь, а запалює величез ного ліса! І 
язик – то огонь! Ним ми благословляємо Бога й Отця, і ним про
клинаєм людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст ви
ходить благословення й прокляття» (Со борне Послання св. апос
тола Якова, 3: 5 – 10).

Бог, у Шевченковім розумінні, при сотворенні світу вніс у 
мову, культуру і мистецтво тільки прекрасне, тільки благо датне, 
від чого «серце б’ється, ожива». І лише гріх, внесений у природу 
людини дияволом, перетворює ці чудові Божі даяння на свою 
протилежність. через 9 років, роблячи щоденникові записи на
передодні свого звільнення із заслання, Шевченко багаторазово 
коментує польськомовну книжку польського філософаестетика 
німецького походження Кароля Лібельта «Естетика, або Роздуми 
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про прекрасне» (Познань, 1849). Тара сові не сподобалася есте
тична концепція Лібельта, вона йому попервах видалася чимось 
твердим, кислим, несмачним, наче німецький кисляк на воді. 
«Як, наприклад, людина, що так поважно трактує натхнення, – 
обурюється Шевченко, – прос тосердечно вірить, начебто Йосип 
Вернет наказував під час бурі прив’язувати себе на марсах до що
гли для отримання на тхнення? Яке мужицьке поняття про це не
збагненно Божесь ке почуття!» (Щоденниковий запис Шевченка 
від 10 липня 1857 року). Як і у вірші дев’ятилітньої давності «Ну 
що б, зда валося, слова...», тут Тарас виявляє свою віру в те, що од 
Бога виходять і голос той, і ті слова, і, певна річ, усяке позитив
не натхнення. Знаходячи крихти позитивного в теорії естетики 
поляканімця Лібельта, Шевченко все ж, оцінюючи прочитану 
ним книжку (її, в трьох томах, подарував Шевченкові 5 липня 
1847 року унтерофіцер Куліх), робить невтішний для Лібельта 
висновок, що праця позбавлена духовного начала, призем лена, 
наївна – одним словом, німецький вассерсуп: «Для лю динима
теріяліста, якій Бог відмовив у святому й радісному почутті ро
зуміння Його благодаті, Його нетлінної краси, – для такої напів
людини усяка теорія прекрасного ніщо більше, як пустопорожня 
балаканина. Для людини ж, обдарованої цим Божеським розу
момпочуттям, подібна теорія теж порожня балачка, і ще гірше – 
шарлатанство. Якби ці безжиттєві вченіестетики, ці хірурги пре
красного, замість теорії, писали б історію красних мистецтв, тут 
була б очевидна користь. Ба зарі переживе цілі легіони Лібельтів» 
(Шоденниковий запис Шевченка від 23 липня 1857 року).

Шевченко протиставляє теорію естетики, яка, в тракту ванні 
Лібельта, видається йому нежиттєвою, книзі італійця епохи 
Відродження Джорджо Вазарі, який детально описав біографії і 
творчі здобутки найбільших майстрів образот ворчого мистецтва 
своєї доби. Цю книгу Шевченко також уважно простудіював від 
початку до кінця. Дослідник хрис тиянської філософії Шевченка 
професор Дмитро Бучинський в оцінці поетом естетики Лібельта 
стоїть цілком на позиції Шевченка: «З цієї згадки знову ж ясно 
бачимо, що Шевченко все й усюди шукав нетлінної Божої краси. 
Це ясно з його всіх творів, але ця нотатка для нас дуже важлива 
тому, що це безпоетичний запис, дуже інтимний, і він нам без усі
ляких «але» доводить правдиве й християнське Шевченкове «я». 
Лібельт у своїй «Естетиці» займається питанням краси. Але до
сить виразно бачимо, що повністю Шевченка він не задоволив, 
бо признає йому багатство Божого дару розуму й почуття, а все
таки закидає йому пусту балачку й шарлатанство... Що Шевченко 
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цікавився філософією, а зо крема християнською філософією, до
казує нам також його лист до княжни Варвари Рєпніної від 1 січня 
1850 року, в якому поет пише: «Яка жахлива безнадійність! Така 
жахли ва, що одна тільки християнська філософія може боротися 
з нею. Я Вас прошу, коли зможете роздобути в Одесі, бо тут я не 
знайшов, прислати мені Тому Кемпійського «Про наслі дування 
Христа”. Одинока розрада моя тепер – це Євангелія. Я читаю її, 
без вивчення, щодня й щогодини»5.

Від усвідомлення свого несправедливого покарання Шевченко 
на засланні дуже страждав. Він добре розумів, що наділений та
лантом поета і мистця з небес, від Бога. Але не раз ставив собі за
питання, чому сталося Боже допущення, що цей дар так бруталь
но знехтуваний, що його бажання реалізувати його в конкретних 
творах прирівняно до тяжкого кримінального злочину? І ось ці 
читання Євангелій, про які він каже як про одиноку свою розраду 
в умовах жи вотіння в солдатській казармі, дали йому відповідь 
на бо лючі запитання, чому з ним небо повелося несправедливо. 
З текстів Святого Письма довідується, «що ввесь світ лежить у 
злі» (Перше Соборне Послання святого апостола Івана, 5: 19); що 
«поскільки намножуються в нас терпіння Христо ві, – так через 
Христа й потішення наше намножується. Бо як терпимо скорбо
ти, то на вашу потіху й спасіння» (Друге Послання святого апос
тола Павла до Коринтян, 1: 5 – 6). І у своїх потайки написаних у 
неволі віршах та поемах Шевчен ко показує численні вияви цьо
го лежання світу у злі. Фак тично кожна його поезія, та й дещиця 
мистецьких творів, – це нагадування про зло, широко розлите 
скрізь і повсюди.

Так, у поемі «Марина» Тарас повертається до теми, яку він розро
бляв, коли ще був на волі (твори «Катерина», «Сле пая», «Наймич
ка», «Відьма»), описуючи моральну розбеще ність, яка затопила 
нібито «християнську» імперію з її ви гаданою, а насправді фаль
шивою тріадою про «православіє, самодєржавіє і народность». 
Жонатий і вкрай розбещений поміщик запримітив гарну на вроду 
сільську молоду жін ку. Незважаючи на те, що вона одружена і має 
двох діточок, оддає її молодого чоловіка в рекрути, а сам бере Ма
рину в покоївки для задоволення своєї хтивості. Усе, як і слід було 
чекати, кінчається страшною трагедією. Ситуація дуже ти пова, не 
раз описувана і Шевченком, й іншими письменни ками. Але Шев
ченкові гостро болить не тільки і не стільки те, «що Марини й ма
тері не стало. Уже весною, як орали, два трупи на полі найшли і на 
могилі поховали», – а щось істот ніше: «Мені не жаль, що я не пан, 
а жаль мені, і жаль великий, на просвіщених християн... І звір того 
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не зробить дикий, що ви, б’ючи поклони, з братами дієте...». Тобто 
він не може собі уявити, як хрещені особи, багаті, усім забезпечені, 
б’ють пок лони, ставлять свічки, чують щонеділі відправу Літур
гії, – і в той же час стають гіршими за диких звірів у своєму побуті, 
у ставленні до інших – таких же християн?

Цю тему нехтування Божими законами і Христовими за
повідями Шевченко підносить у вірші «Пророк», хоч дещо в ін
шому ключі, ніж у поемі «Марина»; адже обидва твори написані в 
той самий період – наприкінці 1848 року під час Аральської опи
сової експедиції. Шевченко чудово розуміє слова Господа Ісуса 
Христа, що на своїй батьківщині проро ків не визнають, більше 
того: убивають їх камінням. Далі каже убивцям та їхнім нащад
кам Господь: «І ось тому по силаю до вас Я пророків, і мудрих, і 
книжників; частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх 
ви бичуватимете в синагогах своїх, і будете гнати з міста до міста. 
Щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі» 
(Єван гелія від святого Матвія, 23: 34 – 35).

Шевченко, як це він умів досконало робити, ці давні юдей ські 
злостивості переносить на українську землю, свідкуючи, що но
вітні фарисеї, окупанти України, не кращі отих далеких фарисеїв. 
Щойно з’явиться людина, щоб «свою любов благо вістить! Свя
тую правду возвістить!», як ви, лукаві, що роз тліваєте святу Гос
подню славу, – «пожерли жертву! Омерзились! І мужа свята... Горе 
вам! На стогнах каменем побили». Тарас каже їм, що ці звірячі 
традиції винищувати кращих лю дей суспільства Бог бачить і ка
рає тим, що, коли б’єте добрих, лагідних доброзичливцівпроро
ків, які вказують вам на ваші гріхи і вади, – то будете мати замість 
них тиранів: «І, роде лютий і жестокий! Вомісто кроткого проро
ка, царя вам по велів надать». Тут Шевченко прозоро натякає і на 
свою долю. Він хотів розбудити в народі людську гідність, бажан
ня по збутися кріпацтва як різновиду рабства – і тому опинився в 
неволі. Такою ж була доля нових пророків – поетів – у ряді ін ших 
країн: їх побивали фізично й морально, карали за правду тюрма
ми, навіть убивали їх на смерть.

Як художник Аральської дослідницької експедиції, Шев ченко 
мав тут під час плавання якусь малу дещицю свободи; й у сво
їй каюті або десь на березі вписував у свою малу кни жечку чи
мало коротких віршів – як правило, без авторських заголовків: 
зазвичай назви цих віршів друкувалися й тепер друкуються, за 
першим рядком кожного вірша. Характерна їх особливість та, 
що вони дуже схожі на народні пісні. Вра ження часом таке, що 
Тарас їх спочатку наспівував, розважа ючи себе серед похмурого 
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одноманіття свого побуту, а по тім вже тихенько десь записував – 
подалі від наглядачів. Так тривало з 1847 по 1850 рік. Потім на 
нього донесли, ще раз арештували – і на довгих сім років Шевчен
копоет замовк.

Ось так було створено близько 120 поезій – то легких за зміс
том, часом веселих, як жартівлива пісня з іскринками гумору; то 
сумних аж до розпачу. Шевченко був емоційною людиною, і його 
настрій майже завжди присутній ледь не в кожному вірші. Але 
що важливіше – і в смутку, і в радості – він незмінно лишається 
християнином, наслідувачем євангельського вчення Ісуса Хрис
та. Слово «Бог» не сходить з його уст – і в молитві, і у віршуванні, 
і вже напевне – в усних розмовах з людьми. Як приклад, можна 
навести вірш «Ой виострю товариша». Коротенький, читається 
чи співається як коломийка: товариш – це олівець. Шевченко за
гострить його і, як він пише, засуне в халяву та піде шукати прав
ди. Не буде ходити за нею ні лугами, ні берегами, а десь збоку – 
«по над шляхами»: у всіх зустрічних буде запитувати, де вона? Ні 
шляхтич поганий в жупані, ні багатий пан, ні жидовин, оче видно, 
належної відповіді не дали. Аж ось зустрів ченця: «І у ченця, як 
трапиться – нехай не гуляє, а Святе Письмо читає, людей поучає, 
щоб брат брата не різали та не окрадали, та в москалі вдовичен
ка щоб не оддавали». Висновок: тільки у віруючої в Бога люди
ни, у монаха, Шевченко сподіваєть ся знайти правду. Та й то за 
умови, що монах справжній, не пройда, а такий, що читає Біблію, 
вчить людей, проповідує братолюбство. Неволя є неволя; і як не 
старався підбадьо рювати себе Шевченко, – самотність, чужина, 
пустельний краєвид і байдужі та примітивні люди наганяли на 
нього тугу. Єдина розрада – Бог. Він промовляє до поета і мист
ця з Біблії, наставляє його мужньо переносити тяжкі випробу
вання. Але Шевченко хоче побачити, відчути щось духовне й 
Божественне у ближньому. Він шукає співрозмовника, щоб пого
моніти про духовне, про щось високе й натхненне...; а насправді 
бачить і чує приземленість, примітивізм, п’яне белькотіння. Тож 
із сумом він записує у свою заповітну кни жечку такі рядки: «В 
неволі, в самоті немає, нема з ким серце поєднать. То сам собі оце 
шукаю когосьто, з ним щоб роз мовлять. Шукаю Бога, а нахожу 
таке, що цур йому й казать».

Не знаходячи в цьому напівдикому пустельному краї ні кого, з 
ким серце міг би поєднать, Шевченко заглиблювався у свої думки 
і спогади, які одні живили тоді його поетичну й мистецьку твор
чість. Розуміючи, що пише й малює він під пільно і що це може за
кінчитися арештом (зрештою, так і сталося 23 квітня 1850 року], 
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Тарас зізнається, що без твор чості жити не може. Упродовж двох 
невільничих років – 1847 та 1848, – він тихо записував у свою по
таємну книжеч ку найсокровенніше, чим жила його душа. І в дум
ці не мав, що залишить колись віршування та рисування, бо без 
них, як і без читання Святого Письма, життя перетворилося б на 
цілковиту порожнечу. Відкриваючи для себе новий 1849 рік ві
ршем «Неначе степом чумаки», Тарас шкодує, що минають кра
щі роки життя, минає молодість. Але є й щось приємне, радісне: 
«Книжечки мережаю та начиняю таки віршами. Розважаю дур
ную голову свою, та кайдани собі кую (як ці добродії дознають]. 
Та вже ж нехай хоч розіпнуть, а я без віршів не улежу. Уже два года 
промережав і третій в добрий час почну». Тобто він не перестане 
займатися творчістю, знаючи, що це його від Бога покликання 
навіть якщо доно щики викриють його, – нехай хоч розіпнуть!

Тут у коротенькому вірші на якихось 13 рядків Тарас виявляє 
дві надзвичайно важливі речі. Перше: він демон струє типовий 
український національний характер – не похитну впертість в об
стоюванні свого природного права працювати, згідно з покли
канням. Друге: він не самого себе виставляє в поетичній та мис
тецькій творчості, а євангель ську Христову правду; він учить, 
наставляє, проповідує лю дям і собі на прикладах історії й сучас
ності. Ці приклади не довільні, а вибіркові, морально обґрунтова
ні, наче Ісусові притчі в Євангеліях. «Бо ми не себе самих пропо
відуємо, – говорив апостол Павло, – але Христа Ісуса, Господа; ми 
ж самі – раби ваші ради Ісуса. Бо Бог, що звелів був світлові засяя
ти з темряви, у серцях наших засяяв, щоб просвітити нам знання 
слави Божої – в Особі Христовій (Друге Послан ня святого апосто
ла Павла до Коринтян, 4: 5 – 6). На цих двох рисах будує свою про
граму Шевченко на ближче майбутнє: невідворотне своє право 
творити і свідчи ти тільки Божу правду, і ніяку більше! Ось вірш 
на прославу материнства «У нашім раї на землі», який хрестома
тійно ві домий і малим, і старим і сприймається як молитва. Напи
сав його Шевченко на початку 1849 року, коли перебував у Раїмі. 
Для Тараса юна матигодувальниця асоціюється з пресвятою Бо
городицею, – він ладний перед нею навіть помолитися: «У нашім 
раї на землі нічого кращого немає, як тая мати моло дая з своїм 
дитяточком малим... І перед нею помолюся, мов перед образом 
святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла». Але чи
таймо вірша далі й побачимо, що він на писаний на тему П’ятої 
Заповіді Божої, яка велить: «Шануй батька твого і матір твою – і 
добре тобі буде і довго житимеш на землі (Книга Вихід, 20: 12]. 
Ця рідна мати, уподібнившись святій Марії, безмежно любила 
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свого синочка, пишалася ним, чекала від нього на старість допо
моги, піклування, або хоч хай він «промовить слово «мамо”. Вели
кеє, найкращеє слово! Ти зрадієш». Та не так сталося, як матері 
гадалося. Не як Ісус Христос, Який на любов Матері відповідав їй 
Своєю Божесь кою любов’ю. Ні. Синок української мами, підрісши, 
«тебе покине калікою на розпутті, щоб собак дражнила, та ще й 
вилає. За те, бач, що на світ родила. І за те ще, що так тяжко дити
ну любила. І любитимеш, небого, поки не загинеш межи псами, 
на морозі, денебудь під тином».

Звичайно, Шевченко не написав під цим віршем, що це «подра
жаніє» П’ятій Заповіді Божій про обов’язковість лю бові й турботи 
дітей про батьків (Шевченко любив уживати слово «подражаніє», 
роблячи переспіви окремих біблійних текстів], але весь зміст ві
рша, його контрасти, його побу дова, окремі слова свідчать про те, 
що він переймався саме цією Заповіддю. Втім, як любляче Шев
ченко згадував не раз своїх покійних батьків, з того усвідомлю
ємо, що він душею, серцем, розумом дотримувався цієї Заповіді.

У тому ж таки Раїмі Шевченко написав вірша на тему апостоль
ського веління завжди чинити добро. Адже писав апостол Павло 
до Галатів: «А роблячи добре, не знуджуймося, бо часу свого по
жнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, робімо до
бро, а найбільш – одновірним!» (По слання св. апостола Павла до 
Галатів, 6: 9 – 10]. І в інших апос толів є багато подібних вислов
лювань про цінність робити добро – вони тут ретельно насліду
вали Господа Ісуса Хрис та. Шевченко у вірші «Буває іноді старий» 
(1849] каже про літнього роками чоловіка, який забувши про не
мочі, зрадів так, що аж заспівав! І запитує: «Що ж се зробилося з 
старим, чого зрадів оце? Того, що, бачте, старий подумав добро 
якесь комусь зробить. А що ж, як зробить? Добре жить тому, чия 
душа і дума добро навчилася любить! Не раз такому любо стане, 
не раз барвінком зацвіте». Уже в тутешньому земно му житті ста
рий чоловік, якщо йти за думкою апостола, не знудився у своїх 
старечих немочах, не ослаб, і, як наслідок, пожав щось дуже вар
тісне: радість серця, душі і думки.

Віра в Бога дуже допомагала Шевченкові поборювати в собі 
відчай і розпач, залишатися добрим навіть у нестерп них умовах 
заслання. Там легко було озлобитися на світ і на людей за вчи
нену несправедливість. Але Святе Письмо, що постійно було в 
нього під рукою, і молитва не тільки гнали з серця гнів, а й все
ляли радість, як у того старого. Ось Шев ченко довідується, що по 
всій імперії заборонили продавати його «Кобзар»; а міністр осві
ти С. Уваров, на вимогу жан дармів, навіть наказав газетам ніде 
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не згадувати прізвищ ні його, ні інших кириломефідіївців. Усві
домлюючи, що він те пер «неначе лютая змія розтоптана в сте
пу здихає», Шевчен ко все ж себе заспокоює; а джерело цього спо
кою – молитва: «Нічого, друже, не журися! В дулевину себе закуй, 
гарненько Богу помолися». Дулевиною Тарас називає міцну гарто
вану сталь, в яку він невидимо, духовно має зодягнутися, щоб на 
цьому щиті зламалися спрямовані на нього стріли лукаво го. Тут 
у Шевченка ясно відчувається мотив апостольсько го веління, як 
треба протистояти християнинові нападові сил зла: «Стійте, під
перезавши стегна свої правдою, і зодяг нувшись у броню правед
ности, і взувши ноги в готовість Євангелії миру. А найбільш над 
усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли 
лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Сло
во Боже» (По слання св. апостола Павла до Ефесян, 6: 14 – 17).

У Шевченкових віршах, написаних у неволі, постійно від
чувається молитовний дух, певні псалмистські контрасти. Тут 
він скаржиться на долю, жаліється на свої безвинні кари.

З подібних мотивів починаються і деякі псалми у Псалтирі; 
а потім бачимо в них перехід до оптимістичної тональності, що 
Господь є Всемилостивий і не дасть торжествувати злу. Скарг на 
тяжку долю й у Шевченка з подостатком – і в щой но аналізова
ному вірші «Хіба самому написать таки посланіє до себе» (1849), 
або в іншому – «Лічу в неволі дні і ночі» (1850). Це дуже й дуже 
тужливий вірш. Тарас уже забуває, скільки днів прожив у заслан
ні і скільки ще лишилося. «О, Господи, – каже він, – якто тяжко тії 
дні минають». Ось уже спливає четвертий рік, відколи він на за
сланні. Здається, що виплакав усі сльози через те, що «нема на що 
подивитись, з ким поговорити. Жить не хочеться на світі, а сам 
мусиш жити». Шевченко уявляє, яким би могло бути його життя, 
якби він не потрапив у руки своїх мучителів: «Гуляв би я по над 
Дніпром по веселих селах та співав би свої думи, тихі, невеселі». 
Але є, як є, і він терзається думкою, що може й на віки спочить на 
чужині, в цих степах: «Нічого не вдію убогою головою, бо серце 
холоне, як подумаю, що, може, мене похоронять на чужині, – і ці 
думи зо мною сховають!»

Тяжкі думи Шевченкові в чомусь перегукуються зі сто гоном 
багатостраждального Йова з однойменної біблійної книги. Вра
тивши все на світі, вражений страшною прока зою, покинутий 
усіма на землі, Йов стогне в муках, але про довжує вірити в Божу 
милість, а тому приходить до тями, що його нарікання нерозваж
ні: «Коли б смуток мій вірно був зважений, а з ним разом нещастя 
моє підняли на вазі, то тепер воно тяжче було б від морського 



875

Історія культури та мистецтвознавство

піску, – тому нероз важне слова мої кажуть... О, коли б же збулося 
прохання моє, а моє сподівання дав Бог!

О, коли б зволив Бог розчавити мене, простягнув Свою руку й 
мене поламав, – то була б ще потіха мені, і сказав би я в немило
сердному болі, бо я не зрікався слів Святого» (Кни га Йова, 6: 2 – 
10). Переживання Шевченкові не були рівні не стерпним Йово
вим; але він, як і Йов, не зрікається уповання на милість Бога. 
Навіть коли б довелося померти на чужині, міркує Тарас, все 
одно, «може, тихо за літами мої мережані сльозами і долетять ко
линебудь на Україну... і падуть, не наче роси над землею, на щире 
серце молодеє, сльозами тихо упадуть! І покиває головою, і буде 
плакати зо мною, і може, Господи, мене в своїй молитві пом’яне!» 
Хоч кажуть, що надія помирає останньою, але і надія Йова в його 
вели ких стражданнях, і надія Шевченка в його тужливих віршах, 
схожих на молитви, – вони не були марними і таки повністю 
справдилися милістю Божою.

За різку критику Шевченком зажерливих багатіїв і не самовитих 
та жорстоких владоможців радянське шевчен кознавство трак
тувало не інакше як вияв Шевченкового «революційного демо
кратизму», і начебто «сам поет став безпосереднім учасником 
загальноросійського революційно демократичного руху» Ярлик 
революціонерадемократа, пришитий радянцями Шевченкові, 
був вигаданий, звичай но, для підпертя їхньої нелюдської ідео
логії та політики. На справді Шевченко ганьбив усіх тиранів – від 
Ірода й Нерона до Петра Першого й Миколи Першого – виключно 
з христи янських, євангельських позицій. Яка тут «революційна 
де мократія» з її вихвалянням терору і безбожністю, якщо Шев
ченкова критика усякої зажерливості й жорстокості постійно су
проводжується апеляцією до милості Божої, молитвою до Бога 
втрутитись у цей жахливий неправедний світ? Ті ж самі радян
ські дослідники творчості Шевченка цілком неадекват но тракту
вали болючі, часом із сльозами, запитання Тараса до Бога. їм це 
ввижалося «атеїзмом» Шевченка. Абсурд! Атеїзм – це заперечен
ня існування Бога. А коли ставиться запитання, коли є звертан
ня, – значить є абсолютне визнання Того, Кого запитується й до 
Кого звертається. Більше того: в цих запи таннях та звертаннях 
визнається Його як найвищий авторитет і суддя! Такого Шевчен
ка треба читати з чистою душею, а не в окулярах виконавця за
мовлень комуністичної партії.

Ось у вірші «Не молилася за мене» (1850) Шевченко опи сує 
тодішніх справжніх атеїстів – розжирілих чиновників та панів 
миколаївської Московії. Вони плюють на Божий дар – схожу на 
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рай розкішну землю, думаючи, що палати, в яких вони проводять 
своє паразитичне життя, – це їхня заслуга. Тому Шевченко за це 
не зауважує Богові, а вказує Йому гля нути й розсудити: «Даєш Ти, 
Господи Єдиний, сади панам в Твоїм раю, даєш високії палати. 
Пани ж неситії, пузаті, на рай Твій, Господи, плюють і нам диви
тись не дають з убогої малої хати». Подібне бачимо і читаємо в 
хрестоматійно ві домій поезії Шевченка «Якби ви знали, паничі» 
(1850), яку навіть учні в школі вивчали і вивчають напам’ять. 
Вивчали за тоталітарного режиму радянців саме як доказ ніби
то «ре волюційного демократизму» Шевченка; а насправді ж цей 
знаменитий вірш прекрасно підтверджує Нагірну проповідь Гос
пода Ісуса Христа про те, що чекає багатіїв, глитаїв, циніківна
смішників, самохвалів. Ще до арешту, подорожуючи Україною, 
Шевченко з подостатком надивився на життя цих типів, насла
них в Україну для жирування: «Такії, Боже наш, діла ми творимо 
у нашім раї на праведній Твоїй землі! Ми в раї пекло розвели, а в 
Тебе другого благаєм; з братами тихо живемо, лани братами оре
мо і їх сльозами поливаєм».

Глитаї перетворили райську українську землю на пекло. І чи 
хоч маленьку похвалу Богові підносять вони за те, що ку паються 
в розкошах, здобутих на народних сльозах? Ні, твер дить Шевчен
ко! «Хвали нікому, а кров, та сльози, та хула, хула всьому! Ні, ні, ні
чого нема святого на землі. Мені здається, що й Самого Тебе вже 
люди прокляли!» Тяжкі слова... І вони не є претензією до Бога, а 
констатацією повсюдного гріха, що розлився землею, «що ввесь 
світ лежить у злі», згідно з твер дженням апостола і євангеліста 
Івана Богослова.

Що ж каже про таких Господь Ісус Христос? – «Горе ж вам, ба
гатіям, бо втіху свою ви вже маєте. Горе вам, тепер ситим, бо за
знаєте голоду ви. Горе вам, що тепер потішаєтеся, бо будете ви 
сумувати та плакати. Горе вам, як усі люди гово ритимуть про вас 
добре, бо так само чинили фальшивим пророкам батьки їхні!» 
(Євангелія від св. Луки, 6:2426). На певне, Шевченко не хотів би 
усім їм, кого називає Христос, горя, – аби лиш вони покаялись і не 
робили такого, про що з болем писав Тарас: «В тім гаю, у тій хати
ні, у раю, я бачив пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи і по
молитись не дають». Але вони, на жаль, не покаялись, тому було 
горе не тільки їм, а навіть їхнім нащадкам, уже після Шевченка, – у 
вигляді кривавого більшовицького перевороту та багато річного 
правління цих безбожників.

Шевченко розумів велику силу каяття грішних людей в очах 
Божих: будьякий гріх прощається при щирому каятті й неба
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жанні людини більше ніколи не повертатися до гріха. У ньому 
самому жила готовність сповідувати свої гріхи, бо не раз відчу
вав, що його недоля і неволя «розбили душу», що «в багно по
гане заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую 
душу! Та й смієтесь. Нехристияне! чи не меж вами я, погані, так 
опоганивсь, що й не знать, чи й був я чистим колинебудь». Про
йнятий жалем за своїм колись праведним серцем, яке тепер 
розбите об тяжкий камінь не волі, Тарас визнає, що не тільки 
люди, а й сам винен у та кому своєму стані, тому «і плачу тяж
ко, і, як ви, душі убогої цураюсь, своєї грішної душі!» Віршем, де 
засвідчено Шевченкове каяття, віршем «чи то недоля та нево
ля» (1850), завершується поетикомолитовний цикл перед його 
дру гим арештом у квітні 1850 року, коли він змушений був на 
довгих сім років дати «відпустку» своїй поетичній музі, аби не 
накликати нових кар на себе від державної та тюремної деспо
тії, в якій він змушений був жити.
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І. М. ДунДЯК 

Впродовж ХХ ст. історія українського церковного мистецтва 
мала складні і, часто, трагічні сторінки. Серед суперечливих пи
тань розвитку релігійного мистецтва сучасності є проблеми му
зеєфікації. Не секрет, що більшість пам’яток українського цер
ковного мистецтва сьогодні слугують взірцями для майстрів, 
які працюють у цій галузі, науковці, духовенства знаходяться в 
музеях, або є музеями. Між церквою і державними музеями, що 
зберігають предмети церковного мистецтва, склалися і існують, 
з одного боку, досить прості і безпосередні стосунки, а з іншої  
ці стосунки мають досить складний і заплутаний характер. У 
культових приміщеннях розташовуються музеї і виставкові зали, 
пам’ятники церковного мистецтва (ікони, стародруки, пам’ятки 
декоративноприкладного мистецтва) знаходяться в музеях, бі
бліотеках і сховищах, храми і монастирі використовуються як 
об’єкти екскурсійного показу. Релігійні люди вимушені приходи
ти в музей, щоб вклонитися святині, які зберігається в нім, тоді 
як люди, виховані в традиціях секулярної культури, часто прихо
дять в храм не стільки залучитися до релігійних таїнств, скільки 
отримати естетичну насолоду. 

Однак, незважаючи на ці не прості обставини сьогодення 
церковного мистецтва, нам варто не забувати подвижницьку 
працю багатьох музейних фахівців, які працювали у радянський 
час. Загалом історія музеєфікації церковних пам’яток України 
починається з другої половини XIX  початку ХХ ст. У Російській 
імперії були засновані ряд церковноархеологічних музеїв і 
єпархіальних збірок, а  їх завданням було збирання, збережен

Музеєфікація українського церковного 
мистецтва у другій половині хх ст.:

сторінки історії
Пам’ятки церковного мистецтва україни впродовж ХХ ст. час-

то нищились внаслідок різних історичних реалій. Існуючі сьогодні 
музейні збірки українського церковного мистецтва мають доволі 
давню історію. ця розвідка висвітлює невідомі широкому загалу 
факти, які супроводжували музеєфікацію церковних пам’яток 
у др. пол. ХХ ст. і пов’язані з іменами відомих мистецтвознавців 
Г. логвина, Б. Возницького, л. Міляєвої.

Ключові слова: музеї, церковне мистецтво, музеїфікація, мис-
тетцвознавці.
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ня і вивчення предметів церковної старовини. Зауважимо, що 
перші такі установи виникли власне на території України. Так, 
заснований в 1872 р. Церковноархеологічний музей Київської 
духовної академії вже в 1876 р. мав у фондах 4 тисячі предметів, 
а в 1903 р.  31 тисячу. 1

На початку ХХ ст. на території України у складі Російської ім
перії налічувалося більше 10ти церковних музеїв. Так, в 1893 р. 
було засновано Волинське Церковноархеологічне товариство зі 
збіркою пам’яток  в Житомирі, в 1894 р. відділення відкрилося 
в Почаївській Лаврі. Відповідно з 1888 і 1890 рр. у Волинській 
єпархії діяла подібна церковна. З 1889 р. існували музейні збірки 
при Подільському єпархіальному історикостатистичному комі
теті (з 1903 р.  Подільське церковне історикоархеологічне сус
пільство). А також такі установи були у чернігові, Полтаві, Харко
ві, Катеринославі, Херсоні, Одесі. Поповнення музеїв відбувалося 
шляхом пожертвувань, закупівель, експедицій, індивідуальних 
знахідок і відряджень. Окрім збирання предметів старовини, 
члени церковних історикоархеологічних суспільств складали 
їх науковий опис, деякі церковні музеї видавали каталоги своїх 
зборів. Такі публікації й дії цих установ ставали, на нашу думку,  
важливою ланкою в дослідженнях церковного мистетцва.2 

У Західній Україні подвижницькою працею в цьому напрямі 
займався впродовж пер. пол. ХХ ст. митрополит Андрей Шептиць
кий. Закладену 1905 року ним приватну фундація, у 1913 року 
урочистим актом передано у дар українському народові тепер 
становить основу Національного музею у Львові. Фонди музею 
налічують понад 150 000 одиниць збереження, репрезентуючи 
вікові традиції розвою української національної культури. Пред
метом особливої гордості є і була найбільша й найповніша в 
Україні колекція середньовічного українського сакрального мис
тецтва XIIXVIII століть. Це ікони, скульптура, рукописи і старо
друки, декоративна різьба, металопластика та гаптовані церков
ні тканини. Найбільш багатогранно у збірці музею представлена 
ікона XIVXVIII ст., здебільшого з теренів Західної України.

Після другої світової війни музеї радянської України були у 
жалюгідному стані, адже війна двічі прокотилась по її території. 
Радянська влада загалом намагалася дбати про культуру, хоча  
всім зрозуміло, що церковне мистецтво в цей перелік не входи
ло. Тому польові дослідження старих церков України, збирання, 
реставрація та атрибуція ікон та інших церковних пам’яток було 
справою невдячною, а  часом і ризикованою. Така діяльність за
галом могла нашкодити будьякому фахівцю в галузі мистецтва. 
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Однак  знаходились сміливці і фанати своєї справи і серед музей
них працівників, мистецтвознавців.

Ця розвідка не вставить собі за мету висвітлити всі аспекти 
музеєфікації церковного мистецтва України у радянський період 
після другої світової війни. На сайтах музеїв, в каталогах, моно
графіях  на сьогодні коротко висвітлено історії створення біль
шості музейних колекцій церковного мистецтва. Хоча мусимо 
усвідомити, що за сухими музейними інвентарними номерами 
ховаються реалії того часу, постаті, цікаві і трагічні історії. Факти, 
наведені нижче, допоможуть зрозуміти обставини які супрово
джували музеєфікацію об’єктів церковного мистецтва у 5070 ті 
роки. В статті викладено обставини й події, які супроводжували 
порятунок та реставрацію відомих пам’яток церковного мисте
цтва, знайдених Г. Логвином, Б. Возницьким, Л. Міляєвою. Ці по
дії переказані здебільшого за розмовами автора з Л. Міляєвою — 
свідком та учасником цих подій. На сьогодні фіксація такого типу 
спогадів є максимально необхідною, адже йдуть з життя останні 
свідки цих подій — носії правдивої інформації про обставини й 
осіб тих складних часів. І завдяки цим фактам (іноді курйозним, 
а іноді жорстоким) будується правдива історія збереження цер
ковного мистецтва  др. пол. ХХ ст.

Отож, спочатку декілька біографічних фактів з життя Л. Міляє
вої: у 1950 р.  закінчила філологічний факультет Київського уні
верситету, з 1949 р. по 1964 р. працювала у Національному худож
ньому музеї України (НХМУ). Здійснювала експедиції по Україні з 
метою поповнення музейної колекції, з 1962 р й по сьогодні ви
кладає у Національній академії образотворчого мистецтва та ар
хітектури. Для студентівмистецтвознавців Людмила Семенівна 
Міляєва  один з тих рідкісних викладачів, які є камертоном про
фесії. Вона працює на кафедрі теорії і історії мистецтва з дня її за
снування і завжди пред’являє найвищі вимоги до оточення, маючи 
для цього усі підстави, адже  спочатку вона завжди адресує їх самій 
собі. Тому абсолютно справедливо вона вважає, що музей  це не 
приватна структура. «Передусім тут має бути облік і відповідні 
умови зберігання експонатів, принциповість в експозиційній ро
боті, просвітницька діяльність  ще один найважливіший елемент. 
Але найголовніші людські якості не можна просто прописати, їх 
наявності неможливо вимагати. Вони або є, або немає».3 Тому далі 
пропонуємо декілька історій  пов’язаних з музеєфікацією відомих 
артефактів українського церковного мистецтва.

Відомий  П’ятницькій собор у чернігові був в програмі одної 
з перших подорожей Л. Міляєвої Україною, під час яких вона ви
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вчала і збирала пам’ятки церковного мистецтва. Просто героїч
ним, за її словами, був вчинок реставратора П’ятницької  церк
ви П. Барановського, яка була перша реставрована після другої 
світової війни церкви в Україні. Впродовж 194345 років було 
проведено консерваційні роботи, а реставраційні тривали довгі 
сімнадцять років. Реставратор практично не виходив з храму, 
жив там на зло “партійній банді чернігова”, яка, вважаючи його 
божевільним, намагалась будьякими способами знищити храм 
(тихцем вони підірвали один з стовпі церкви у його відсутність). 
Навіть уночі П. Барановський не припиняв свою роботу, а на пи
тання Л. Міляєвої про  світло у дзвіниці о третій ночі він відпо
вів: “ Я там розраховував маятник Фуко як у Ісакіївському соборі 
Пітера. Хочу його тут повісити, щоб конюшню тут не зробили”4. 
І лише в 1962 році реставрацію церкви у вигляді, близькому до 
первісного, було завершено. Внаслідок цього досліднику вдалося 
з великою достовірністю відтворити всі форми споруди, однієї з 
найвизначніших пам’яток давньоруської архітектури. Завдячу
ючи таким небайдужим людям ошатна П’ятницька церква сто
їть сьогодні у центрі стародавнього українського міста. З 1991 
року П’ятницька церква – діючий храм Української Православної 
Церкви Київського Патріархату та улюблене місце молитви бага
тьох мешканців чернігова.

Елементи детективу мала й історія першої експозиції  церков
ного мистецтва у післявоєнній Україні у Національному худож
ньому музеї України в Києві. За словами Л. Міляєвої, ця експози
ція з’явилась практично нелегально, адже радянські музеї були 
ідеологічною зброєю, де не мало бути місця “опіуму для народу  
релігії”. Музейні працівники зробили її крадькома з фондівських 
ікон  у залі правого крила музею. А якщо серед відвідувачів було 
начальство (особливо партійне), то зал музейники закривали і 
робили вигляд що в тому залі не експозиція. Так у цьому залі “Де
ісус” з с. Березної, який і зараз у діючій експозиції музею, висів 
таким чином, що коли заходиш в зал його  одразу не було видно5.

Наступним кроком Л. Міляєвої на тернистому шляху збере
ження церковного мистецтва було вивезення ікон та церковних 
старожитностей з діючих церков, які були відомі їй завдяки  чис
ленним подорожам Україною в товаристві Г.Логвина та інших 
відомих діячів культури. Найяскравіше запам’ятались окремі 
випадки, пов’язані з експонатами, що є зараз гордістю музейної 
збірки НХМУ. «Волинська Богородиця» потрапила до музею на
ступним чином. Г. Логвин, під час свої чисельних польових дослі
джень церковного мистецтва, особливо полюбляв Волинь, адже 
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з волинськими пам’ятками була пов’язана тема його кандидат
ської дисертації. Під час одної з подорожей у храмі м. Луцьк його 
увагу привернула ікона Богородиці вмонтована у кіот червоного 
дерева у стилі класицизму, в дорогій шаті 18 ст., дуже затемнена, 
але з дивовижним поглядом очей лику6. Оглянути на місці цю іко
ну у нього не було тоді можливості і часу. Після приїзду Л. Міля
євої до Луцька та розмови з місцевий єпископ зрозумів, що у му
зеї зберегти в цілісності цю ікону є шансів більше, ніж у діючому 
храмі за антирелігійної  політики держави. Тобто було отримане 
«добро» від служителів церкви. Однак староста церкви навідріз 
відмовився передавати ту ікону. Як останній аргумент ним було 
названо дозвіл з луцької міськради. Такі вимоги музейного пра
цівника це не зупинили. В той час була чергова хвиля антирелі
гійної кампанії і голова міста дав добро, супроводжуючи свій до
звіл словами: «Та забирайте разом з церквою…»7. Ікону після того 
вже без заперечень передали до музейної збірки і вона рік була 
на реставрації у СанктПетербурзі.

Візантійський поліхромний дерев’яний рельєф ХІ ст.. «Святий 
Георгій з житієм», перлина сьогоднішньої збірки НХМУ, вважався 
надзвичайно рідкісним та втраченим ще до війни. Про нього іс
нували дореволюційні публікації, знаходився він до революції у 
Харлампієвському храмі Маріуполя, а потім сліди його губились в 
маріупольських степах. За ініціативою своїх випускників студен
тівтеатралів, які працювали у Маріупольському театрі, Л. Міля
єва у товаристві  Г. Логвина вирушили у відрядження на пошуки 
втраченої пам’ятки.  “Всі церкви на той час були закриті, у музе
ях Маріуполя ніхто нічого не знає про нього, краєзнавці також 
розводять руками. Змушені повертатись з порожніми руками, 
однак потрібно було відмітити відрядну посвідку у краєзнавчий 
музей в адміністрації, яка знаходилась у маленькому сільському 
будинки у дворі музею. Уже виходячи з будинку Г. Логвин штов
хнув ногою двері у підсобне приміщення  (там ганчірки, відра, 
віники), а замість частини підлоги, обернута лицем вниз, лежала 
ця ікона. Це був 1965 р. і я вже не працювала в музеї, тому по при
їзді в Київ кажу Л. членовій  негайно бери реставраторів і вивозь 
цей скарб”8. Після того була довга історія з реставрацією у Санкт
Петербурзі цієї ікони, адже вона була неймовірно пошкоджена, 
бо окрім неналежного зберігання, вона двічі горіла.

Навіть у  Києві траплялись цікаві історії з “подорожами “ ікон 
між діяючими церквами та музеями. Наприкінці 60х р.р. один з 
керівників відділу релігії у київміськраді, на відміну свого попе
редника “злодія”, вирішив описати мистецькі пам’ятки у діючих 
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церквах, тобто інвентаризувати те, за що він відповідає.  Була 
створена комісія у складі  Г. Логвина, Л. членової, Л. Міляєвої та 
інших, завданням якої було обслідувати всі діючі церкви і вия
вити, що там є цінного. Цікава історія сталася під час огляду ко
місією Покровського жіночого монастиря. Потрапила комісія до 
монастиря лише з другого разу завдяки тому, що Г. Логвин зумів 
своїм авторитетом та енциклопедичними знаннями в галузі цер
ковного мистецтва переконати монахинь та ігуменю дати дозвіл 
на обслідування монастиря. «Заходимо у нижню церкву монас
тиря і бачимо ікону Богородиці в повний зріст, яка закінчується 
овалом. Вона досить темна, брудна, але ми з Г. Логвином вдивля
ємось і думаємо, що вона нам нагадує і де ми вже щось подібне 
бачили?   В тій іконі по бокам криптограми Богородиці, але вони 
вміщені у такі гарні картуші з гірляндами, які тримають путто. 
І ми згадуємо, що таке бачили на хресті в іконостасі   Троїцької 
надбрамної церкви КиєвоПечерської лаври. Знімаємо розміри, 
йдемо до церкви в лавру, а там нема ікони Богородиці в іконоста
сі, щось таке випадкове вставлене. Тобто та ікона була з Троїцької 
церкви. Потім ця ікона була на реставрації і тепер вона там в іко
ностасі» згадує Л. Міляєва9. 

Б. Возницький — унікальна фігура в українському мистецтвоз
навстві та музейній справі. Завдяки йому в Олесько зберігаються 
унікальні ікони з Волині та Галичини, привезені експедиціями 
Картинної галереї і дбайливо розчищені галерейними рестав
раторами,  певні зали замку він присвятив українській іконі. Він 
вивіз з Бузька першокласні ікони середини ХVІ ст. Петра і Павла, 
рідкісну за іконографією ікону Богородиці Милування початку 
ХVІ ст. з волинського села Доросиня (в експедиції брав участь Г. 
Н. Логвин), багато робіт художників ХVІІ ст., в тому числі і Йова 
Кондзелевича та інших.

Серед львівських славетних ікон було дві, які особливо шану
валися. Одна – святиня Домініканського ордена: Богоматір Одигі
трія, як пізніше з’ясувалося ХІV – початку ХV ст., вивезена поляка
ми після війни до Гданська; друга – ікона Вірменської Богоматері, 
яка знаходилася у Вірменському соборі. Підчас війни вона зни
кла. І якимось чином на неї натрапив В. С. Вуйцик, ікона знаходи
лася в родині професора Львівської Політехніки А. Отко. Вуйцик 
став переконувати власників, щоб вони віддали ікону до музею. 
Сповістив про це Візницького, згадує Л. Міляєва. Стали агітувати 
родину удвох. Нарешті власники піддалися, я вважаю, що їх пере
конала, перш за все, безкорисливість музейників, і вони віддали 
ікону. Коли ікону розчистили, з’ясувалося, що це чи не найбільш 
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стара ікона Львова. Її датовано ХІV ст. і походить вона первісно 
не з Вірменської церкви, а з львівської катедри (про що свідчать 
написи на звороті про реставрацію в ХVІ ст., які було замальовано 
олійними фарбами) 10.

«Борис Григорович тішився цією іконою, і спочатку плану
валося, що вона буде експонуватися в одній з львівських цер
ков (костел Івана Хрестителя), яка стане музеєм цієї ікони. Він 
мріяв, що ікона пануватиме в цій церкві, яку колись заснувала 
Констанція Угорська, дружина князя Лева І Даниловича. Згодом 
ікону було перенесено в ЛНГМ, де Возницький завжди дбав, щоб 
вона була належним чином освітлена. Ми з Борисом Григорови
чем неодноразово шукали відповіді на питання, які ставила нам 
ця ікона: про її походження, незвичайний колір тла, відсутність 
криптограми Богородиці» 11.

Таким чином історія музеєфікації церковного мистецтва Укра
їни має давні традиції, адже починається  в кін. ХІХ ст. власне з 
Києва. Наступні історичні події ХХ ст., на жаль, принесли величез
ні втрати церковному мистецтву. Однак навіть у найскладніші 
часи знаходилось багато фанатично відданих фахівців, які змо
гли зберегти для нашого покоління пам’ятки церковного мисте
цтва. Особливо хочеться відзначити серед них внесок Г. Логвина, 
Б. Возницького, Л. Міляєвої.

1 Протоиерей Владимир Савельев. Церковноархеологический музей как звено 
в системе духовного образования: уроки прошлого и настоящего [Електронний ре
сурс].  Режим доступу: http://2010.orthodoxy.org.ua/node/58483

2 Симоненко І. Церковно археологічний музей Київської духовної академії та інші 
церковні давньосховища України / І. Симоненко // Могилянські читання 2002. Київ, 
2003.С. 427.

3 Балашова О. Крылатые и бескрылые.  [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://korydor.in.ua/interviews/1026krylatyeibeskrylye

4 Приватна розмова з Л. Міляєвою 15. 06.2014. Аудіозапис власність автора.
5 Там само.
6 Там само.
7 Там само.
8 Там само.
9 Там само.
10 Міляєва Л. Спогади про Бориса Возницького. [Електронний ресурс].  Режим до

ступу: http://namu.kiev.ua/ua/blog/view.html?nid=5
11 Там само.
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П. ЯницьКа

У збірці Національного художнього музею Республіки Білорусь 
зберігається ікона Богоматері Одигітрії Смоленської (КП–16491), 
яка є однією з небагатьох дорогоцінних пам’яток християнсько
го мистецтва Білорусії XVI ст., що збереглись до наших днів.

Живописне рішення ікони підкреслено графічно у трактовці 
фігур, написанні титлів на фоні та дивним чином у колористич
ній співучості, що базується на грамонії суперечливих синього та 
помаранчевого, блакитного та багряного. Площинне трактуван
ня пластики ликів та рук, тонке малярство пробілів по санкірі, 
що поступово світлішає, нагадує іконописні твори Балканських 
країн. Про південнослов’янський вплив говорить і високий ре
льєфний орнаментальний мотив у німбах – деталь, притаманна 
пам’яткам релігійного мистецтва Греції, Сербії та Македонії по
ствізантійського часу.

Високий духовний молитовний досвід, глибоку просвітлену 
споглядальність християнської душі іконописець відобразив за 
допомогою пластичних рішень образів Богоматері та Немовля
ти, Архангелів, співвідношень кольорових елементів образу.

Насичений, глибокий синій колір фону перегукується із сині
ми та блакитними тонами одягу Богоматері, що проглядається 
зпід мафорію багряних кольорів. Звертаючись до символіки ко
льору, згадані синій, блакитний, багряний кольори, що супрово
джують образ Цариці Небесної в образотворчому мистецтві як 
католицькому, так і православному, сповіщають глядачеві про Її 
богоносність, небесну чистоту та людську природу.

Яскравий та щільний помаранчевий колір виглядає співзвуч
ним рядкові, що взятий епіграфом з акафісту на свято Покрови 

Богоматір Одигитрія Смоленська:
історія однієї ікони зі збірки 

давньобілоруського мистецтва 
Національного художнього музею

Республіки Білорусь
Стаття присвячена публікації ікони Богоматері “Одигитрія 

Смоленська”, що зберігається у національному художньому му-
зеї республіки Білорусь. Подається докладний мистецтвознавчій 
опис памʼятки, історія її реставрації.

Ключові слова: Богоматір Одигитрія, іконопис, іконографія.
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Пресвятої Богородиці “радуйся, вогонь Божественний Христа 
необпально на руках Своїх ти держиш і нас прохолодних тим за-
палюєш” (ікос 5). Ця полум’яна кольорова пляма гіматію немов
ляти Христа підтримується кольором верхнього покриву одягу 
Архангела Михаїла, крилами та хітоном Архангела Гавриїла, які 
увінчують композиційний ряд у верхніх кутах ікони. Схиливши 
голови, Архангели завмирають у молитовному шануванні Цариці 
Небесної та Її Предвічного Сина.

Як відомо, історія складання іконографічного типу “Одигітрія” 
сягає корінням до часів Великої Візантії, що ствердила християн
ство державної релігією та взяла на себе місіонерську роль про
свіщення християнським вченням слов’янських народів. Згідно 
церковного передання, перші ікони Богоматері були написані 
євангелістом Лукою. Сьогодні його авторству відносять декілька 
ікон, які шануються Церквою як чудотворні протягом століть. Іс
нують різні версії того, як ці давні образи прийшли на слов’янські 
землі1, проте відомо, що до Смоленська одна з ікон була перенесе
на князем Володимиром Всеволодовичем Мономахом, який 1101 
року заклав у Смоленську храм Успіння Пресвятої Богородиці. У 
ньому й перебував цей візантійський образ Богородиці. Уславив
шись багатьма чудесами, серед яких і спасіння міста від нападу 
ворожого війська, ікона стала йменуватись Смоленською2, розле
тівшись численними списками по храмах та монастирях. Один з 
таких списків XVI ст. і знаходився у церкві Різдва Пресвятої Бого
родиці с. Дубенець Столинського району Брестської області3.

Про сам храм відомо небагато. Так, наприклад, земля, на якій 
він збудований, колись належала роду Дубенецьких, а церква “… 
збудована коштом Колб Селецького, кравчего Пінського у 1718 
році…”4. Ймовірніше, ікона Богоматері Одигитрії Смоленської 
була перенесена до цього храму з іншої церкви, можливо з тієї, 
яка існувала в цій місцевості раніше. Втім, усі ці версії потребу
ють додаткових архівних досліджень та уточнень.

Увагу дослідників ця ікона привернула ще 1958 року, під час 3ї 
наукової експедиції співробітників Державного художнього музею 
БРСР під керівництвом О. Аладової5, однак тільки у 1977 році (32
га наукова експедиція6 ікона надійшла до збірки цього музею (з 
1993 р. – Національний художній музей Республіки Білорусь).

Рідкісна архівна фотографія, виконана у дубинецькому хра
мі під час експедиції 1977 року, зберегла той вигляд ікони, 
який тоді побачили вчені. На перший погляд, живопис можна 
було датувати ХІХ ст., дерев’яний оклад покривав обриси фігу
ри Богоматері та Немовляти. На полях ікони, довкола окладу, 
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можна було бачити численні воти, що свідчило про шанування 
образу як чудотворного.

Якщо випробовування під час революційного атеїзму та 
Другої світової війни не відбились на долі пам’ятки, то час куп
но з кліматичними умовами, у яких вона перебувала, обійшли
ся з нею немилосердно. Ще у Дубенці, після демонтажу окладу, 
з’ясувалось, що тільки він й утримував зображення від зникнен
ня. Весь фарбовий шар спучився, розтріскався та міг обсипатись 
будьякої хвилини, загрожуючи унести в небуття цю пам’ятку 
іконопису. Для збереження живопису реставратором А. Шпунтом 
була виконана профілактична заклейка фарбового шару у польо
вих умовах, після чого ікона знову була закрита окладом, адже 
інакше вона не могла бути доставлена до музею у збереженості.

Дослідження, які велись в процесі реставрації, дозволили 
з’ясувати, що ікона поновлювалась тричі, під поновленнями та 
левкасом ХІХ ст. став проступати фарбовий шар XVI ст. Близько 
двох років тривав реставраційний процес, в ході якого укріплюва
лись фарбові шари та відсталий від основи ґрунт, а потім прискі
пливо, міліметр за міліметром скальпелем зчищались пізніші на
шарування. Так поступово розкрився унікальний живопис XVI ст.

Відкриття, виконане реставратором А. Шпунтом, дозволило 
ввести до наукового обігу рідкісну для історії образотворчого 
мистецтва Білорусії пам’ятку темперного живопису XVI ст., до
повнивши низку творів цього періоду та розширивши уявлення 
вчених щодо стилістики та живописної манери релігійного мис
тецтва білоруських земель, їх тісних контактів з балканськими 
країнами. Сьогодні ікона Богоматері “Одигитрія Смоленська” з 
Дубенца займає почесне місце в постійній експозиції давньобі
лоруського мистецтва Національного художнього музею Респі
бліки Білорусь, по праву вважаючись одним з шедеврів колекції, 
унікальною пам’яткою образотворчого мистецтва та духовної 
культури білоруського народу.

1 Еремина Т.С. Мир русских икон и монастырей: история, предания. – М.: Наука, 
1997. – С. 350.

2 Там же. – С. 351.
3 Высоцкая Н.Ф. Тэмперны жывапіс Беларусі XV–XVIII стагоддзяў у зборы Дзяр

жаўнага мастацкага музея БССР / каталог. – Минск: Беларусь, 1986. – С. 41.
4 Там же. – С. 41.
5 Там же. – С. 7.
6 Высоцкая Н.Ф. Іканапіс Беларусі XV–XVIII стагоддзяў. – Минск: Беларусь, 1994. – С. 26.
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Мал. 3. церква різдва
Пресвятої Богородиці

(подається за: http://www.radzima.org).

Мал. 4. Вота з
зображенням
Богоматері
Одигітрії.
національний 
художній музей 
республіки 
Білорусь
(КП–17153/1).

Мал. 1. Ікона Богоматері “Одигитрія Смоленсь ка”. 
XVi ст. Дерево, темпера. національний художній 
музей республіки Білорусь (КП–16491).

Мал. 2. Вигляд ікони у церкві різдва
Пресвятої Богородиці у Дубенці, живопис 

під окладом, по периметру поля
прикріплені воти. Фотографія з особистого 

архіву реставратора а. шпунта.
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Мал. 6. Зворотна сторона ікони. Осно-
ва та врізані шпонки виконані з липи. 

у цент рі іконного щита помітна 
реставраційна вставка ХІХ ст. 

Фотографія з особистого архіву
реставратора а. шпунта.

Мал. 8. Вигляд ікони під профзаклейкою.
Фотографія з особистого архіву

реставратора а. шпунта.

Мал. 5. Вота з зображенням Богоматері 
та немовляти на хмаринці. у нижній 
частині воти розміщений високий рельєф 
з зображенням херувима. національний 
художній музей республіки Білорусь 
(КП–17153/2).

Мал. 7. Деталь ікони до реставрації. Після 
демонтажу окладу виявились осипи, спу-
чення та розтріскування фарбового шару. 
Фотографія з особистого архіву
реставратора а. шпунта.
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Мал. 10. Часткове розкриття живо-
пису XVi ст. у місцях втрат фарбового 

шару збережений реставраційний 
ґрунт ХІХ ст. на знімку добре помітні 

стилістичні відмінності живопису 
XVi та ХІХ ст. Фотографія з особисто-

го архіву реставратора а. шпунта.

Мал. 12. Повне розкриття живопису 
XVi ст., деталь ікони. Фотографія з осо-

бистого архіву реставратора а. шпунта.

Мал. 9. Після укріплення фарбового шару 
та відшарованого від основи ґрунту 
виконане пробне розкриття живопису. 
Завдяки цьому вдалося з’ясувати, що че-
рез руйнування дерев’яної основи давній 
живопис був залевкашений та поновле-
ний у ХІХ ст. Фотографія з особистого 
архіву реставратора а. шпунта.

Мал. 11. Повне розкриття живопису 
XVi ст. Фотографія з особистого архіву 
реставратора а. шпунта.
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Засвоєння християнізованим населенням ПівденноЗахідної 
Русі богослужбових обрядів супроводжувалось запозиченням і 
розвитком виробництва літургійного начиння (священних ре
чей) в основному застосовувалося декоративне мистецтво в його 
різноманітних видах. Найраніші вироби євхаристійного посуду 
мали чужоземне походження, і як справедливо доводить сучасна 
дослідниця С. Боньковська, вони потрапляли до давньоруських 
храмів з близькосхідних, балканських та західноєвропейських 
центрів сакральної металопластики [4; с. 35].

Можна припустити, що як воєнний трофей в Подністров’ї 
було завезено срібну чашудискос – найнеобхідніший обрядовий 
атрибут для здійснення Божественної Літургії [39; с. 17]. Сюди 
вона потрапила в другій половині VI – на початку VIII ст. в резуль
таті одного з численних походів східних слов’ян на Візантійську 
Імперію в часи великого переселення народів [22; с. 195].

Срібний дискос являє собою класичний взірець церковного 
начиння з доби раннього візантійського сакрального мистецтва. 
чаша має невисокий округлий клуб кільцевому піддоні з увігну
тим бортиком. На її внутрішній стороні в круглому медальйоні, 
заповненому рослинним орнаментом, знаходиться випукла роз
етка, утворена складним переплетенням квадрату з чотирилис
ником. В розетку вписано позолочений круг з хрестом, який має 
роздвоєні кінці. Зображення хреста виконано в техніці черні, а 
орнамент – гравіруванням. По краю медальйона знаходиться по
ясок, утворений з трикутників. Випуклий бортик дискоса при
крашений позолотою і плетінкою із ромбічного узору. Всереди
ні ромбів розміщено хрестики. Вся орнаментальна композиція 
на бортику також виконана в техніці черні. На зворотному боці 
денця є грецьке клеймо. Діаметр чаші – 19,3 см, висота – 6,8 см, 

О. В. БІлиК

Церковна інфраструктура храмів
Південно-Західної Русі хІ-хІІІ ст.

у статті на основі археологічних матеріалів простежується 
процес становлення церковної інфраструктури у храмах Галиць-
ко-Волинської русі ХІ-ХІІІ ст. також зроблено мистецтвознавчий 
аналіз різних предметів, які складали священний посуд і церковне 
начиння княжої доби.

Ключові слова: водолій, дискос, лампада, лжиця, кадило, пані-
кадило, хорос, хрест.
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ширина піддона – 10,8 см, висота піддона 2 см, ширина бортика – 
1,5 см [Національний музей у Львові, інв. №5918].

Широка географія знайдених на території Східної Європи і 
України (Глодоський, Заліський, Мартинівський, Малопереще
пинський скарби), зокрема євхаристій них чаш VІVІІ ст. [34; с. 
1011] з аналогічним декоруванням медальйонів у вигляді чер
нених хрестів в розетках свідчить, що візантійський сакральний 
посуд завозився на Русь також з метою ознайомлення місцевих 
ремісників з їх основними типами, тектонічними і пластичними 
особливостями та символічними образами.

Процеси християнізації, що розгорнулися на південнозахід
них руських землях у ХХІІ ст. позначились на динаміці храмового 
монументального будівництва в регіоні. Для належного комплек
тування церковної інфраструктури поступово налагоджується 
місцеве виробництво літургійнообрядових предметів. «Значен
ня цих предметів, їх кількість і насичення у побуті залежали від 
того, – підкреслює мистецтвознавець М. Станкевич, – що сакраль
не в житті людини завжди становило особливу сферу, яка мала ви
значальний вплив на її духовність та середовище» [39; с. 231].

Якщо зважити, що домінуючим чинником в еволюції сакрально
го зодчества ПівденноЗахідної Русі була діяльність галицької архі
тектурної школи [27; с. 320], та доцільно прослідкувати, як місцеві 
осередки культурного, мистецького і релігійного призначення, на
даючи його сакральному змісту різноманітні декоративні форми. 
Для здійснення такого дослідження найбагатші джерелознавчі 
матеріали розкривають археологічні знахідки, насамперед, фраг
ментів металічних хоросівпавуків в з всієї території ПівденноЗа
хідної Русі. «В процесі трансформації в давньоруському середовищі 
візантійських засад храмобудівництва і сакрального мистецтва, – 
підкреслює наковець А. Клімашевський, – проходила також транс
формація інтер’єру церковних споруд. Поступово протягом ХХІV ст.. 
складався давньоруський тип церковного інтер’єру» [19; с. 656].

Особливого значення надавалося освітленню храмів. Світло 
мало не тільки піднести торжество Богослужіння, але й сим
волізувати одну з найважливіших правд християнства. Як у 
повсякденному циклі світло освітлює і зігріває природу, так у 
церковному вжитку воно символізує Господа Бога, джерело вся
кого просвічення і всього життя. ІсусХристос, як сонце правди 
з’явився на світі, щоби навчити, просвітлити і спасти нас усіх, 
тому світло символізує й особу Вседержителя [29; с. 51]. Сам Спа
ситель каже за себе: «Я – світло світу. Хто йде за Мною, не блука
тиме у темряві, а матиме світло життя» [Йо. 8.12].
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Сакральний символізм світла започаткувався ще в старозавіт
ній традиції. Коли Ізраільтяни перебували в Синайській пустелі, 
мандруючи з єгипетської неволі до Обітованної Землі, тоді Гос
подь Бог доручив Мойсеєві виготовити для завіту семираменний 
свічник із щирого золота. У християнських Богослужіннях світло 
стає їх невіддільною частиною і втілення ясності, радості, свят
кового настрою [18; с. 193].

Основним елементом церковного освітлення вважалася цен
тральна люстра (павук), під якою здійснювалися священні об
ряди. Мистецтво виготовлення хоросівпанікадил Київської Русі 
передала Візантія, де провідна форма храмового освітлення удо
сконалювалася протягом багатьох століть. Хорос (від грецького 
«хорос»  хор, зібрання округи) – це великий світильник, виго
товлений в техніці литва з бронзи, має вигляд широкого литого 
або кованого обруча, до якого прикріплені кронштейнирамена 
з чашечками для олійних ламп чи свічок. Візантійські майстри 
найчастіше декорували ажурну або суцільну смугу обруча ре
льєфними або гравірованими іконографічними зображеннями. 
Оскільки в східнослов’янських християнських храмах хороси ста
ли знаменувати зорі на тверді неба, то поруч з християнськими 
символами значного поширення набувають язичницькі символи 
(солярні знаки, різні зооморфні зображення, міфічні істоти).

чим більше джерел світла мав церковний паук, тим декора
тивно довершинішою виготовлялась головна окраса кожного 
давньоруського храму. Сім світел символізують Сім Святих Тайн, 
або Сім Дарів Святого Духа, дванадцять – дванадцять святих 
апостолів і називаються полі кадила. Якщо на люстрі було біль
ше, як 12 світел, то такий хорос називався панікадилом [47; с. 36].

На території Київської Русі в процесі археологічних розкопок 
було знайдено сотні фрагментів від різноманітних хоросів. Тіль
ки в кількох випадках дослідники віднаходили цілі панікадила.

У 1953 р. на території окольного міста давнього Переясла
ва археологічна експедиція під керівництвом М. Каргера дослі
джувала залишки мініатюрного храмуусипальниці. На підлозі 
Спаської церкви під завалами стін були знайдені уламки брон
зового хороса [21; с. 220221]. Твір металопластики, виконаний 
у велдикій ливарній майстерні княжого Києва, вважається най
давнішим хоросом на Русі і датується ХІ ст. Литі панікадила було 
також знайдено археологами при розкопках Софіївського собору 
і Десятинної церкви. До справжніх шедеврів художнього литва 
належить великий мідний хорос ХІІ ст., відкритий у Києві на По
долі, на Хоревій вулиці. На бронзових ланцюгах підвішений ши
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рокий, декорований ажурним орнаментом обруч, обабіч – штирі 
для свічок, перед якими стоять фігури птахів. Жарптиці уосо
блювали в язичницькій міфології світло. На кожному з трьох лан
цюгів, прикріплених угорі до ажурної навісфери, знаходилося по 
два диски з хрестом посередині, які символізують сонце і вогонь.

Для виготовлення великого панікадила до давніх київських 
церков, вважає Б. Рибаков, необхідно 63 окремих частини, із за
стосуванням щонайменше десятка різноманітних ливарських 
формочок. Вони використовувалися при литві пластинок верх
ньої чашки, крючків для ланцюжків, окремих ланок ланцюга, 
пластин циліндричної частини обруча, підсвічників з фантас
тичними істотами, тарілочок для підсвічників. Цілий набір ли
варних форм призначався для виконання даної частини хороса. 
Напівсферичну чашу утворювало кілька пластин трикутної фор
ми, прикрашених прорізним орнаментом. Зверху її було покрито 
ажурною решіткою, по краях якої закріплено широкі платівки з 
мереживним візерунком [36; с. 257259].

Дослідникам давньоруського художнього ливарництва вда
лося відтворити процес виготовлення панікадил. Застосовую
чи найпростіші інструменти (різного профілю різці), ремісник
ювелір виготовляв із щільного воску модель одного з елементів. 
Воскова модель обкладалась глиною, її сушили, потім витоплю
вали віск, а на його місце заливали метал. Коли він застигав, 
відливку звільняли від глиняної оболонки та піддавали даль
шій обробці [44; с. 46].

У світлі сучасних наукових знань, ми усвідомлюємо, що в кож
ному місті ПіденноЗахідної Русі функціонувала одна або й біль
ше християнських церков. Окремі давньоруські села мали також 
невеликі храми. Станом на сьогоднішній день, до наукового обі
гу введено понад 30 об’єктів монументального будівництва зі 
всієї досліджуваної нами території, які за ареалом поширення 
та спільною білокам’яною технікою відносяться до витворів Га
лицької архітектурної школи ХІІХІІІ ст.. [28; с. 362].

Зрозуміло, що для кожного Господнього Дому було потрібне 
освітлення. Ввозити панікадила з Візантії чи замовляти в київ
ських майстернях стало вкрай невигідно. Виникла необхідність 
налагодити виробництво освітлювальних засобів давньорусько
го типу в місцевих бронзоливарних центрах. численні артефакти 
у вигляді фрагментів хоросів, знайдені на майже кожному з 14 
розкопаних фундаментів церков давнього Галича підтверджу
ють, що галицькі майстри відіграли важливу роль у генезі пані
кадил на українських землях.
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Археологічне вивчення княжого Галича розпочалося у 1882 р. 
з ініціативи священика Л. Лаврецького і професора Львівського 
університету І. Шараневича. Саме тоді, на розкопах літописної 
Спаської церкви (1153 р.) було вперше знайдено фрагменти га
лицьких хоросів. Уламок литва з бронзи входив до конструкції 
ажурного ланцюга, який в горішній частині мав шарнір. Інша 
знахідка – це уламок бокової частини панікадила, на лицьо
вій стороні якого збережений напис слов’янськими буквами 
«СНСЛАЦИРКИА» [51; с. 153]. Яскравим свідченням давньорусь
кого походження виробу є напис, зроблений на восковій моделі 
перед виготовленням форми. 

Галицька архітектурноархеологічна експедиція Інституту 
українознавства ім. І. Крип’якевича під керівництвом під керів
ництвом Ю. Лукомського, проводячи дослідження фундаментів 
літописного Іванівського храму в урочищі Царинка, вичвила 
значну кількість культових предметів, в тому числі уламок хо
роса (канделябр).

В процесі археологічного дослідження княжого Галича (1969
1994), В. Ауліх неодноразова віднаходив фрагменти від давньо
руських хоросівпанікадил. Типові для всього Галицького регіону 
кронштейнирамена, знайдені в урочищі «Базар», як і бронзову 
мисочку, діаметром 11 см, очевидно, слід ідентифікувати з об
ставою Успенського собору [2; с. 50, табл. XVIII; 1,4]. Ажурна на 
півсфера, прикрашена чудовим плетивом узорів, серед яких пе
реважають солярні знаки і символи хреста [12; с. 99], як і менш 
виразні фрагменти від іншого хороса, походили із сховищакомо
ри галицького ювеліра ХІІІ ст. 

Аналогічні кронштейни до галицьких були знайдені в Звени
городі біля Львова. Зокрема, на території городища археологи 
виявили чотиригранний стержень висотою 68 мм для насаджу
вання свічки [9; с. 162]. Бронзову підвіску від панікадил відкрив 
археолог М. Кучера в літописному Плісенську [23; с. 250]

До деталей хороса відноситься фігурна гілка, яка має на собі диск 
та стрижень для встановлення свічки [чернівецький краєзнав
чий музей, 122321170], який входив до інтер’єру білокам’яного 
храму ХІІ ст. в літописному Васмлеві [42; с. 29]. Від інших частин 
хороса збереглися незначні фрагменти. У цих же культурних на
шаруваннях було знайдено частину підставкипідсвічника, яка 
складаєтьсяз фігурної бази на трьох ніжках і циліндричної під
ставки для свічки [26; с. 4344]. Фрагмент бронзового панікадила 
знайдено також під час дослідження решток дерев’яної церкви у 
Василеві в урочищі Замчище [45; с. 69, рис. 24].
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Під час розкопок Олешківської ротонди на Покутті археолог Б. 
Томенчук виявив фрагмент ланцюга церковної люстри. Великий 
підсвічник (панікадило), на думку вченого, висів над централь
ним мозаїчним зображенням підлоги храму – омфалієм [45; с. 31].

Можна припустити, що фрагмент хороса, відкритий Ф. Гуреви
чем у споруді №4 в давньому Новогрудку, міг служити для про
ведення богослужбових обрядів в оселі знатного міщанина, у так 
званій домашній церкві [10; c. 9798, рис. 76].

На основі глибокого аналізу археологічних матеріалів, при
карпатські дослідники – знавець ковальського та ювелірного 
ремесла Олег Фіголь і науковець Андрій Фіголь здійснили гра
фічну і практичну реконструкцію хороса з княжого Галича. «У 
зовнішньому вигляді галицькі панікадила дуже схожі на київські 
аналоги,  обґрунтовують свою художню гіпотезу автори,  але 
аналізувавши і зібравши в єдине особливості композиції, роз
міри і технологію монтування елементів, можна говорити, що 
їх виготовили не в київських майстернях. А беручи до уваги, що 
традиції художньої обробки металів, їх чималі масштаби в столи
ці Галицької держави нам добре відомі, версія їх місцевого вироб
ництва досить правдоподібна» [48; с. 409, мал. 8].

Цікаві результати отримали білоруські вчені, здійснивши 
спектральний аналіз різних фрагментів хоросівпанікадил, зна
йдених у Волковийську, місті, яке з середини ХІІІ ст. належало 
до складу ГалицькоВолинської держави. Більшість сакральних 
предметів виготовлялися із складних сплавів міді з оловом, цин
ком, свинцем у різних пропорціях [30; с. 171172].

Характерно, що всі ці предмети містять 1% свинцю і більше. 
Наявність свинцю покращує якість відливу. Вироби, виготовлені 
із багатокомпонентних сплавів, не можна піддавати механічній, 
а особливо термічній обробці. Тому, майже всі елементи складної 
конструкції панікадил мали фігуральний характер і вони не по
требували кування.

Для покращення якості відливків додавалось олово і цинк. 
Крім того, вони не створюють перешкод для наступної оброб
ки металу. Очевидно, олово і цинк відігравали одну і ту ж роль 
добавок, аби зробити сплав жовтим, подібним до золота. Решту 
хімічних елементів (вісмут, залізо, нікель, срібло, сурма) були до
бавками до основних компонентів і складали у всіх культових 
предметів сотні і тисячні долі процента.

Волковийські ливарники не тільки досконало володіли склад
ними технологіями при виготовленні церковних речей, але й 
впроваджували декоративні новації в процесі виробництва хо
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росів. Наприклад, бронзові диски для підсвічників ремісники 
удосконалили у двох місцевих видах: з плоскими краями і слабо 
вигнутою середньою частиною та у виглді дуже мілких чашок зі 
скісними краями. Їх відливали в плоскій односторонній формі. 
Фігурні ланцюжки, подібно до галицьких , мали різні узори у ви
гляді ажурних прорізів.

Світло в церкві можна поділити на рухоме і нерухоме. До не
рухомих посудин, заповнених єлеєм (оливою), належать лампад
ки. Перші лампади з ранньохристиянських римських катакомб 
відомі ще з початку ІІІ ст. Їх ставили біля гробів мучеників. Вони 
оздоблені християнськими символами риб, Доброго Пастиря, ви
ноградних грон, монограми Ісуса Христа [53; с. 120, рис. 86].

Глиняні лампади з’являються у культовій практиці ранніх 
християн Північного Причорномор’я на межі ІІІ – IV ст. У віров
ченні давніх мешканців півдня України вони символізували на
уку Христа [17; с. 57].

Галицькі майстри запозичили у візантійських і київських ли
варів технологічні прийоми виготовлення лампад з звогнетрив
ких матеріалів, начастіше із бронзи. Найраще зберігся бронзовий 
світильник, знайдений археологами у так званій будівлі в літо
писному Дорогобужі [35; с. 73, рис. 78]. Вона має чашеподібну 
форму. До чашечки прикріплювалися три ланцюжки, які вгорі 
з’єднувалися з шестипроменевою зіркою. На ІІ верхній части
ні кріпився пристрій у вигляді кількох переплатених кілець, 
який служив для завішування лампади. Єдиним декоративним 
елементом такого типу церковної посуди були два пояси діаме
трально заглиблених кілець, розміщених по зовнішньому пери
метру чашечки. Крім цього, у Дорогобужі було знайдено ще один 
фрагмент бронзової лампади.

Дещо іншу форму, ніж на дорого бузькій лампаді, мала зірочка, 
знайдена в Галичі на Золотому Тоці. На завершеннях ІІ промінчи
ків знаходилися невеличкі кульки [31; c. 234, рис. 70, 15].

Мідна лампадка, знайдена археологами в місті чорної Русі – 
Волковийську, є прикладом застосування технології литва по 
об’ємній восковій моделі із втратою форми [16; с. 38, рис. 12, 7].

Ложечка або лжиця, за визначенням С. Боньковського,  це 
атрибут літургійного посуду, що застосовується для причастя, 
символізує кліщі, якими серафим вийняв вуглинку з небесного 
жертовника [5; с. 141].

Як предмет особливого сакрального значення вона з’явля
ється серед богослужбового начиння на рубежі VІІVІІІ ст. Ви
користання ложечки при здійсненні обряду причастя запо
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чаткувалося у храмах ПівденноЗахідної Русі в середині ХІІ ст. 
Церковну лжицю археологи відкрили в давньому Василеві [41; 
с. 134], було виявлено на Ленковецькому городищі. Напис на ній 
«НІ» означає «НІКА» – переможець. Цей епітет символізував пе
ремогу Христової віри. Ідентичні написи є досить характерни
ми для сакральної атрибутики Галицької Русі другої половини 
ХІІ – першої половини ХІІІ ст. [42; с. 77, рис. 43, 8].

У княжому Мінську особливу групу знахідок складають пред
мети, пов’язані з християнським обрядом причастя. Велику мис
тецьку цінність має статуарна кістяна фігурка чоловіка в короткій 
сорочці західноєвропейського взірця, опоясаного широким реме
нем. Виріб із значними пошкодженнями був знайдений в культур
них шарах середини або першої половини ХІІ ст. [15; с. 229].

В. Даркевичвизначив статую як частину ложечки для при
йняття причастя. Художню реліквію вчений пов’язує з Фран
цузьким Імпортом [11; с. 29]. Деяку подібність має з аналогом 
бронзової ложечки, знайденої в давньому Городинську, що по
ходив з Франції.

Важливе місце в складі священного посуду галицьких храмів 
займав імпорт з Візантії і Західної Європи. У 1958 р. на околиці с. 
Сапогів Галицького району ІваноФранківської області, в урочищі 
Вікторівка було знайдено невеликий литий водолій у вигляді фан
тастичної істоти. Водолії, виготовлені у вигляді грифонів, кентав
рів, сиринів, рицарів на конях, людських голів, левів і турів, були 
поширені в середньовічному церковному мистецтві. Територія 
їхнього розповсюдження простягається від скандинавських країн 
до Кавказу і від Західної Європи аж до Сибіру [12; с. 396397].

Водолії невеликих розмірів, на думку мистецтвознавця Н. Кон
дакова, якраз застосовувалися в церковному вжитку [20; с. 120]. 
Священнослужителі використовували їх для обмивання рук.

Питання про походження водоліїв залишається поки ще 
нерозв’язаним. частина дослідників вважає, що більшість їх 
пов’язана із західноєвропейським сакральним мистецтвом. Во
долії у вигляді фантастичних тварин могли бути як східними, 
так і західними, переконані інші науковці, оскільки взірцями для 
них могли служити визначні твори східної металопластики. Зна
вець давньоруського ужиткового мистецтва Г. Вангер правиль
но визначив галицький водолій як популярний образ Іранської 
міфології – сенмурв з подобою собакоптаха, що виступав по
середником між верховними богами неба і духами землі, воло
дів здатністю перевтілюватися у крилатого собаку [8; с. 472]. У 
східнослов’янській міфології бог сімаргл виражав образ Сонця 
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літнього сонцестояння, забезпечував охорону коріння Дерева 
життя. Для підтвердження своєї гіпотези Г. Вангер віднаходить 
аналогічні водолії у вигляді крилатих собак зі збірок Лондон
ського музею Вікторії і Альберта, Мюнхенського національного 
музею та Лувру [6; с. 255].

Симаргл увійшов до числа семи основних божеств давньорусь
кого пантеону, ідоли яких були встановлені в Києві в роки прав
ління Володимира Великого (980 р.) [24; с. 47].

У сасанідському Ірані симаргл часто зображувався на металі і 
тканинах з собачою головою, лапами і пташиним хвостом, а тіло 
було покрите лускою з риби. У середньовічних текстах зустріча
ється опис цієї істоти як собакоголового птаха [3; 1168].

Ідея поєднання функції водолія з образом сенмурва наро
дився на Сході, а згодом композиція стала популярною в за
хідному мистецтві, адже сенмурв, як носій доброго начала, був 
пов’язаний з благодатною стихією води. У галицькому водолії 
на місці плечової частини крил зображено правильний круг з 
клітчастим орнаментом всередині нього. Таке трактування було 
характерне для зображення сенмурва в сасанідських сакраліях. 
Мініатюра із Псалтиря Безансона (ХІІІ ст.) розв’язує проблему 
про функціональне призначення галицього водолія. На ній зо
бражено Понтія Пилата, який омиває руки із драконоподібного 
водолія візантійського типу [6; с. 257].

У ХІІХІІІ ст., якими датують виготовлення бронзового водо
лія, Візантія продовжувала залишатися золотим мостом між 
Сходом і Заходом, передаючи Європі досконалі зразки орієн
тального мистецтва. До числа центрів. Де виготовлялися фі
гуральні бронзові водолії, належали Придунайська область. В. 
Даркевич називає конкретне місце виробництва предмету цер
ковного вжитку у Галичі – Лотарінгію.

Правда, ніхто з дослідників, які торкалися цього питання, не 
заперечував, що водолій міг бути виготовлений в столиці Га
лицького князівства, де в ХІІ ст. було налагоджене бронзоливар
не ремесло. Різні фантастичні  істоти (грифони, дракони, синмер
ви) стали на той час традиційним мотивом в декоруванні речей 
церковного і світського призначення. Як підтверджують архео
логічні знахідки з останніх десятиліть, образ симаргла галицькі 
ювеліри поміщували на срібних колтах, хоросахпанікадилах і 
браслетахнаручнях.

В обрядових традиціях Старого Завіту треба шукати вито
ків застосування кадила, де воно використовувало символічну 
функцію як жертви, особливо в язичницьких богослужіннях. У 
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християнських храмах кадило нагадує віруючим, що наші молит
ви повинні підніматися до Господа Бога так, як кадильний дим 
іде вгору. Кадило – це посуд для розжареного вугілля, на яке свя
щеник кладе фіміам і ладан та обкаджує престол, іконостас і ві
рних перед важливішими частинами богослужінь [50; с. 20].

З київських ювелірних майстерень, які забезпечували культо
вим посудом церкви ПівденноЗахідної Русі, походить бронзова 
кадильниця, знайдена в культурному шарі ХІІХІІІ ст. в місті Бе
ресті [25;с. 270].

Стародавні греки називали первісну кадильницю камеєю 
(грец.  тигель). Цей богослужбовий посуд відрізняється від ка
дильниці тим, що в нього були відсутні ланцюги. Кацеї мали фор
му сфери або сплюснутої кулі, яка зверху зачинялася накривкою. 
До посудини кріпилась дерев’яна ручка, яку тримав диякон чи 
священик. Обходячи престол, священнослужителі кадили на
вхрест, створюючи в такий спосіб знак хреста. При виготовлен
ні камеї декоративні елементи використовувалися переважно 
в накривці, де через прорізи стилізованого чи геометричного 
орнаменту просочувався запашний дим ладану. Фрагмент камеї 
ХІІІ ст. було віднайдено в околицях княжого Галича. На мідній 
пластині середнього формату (9х10 см) знаходиться рельєфне 
зображення Даниїла, кинутого в яму з левами [49; с. 196].

У живій дії кожного з давньоруських храмів важливу роль віді
гравали богослужбові книги. До літургійних хрестів відносяться: 
запрестольні процесійні (виносні) хрести, напрестольні хрести з 
підставками і ручні хрести. 

До унікальних сакральних пам’яток ГалицькоВолинської 
Русі належить бронзовий хрест з написами, який зберігаєть
ся в Національному музеї у Львові [Інв. № ДМ634]. Його було 
знайдено в 1911 р. біля с. Аксманичі, що знаходиться в Пере
мишлььскій землі. Своїм походженням він пов’язаний з Пере
мишлем – визначним політичним і релігійним центром Київ
ської Русі. Тому цій пам’ятці музеєзнавець І. Свєнціцький надав 
великого значення [39; с. 23].

Співробітник музею Й. Пеленський здійснив розшифрування 
написів [32; с. 34] архітектури княжого Галича, вчений згадує 
про хрест з Перемишльської землі, наводячи його в числі анало
гій до рельєфних зображень християнських символів на стінах 
церкви святого Пантелеймона [52; с. 41].

Хрест має двораменну шестиконечну форму. Його розміри: ви
сота 23,1 см, більше нижнє рамено має довжину 10,2 см, а менше 
верхнє – 6,1 см. У верхньому середхресті нанесено зменшений ри
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сунок шестиконечного двораменного хреста, на кінцях гравірова
ним написом уміщена монограма: зліва ІС, справа ХС, зверху НИ, 
знизу КА. Традиційна середньовічна іконографічна формула озна
чає: «Ісус Христос переможець». Вона представлена досить широ
ко серед граффітей давніх київських церков [7; c. 15,51,61,73,81; 
Табл. II, 4; XXIV,3; XXV, 1,2; XXXI, 2; XXXVI, 1,2; XXXIX, 3; XIIV, 1,2] такі 
в сакральному мистецтві сусідніх слов’янських країн, зокрема на 
болгарських іконах, енколпіонах і хрестах [14; с. 112].

На великому рамені прочитується напис: «ПОБЕДА НА БЬСЬ», 
а нижче нього на вертикальному доземному стовпі, розміщена 
дата «1181», вигравірувана старослов’янськими літерами. «Роз
міри хреста та відсутність на ньому отвору чи кільця для під
вішування свідчать, що його не носили на грудях, яким благо
словляли,  вказує археолог В. Петегирич – і саме тому за ним 
закріпилася назва «Єпископський хрест»» [33; с. 130].

Палеографічні особливості письма на перемишльському єпис
копському хресті дозволяють його датувати другою половиною 
ХІ – першою половиною ХІІ ст.

Серед давньоруських творів декоративного мистецтва своєю фор
мою до цього хреста найбільш подібним є знаменитий хрест Єфро
синії Полоцької, прикрашений перегород частими емалями [1; с. 236
240], а також хрест новгородського єпископа Антонія, декорований 
срібними чеканими зображеннями святих [37; с. 37, Табл. ХХХІІ].

До важливих культових християнських атрибутів, який вико
ристовувався під час відправлення Богослужінь належить вели
кий бронзовий хрест, знайдений під час розкопок білокам’яного 
храму у Василеві. Археолог Б. Тимощук, від найшовши пам’ятку, 
назвав її «воздвижальним» або «процесійним хрестом» [43; с. 19].

Як бачимо, в ПівденноЗахідній Русі були відомі практично всі 
основні типи культових предметів, необхідних для проведення 
Богослужіньу Християнських храмах. Сюди вони проникали без
посередньо з Візантії або ж з Києва, починаючи з другої полови
ни ХІ – початку ХІІ ст. Концепція християнських пам’яток в окре
мих населених пунктах стала можливою завдяки налагодженню 
виробництва церковної атрибутики в княжому Галичі (друга по
ловина ХІІ – перша половина ХІІІ ст.).
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Мал. 4.
Фрагмент хороса

із розкопок на
Звенигородському

городищі.

Мал. 1, а) фрагмент ланцюга 
хороса із розкопок Спаської церкви 
в с. Залукві (л. лаврецький та 
І. шараневич);
б) можлива реконструкція
фрагмента хороса із розкопок 
Спаської церкви в Залукві.

Мал. 2, а) фрагмент бокової пластики хороса
із розкопок Спаської церкви в Залукві

(л. лаврецький та І. шараневич);
б) реконструкція фрагмента бокової пластики 

хороса із розкопок Спаської церкви в Залукві.

Мал. 3, а) фрагмент хороса із розкопок 
Іванівської церкви в Крилосі на царинці 
(ю. лукомський);
б) можливі варіанти реконструкції
фрагмента з Іванівської церкви.
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Мал. 7. Бронзовий хрест
із с. аксманичі.

Мал. 5.
Фрагмент 
хороса із 
розкопок 
Олешківської 
ротонди
(Б. томенчук).

Мал. 6. реконструкція панікадила
з княжого Галича.
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В 2014 р. перший в Україні скансен – ПереяславХмельницький 
музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщи
ни – відзначає 50річний ювілей. У зв’язку із ювілейною датою 
актуального значення набувають питання, пов’язанні із станов
ленням і діяльністю цього науковоосвітнього закладу. Особли
вий інтерес викликає ранній період створення Музею. Цей етап 
в історії Музею пов’язаний із створенням та діяльністю етногра
фічного відділу у складі ПереяславХмельницького державного 
історичного музею в 19581963 роках на території Михайлівської 
церкви під офіційною назвою «Філіал Михайлівської церкви». 

Генеральний директор Національного історикоетнографіч
ного заповідника «Переяслав» М.І. Сікорський (19232011 рр.) 
пригадував, що ідея створення етнографічного відділу, третьо
го за рахунком (вже діяли історикокраєзнавчий та археологіч
ний відділи у ПереяславХмельницькому історичному музеї) 
виникла несподівано.  Після бурхливого святкування 300річчя 
возз’єднання України з Росією в січні 1954 р., в переяславському 
будинку Президента Академії архітектури України, академіка 
Володимира Гнатовича Заболотного за чашкою чаю зустрілися 
Михайло Іванович Сікорський, Іван Макарович Гончар і сам гос
подар будинку. Михайло Іванович пригадував: «Володимир Гна
тович зустрів нас як найдорожчих друзів. Він запросив до столу і 
майже дві години ми розмовляли про історію міста, бачення його 
майбутнього. Велику увагу звернули на те, що Переяславщина є 
етнографічним центром, де проходив процес формування укра

н. Г. тКаЧенКО,
О. М. ЖаМ

Комплекс пам’яток Михайлівської церкви – 
основа для створення етнографічного 

відділу Переяслав-хмельницького 
державного історичного музею

у статті висвітлюється історія створення та діяльності 
етнографічного відділу Переяслав-Хмельницького державного 
історичного музею на території Михайлівської церкви у 1959-
1963 рр. В загальних рисах проаналізовано значення етнографіч-
ного  відділу для створення Музею народної архітектури та по-
буту Середньої наддніпрянщини.

Ключові слова: Михайлівська церква, етнографічний відділ, 
експозиція, музейні зібрання, історія створення.
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їнської народності, а пізніше й української нації. Назріло питан
ня про створення в Переяславі етнографічного осередку України. 
Іван Гончар і Володимир Заболотний висловили пропозицію про 
організацію на базі Михайлівської церкви ХVІІХУІІІ ст. відділу ет
нографії Середньої Наддніпрянщини у складі ПереяславХмель
ницького Історичного музею1. 

Усвідомлюючи історичну й архітектурну цінність Михай
лівської церкви, працівники Історичного музею на чолі з 
М. І. Сікорським розпочали роботи по збереженні цієї споруди. 
Архітекторимистецтвознавці Д. Яблонський та Ю. Асєєв в 1951
52 рр. ретельно обстежили церкву та дзвіницю і відповідно до 
отриманих результатів розробили проект реставрації2. Допо
ки протягом 19531958 рр. проходили реставраційні роботи, за 
ініціативою М.І. Сікорського й при підтримці президента Ака
демії архітектури В. Заболотного, церковні будівлі та подвір’я в 
1954 р. були передані з балансу «Головзаготльону» у власність 
міста3. Використовувалася церква не за призначенням: в примі
щенні самої церкви розміщувався пункт «Заготльон», а в підва
лах трапезної був склад продуктів соління міського споживчого 
товариства4. У ті часи й мови не було про те, щоб церква стала 
діючою. Тому М. І. Сікорський приймає рішення – переконати 
партійне керівництво в необхідності створення етнографічного 
відділу, а згодом, музею. 

Офіційно відділ етнографії  під назвою «Філіал Михайлівської 
церкви» було створено наказом №30 по ПереяславХмельниць
кому історичного музею від 7 жовтня 1958 року: «Назначити за
відуючим філіалу Михайлівської церкви Шкулету В.П. і перевести 
наукового працівника Нестеровську Є. С. у філіал Михайлівської 
церкви для створення експозиції»5. 

По створенню експозиції працювали мобільно. Наказ №11 
від 10 жовтня 1958 року: «Нестеровській Є. С., Шкулеті В. П. і 
Реві П. І. виїхати для збору експонатів у Полтавську область 
терміном на 3 дні – з 10.10. по 12.10 1958 р». А вже 31 жов
тня Нестеровській Є. С. і Шкулеті В. П. наказ їхати у с. Помоклі 
з метою збору етнографічних матеріалів6.  З 24 по 29 вересня 
1960 р. Шкулета В. П., Нестеровська Є. С., Юзвіков В. Л., Романен
ко М. І. згідно наказу виїздять до Полтавської області збирати 
експонати7. Згодом були обстежені з метою пошуку експонатів 
етнографічного спрямування села ПереяславХмельницького 
рну (Стовпяги, Трубайлівка, Підварки, Циблі, Хоцьки, Помоклі, 
Харківці, Григорівка, Зарубинці, В’юнище, Козинці, Дівички) та 
сусідніх з Переяславом міст і сіл (Київ, Опішня, Демки черкась
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кої обл., с. Поділ ля Баришівського рну Київської обл., с. Каплин
ці і с. Харкавці Пирятинського рну Полтавської обл.).

Весною 1959 р. постановою Київського обласного управління 
культури у приміщенні Михайлівської церкви на базі філіалу Ми
хайлівської церкви створений Музей етнографії. В наказі №4 від 
30.03.1959 р. по ПереяславХмельницькому Історичному музею 
зазначено: «Бухгалтеру чухно М. І. виїхати до м. Київ в облвикон
ком – відділ будівництва для отримання документів на пам’ятку 
архітектури – Михайлівську церкву…»8. 

Відразу приступили до створення експозиції. Роботами керу
вав науковий працівник В.П. Шкулета. Вадим Пантелеймонович 
свого часу закінчив педагогічний інститут, був учасником Вели
кої Вітчизняної війни, інвалід війни по зору. Він доклав багато 
зусиль і праці для створення першої етнографічної експозиції 
Михайлівської церкви. Безпосередню участь у створенні екс
позиції приймав директор Історичного музею М.І. Сікорський 
(19232011 рр.). Науковий співробітник філіалу Михайлівської 
церкви Євдокія Сергіївна Нестеровська пригадувала: «Михайло 
Іванович Сікорський сказав: «Давайте зробимо в трапезній щось 
на зразок селянської хати». Перший експозиційний план – в уяві. 
Його основні пункти – що, куди, щоб було красиво. Це основні 
принципи директора» [Павлик 3].

Оскільки на початок 1959 р. штат філіалу Михайлівської 
церкви був не укомплектований, доручення створити експози
цію М.І. Сікорський дав працівникам Історичного музею: Жаму 
Михайлу Івановичу, Нестеровській Євдокії Сергіївні, Шавейку 
Миколі Даниловичу, Шкулеті Вадиму Пантелеймоновичу та бух
галтеру чухно Марії Іванівні, доглядачам – Соболь Зої Петрів
ні, Рак Олександрі Кирилівні, Спасенко Веклі Кирилівні. Вони 
практично й робили першу експозицію. В цей час приміщення 
Михайлівської церкви не опалювалося, тому робоче місце екс
позиціонерів було в Історичному музеї9. 

І ось перша пробна експозиція створена. Н.М. Павлик в нарисі 
про створення Музею одягу записала спогади про це: «Розміщу
валася вона в трапезній. В першій половині трапезної відтворено 
схематично інтер’єр української селянської хати – привалок, на 
якому господарський посуд, лави з бильцями, в кутку – ікони в 
рушниках, стіл, накритий домотканою скатертиною, на столі – 
куманець. У кутку стояли кочерга, рогачі, поруч – помийниця. 
Далі в трапезній на стелажах – гончарний посуд, бюст різьбяра 
з Бориспільщини П. Верни, його вироби з дерева, декоративні 
плахтоподібні довоєнні вироби ПереяславХмельницької фабри
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ки художніх виробів, тканий килим та ін. У такому вигляді му
зей проіснував до 1960 р. Це був тільки зародок, первісток, якого 
треба було піднімати на ноги, ростити»10.

 Наприкінці літа 1960 р. В.П. Шкулета за станом здоров’я 
змушений був залишити роботу. 17.09.1960 р. наказом №29 по 
Історичному музею виконуючим обов’язків завідуючого філі
алом Михайлівської церкви було призначено М.І. Жама (1927
2002 рр.). Роботу в Музеї М.І. Жам розпочав за чотири місяці до 
цього – 30.03.1960 р. був назначений науковим співробітником 
Історичного музею (наказ №31) невдовзі після завершення на
вчання в Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка на філософ
ському факультеті. Про Михайла Івановича писали: «Настав його 
зоряний музейний час, бо з’явилася можливість створити самому 
щось нове, досі незнане. Енергійний, беручкий Михайло Іванович 
займався як зовнішньою частиною експозиції, так і вивченням 
матеріалу, його первісної суті. Зовнішня робота – інтенсивний 
збір матеріалів, організація людей, пошук ресурсів. М.І. Жамові 
вдалося цілісно охопити матеріал і наповнити його реальним 
змістом – експонатами. Бо в усьому він полюбляв повноту і до
вершеність. Ці якості стимулювали його творчий пошук. Колеги 
Михайла Івановича згадують, що закордонні знавці мистецтва 
зверталися до Михайла Івановича «доктор», «професор», оціню
ючи його глибокі знання й досвід, навіть не підозрюючи, що на 
той час у нас люди з таким багажем знань і практичних надбань 
офіційно не були пошановані почесними званнями»11. 

Першочергову увагу М.І. Жам сконцентрував на збір експона
тів різних ремесел і промислів, поширених на Переяславщині в 
ХІХ – ХХ ст. Про це згадував так: «В артілі «Перемога» була кузня, 
так звідти взяли десь 80 експонатів. А коваль М.І. Баранов й на
далі допомагав музейникам. Та й по плану кожному працівникові 
треба було обов’язково здати в рік 120 експонатів»12. 

В цей час окрім приміщення трапезної у розпорядження Істо
ричного музею перейшло приміщення Михайлівської церкви. 
Освоєння Михайлівської церкви відбулося в короткі терміни, за
вдяки тому, що напередодні музейними працівниками було про
ведено ряд експедицій і зібраний багатий етнографічний мате
ріал (в музеї з’явився свій автомобіль, водієм якого був П.І. Рева). 
М.І. Сікорський та М.І. Жам у статті «Етнографічний відділ Пе
реяславХмельницького історичного музею», надрукованій в 
1965 р. в журналі «Народна творчість та етнографія» писали: 
«Спираючись на допомогу громадськості – вчителів, студентів, 
учнівкраєзнавців, протягом 19581962 рр. ми організували кіль
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касот історикопобутових експедицій у села ПереяславХмель
ницького району та до сусідніх районів Полтавської і чернігів
ської областей. Зібрано багаті етнографічні матеріали, що дало 
можливість підготувати широку їх різноманітну експозицію»13. 

Приміщення Михайлівської церкви мало велику площу й тут 
можна було розмістити велику кількість експонатів і створити 
ряд різнопрофільних тематичних експозицій. Спершу з трапезної 
в церкву перемістили посуд і манекени з одягом, завезли речі се
лянського та міського побуту, знаряддя праці, заготовки та готові 
вироби, що представляли ремесла та промисли Переяславщини. 
Із цього нагромадження матеріалу в результаті низки внутрішніх 
переміщень, доповнень, поетапних реекспозицій  сформувалася 
експозиція, яка складалася з двох основних частин: культура і по
бут краю дожовтневого часу та соціальноекономічне становище 
трудящих Переяславщини радянського періоду. 

У експозиції першого розділу було представлено біля двохсот 
сільськогосподарських знарядь праці ХІХ ст. Серед них: драпаки, 
плуги дерев’яні та металеві, жорна, коси і серпи, сікачі, грабки, 
граблі дерев’яні, трієр, віялки, сохи, наральники, вила, рала, сту
пи, круподерка, бруси для точіння, ослін з бабкою для клепання 
коси, кушка дерев’яна і рогова,  мантачка, ключка з дерева, сапа, 
сошка до плуга, котки дерев’яні, рептухи, борони, засіки для зер
на лозяні, драпаки, заступи, сошникова сівалка, ціпи і т.д.14. 

Віддавна Переяслав був відомий як місто талановитих уміль
ців. З далеку над’їздили сюди купити чоботи чи плуг, обід, а то й 
цілий віз.

Особливо славилися своїм мистецтвом переяславські чинба
рі. В експозиції, що розміщувалася в більшому приміщенні під
валу трапезної, представлено типову чинбарську майстерню 
ХІХ ст. Серед експонатів чинбарської майстерні знаряддя праці 
чинбаря (кушніра, лимаря, шапкаря, чоботаря): чани для золін
ня та дублення волових та кінських шкір, ступа для дроблення 
дубової кори, топчак кінний для дроблення дубової кори, коби
лиці та струги (штрихілі) для обробки шкіри, барабан для роз
бивки каракулевих шкур, штамппрес для шкур, ключ для про
минки овчини, коток для правки шкур, чоботярський ніж, м’яло 
гранчасте, притирачка (натирачка) чоботарська, кліщі чобо
тярські, дошка витяжна, рашпіль чоботярський, залізка для 
мідних чоботарських робіт, бабки для надання опуклої форми, 
молоток пробійний, ножниці і станок шапкарські, гак для ви
тягання шкіри, стругач для шкіри, болванка для пошиву шапок, 
колодки для пошиття взуття, заворот для правки шкур, ролька, 
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струг посадочний, собачки, гладилка, котушки, пристосування 
для рольки, ослін чоботаря15.

В трапезній була створена експозиція, що розповідала про ко
вальську та ливарну справи, поширені на Переяславщині: відтво
рено горн з міхом, «американкою», представлені ковальські зна
ряддя праці та вироби: підкови кінні, ножі, цвяхи, пряжки, ключ 
до замка, кліщі, баранчик для кватирки, ножиці для різання лис
тової міді, корба металева для колодязя, ковадло, лещата коваль
ські, пута для коней, відро з латуні виготовлене із надгробків, 
ключі, свердла та ін.16. 

В експозиції представлені також знаряддя праці, пристрої,  за
готовки, готові вироби  майстрів по дереву: рейсмус, наличники 
віконні, свердла, лещата слюсарні ручні, плашка з мічиком для 
нарізання, корба дерев’яна, вороток, осадка для заклепок, сверд
лобурав для дерева, долото для довбання ступ і ночов, гонкуль 
столярний для вибирання пазів, струг бондарський, модель для 
клепок, долото, бурав, натягач, коромисло, лисиця, теслиця, вер
стак столярський, засув дерев’яний спуск бондарський, молотки, 
пилки, прямий струг, скобелка бондарська, уторник, ставник, 
ковші, дерев’яні різьблені мірки, корито для годівлі ягнят і т.п.17. 

Серед селянських промислів Переяславщини ХІХ ст. широкого 
розмаху набуло ткацтво. Ткацьке ремесло в експозиції представ
ляли: ткацький верстат, гребні і гребінки, сукач для сукання ни
ток, днище, витушки, коноплем’ялка, кужілка, веретена, сукало, 
начиння, снівниці, розбої килимові, гребінки для розбоїв кили
мових, мотовила, станок для пошиття очіпків, коток для вибійки, 
кужіль, прядкакоза, набивні дошки18. Доповнювали експозицію 
знаряддя праці килимарства та готові вироби – килими. М.І. Сі
корський та М.І. Жам писали: «Розмаїта колекція килимів, ви
ставлена у відділі приваблює відвідувачів яскравістю кольорів, 
різноманітністю технік ткання»19.

Меншою мірою були показані в експозиції гончарство та гребін
ництво. Так, наприклад, гончарне ремесло представляли: гончар
ний круг, лучки до гончарного круга, скребло для з чистки глини з 
горщиків і велика кількість гончарних виробів (горщики, глечики, 
миски). Гребінницво демонстрували: струги, гребінки рогові, по
рохівниця рогова, ріг, яким скликали парубки на гулянку20.

Відведене місце в експозиції і для промислів Переяславщини 
ХІХ – поч. ХХ ст. Зокрема, рибальство представляли: ятері, вер
ші, остроги, ости, кобзи, баранки, бойки, козубок, гачок для сома, 
підсаки, сажки для риби, кошіль  тощо. Бджільництво представ
ляли:  дуплянки, вулики, воскобійна, 18 липівок21. 
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Цікавою була колекція кінної та волової упряжі: дуги та різь
блені ярма (парні та «бовкуни» на одного вола). Поруч експону
валися колеса до воза, хід воза, мазниці, санікозирки22.

В одному з невеликих приміщень церкви (в частині трапезної) 
обладнано типовий інтер’єр сільської хати кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
Тут можна було познайомитися з усіма атрибутами хатнього гос
подарства та внутрішнього оздоблення житла. В хаті: меблі (стіл, 
стільці, лава зі спинкою, полиця для мисок, буфет із різьбою, 
ослін, столиктатарський, стілець із видовбаним сидінням), по
суд та ємкості для зберігання продуктів (глечики, шиян, сільниці 
дерев’яні та керамічні, ковганки, тикви глиняні, ложки, виделки, 
пряничні дошки, миски, тарілки декоративні, горщики, цукорни
ця, барильце, коробка з кори для солі, мірки дерев’яні різьблені, 
коряк, солонка, макітри, кухоль мідний, супниця, блюдо, піднос, 
ринка, яндола, судник, ситечко, кошик для паски)23.

 Протягом 19581962 рр.  до фондів Історичного музею надій
шло кілька сотень предметів селянського та міського побуту Пе
реяславщини ХІХ – 1ї пол. ХХ ст. чимало з них експонувалися у 
Михайлівській церкві з метою наповнення інтер’єру селянської 
хати, а також використовувалися для тематичних виставок: вази 
для квітів, свічники, лампа висяча керосинова, гало, годинник, 
шкатулки круглі орнаментовані, сало різка ручна, салотовка з 
ручкою, божниці, фляга з дерева, скриня дерев’яна, накидка на 
стіл, цвітошник, блюдце, попільниця керамічна, ладанки, лопа
та для хліба, пляшки керамічні, судник, дійниця дерев’яна, мас
лобійка, маслянка, чашки з блюдцями, самовар, чайник, графин, 
пляшки, праник дерев’яний, діжа, ложки дерев’яні, кофейник, 
ікони, медальйони, фруктовниця, жлукто, пічка чавунна, підсвіч
ник, стакани для олівців, дійниця, колиска, друшляк, ночви, ка
зан, сікач для шаткування капусти, лампа настільна, табакерка, 
колиска польова, м’ясорубка ХІХ ст., коробка плетена з лози, це
брик, дзеркала в різьблених рамах, ліжник, млин ручний, банка 
керамічна, каганець, лопатень, клітка для птахів, коромисло, піл 
із 6ти дощок, форма для пасок, діжки, решето, жолоб, верейка, 
млинок, сапальниця, макогін, сакви, барило, копистка, кіш бо
рошняний, кочерга, чорнильниця, горщикиблизнята, кресало, 
глиця, сковорідка, кантур, рогач, жердка.

Значну частину експозиції етнографічного відділу Михайлів
ської церкви займала багата колекція народного одягу: спідни
ці, кофти, корсети, сорочки чоловічі та жіночі, плахти, запаски, 
шапки смушеві, очіпки, пояси чоловічі і жіночі, фрагменти одя
гу, ботинки жіночі, чумарка чоловіча, намисто добре, кобеняк, 
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крайки, хустки суконні, шовкова, тафтові, пов’язки для очіпка, 
чушки, кожушанки, кожухи, свити, дукачі, бурнус, сережки, га
манець жіночий, бриль солом’яний, копили (туфлі з дерева), 
жупани, іконка нагрудна, жилетка чоловіча, чоботи, стрічки, 
шаль міщанська, кашкет, сюртук чоловічий, бурнус міщанський  
і т.п.24. Н.М. Павлик в нарисі про створення Музею одягу писа
ла: «Розгорнути експозицію українського одягу в приміщенні 
Михайлівської церкви – мудре рішення.  Поперше, це не було 
б святотатством – розмістити одяг у церкві; подруге, сам одяг, 
килими та рушники гармоніювали з призначенням цієї спо
руди. Для того, щоб показати одяг, потрібні манекени. Є. С. Не
стеровська згадувала, як вони, перші працівники музею, брали 
старі гардини, шили з них силуети і набивали тирсою. Ця «само
діяльність» виручала. Тією ж тирсою протоплювали в грубці та 
грілися, адже центрального опалення не було. Пізніше Михайло 
Іванович запримітив, що швейна фабрика відвозить манекени 
до піонерського табору для спалення на піонерських вогнищах. 
Оперативно ті манекени з’явилися в Михайлівській церкві. Ви
нахідливість добре прислужилася справі»25. 

В другій частині трапезної  розміщувалася експозиція роз
ділу «Соціальноекономічне становище трудящих Переяслав
щини радянського періоду».  Цей розділ музейної експозиції, 
в дусі часу, відображав «Величезні зміни у побуті та культури 
мешканців Переяславщини, що сталися після Великого Жовтня. 
Тут експонуються макети сучасної забудови міста, нових сіл 
Студеників та Помоклів. Понад 350 витворів народних майстрів 
свідчать про гідне продовження кращих традицій декоративно
прикладного мистецтва нашого краю. Окреме місце займають 
експонати, що висвітлюють оновлення традиційних і творення 
нових свят і обрядів»26.

Експонувалася продукція місцевої артілі ім. Богдана Хмельниць
кого (з 1.12.1960 р. перейменована на фабрику ім. Богдана Хмель
ницького) та ПереяславХмельницької швейної фабрики: сорочки 
жіночі та чоловічі, плахти, попередниці, крайки, скатертини, блу
зикупони, килимки, серветки, костюм підлітковий і чоловічій та 
інші вироби. Один із експонатів – макет ПереяславХмельницької 
швейної фабрики розміром 1.00 на 1.00 м. У нашому розпоряджен
ні акт про передачу макету фабрики ПереяславХмельницькому 
державному Історичному музею для експонування від 28.12.1962 
р. Акт підписали М.І. Жам від Музею і заступник директора швей
ної фабрики М.Г. Лихтман, який згодом перейшов працювати до 
Історичного музею на посаду архітектора27.
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Широко представлені в експозиції вироби майстрарізьбяря з 
Бориспільщини П. Верна. Серед інших творів народного та про
фесійного мистецтва скульптурки «Баран», «Лисичка», «Голуб», 
«Бик», «Вовк», «Заєць», «Лев», «Кінь», «Півень», «Сова», «Уро
жай», «Тополя», «Орел з гадюкою», «Дві сови», «чапля», «Кабан», 
«Кози», «Орел з лисицею», «Кінь – бойовий друг», «Солоха й дяк», 
«Альонушка», «Царівналебедів», «Майська ніч», «Юний геолог», 
вази декоративні, куманці, блюда декоративні, кубки, хлібниці, 
барильця, чашка із зображенням палацу О. Горчакова, пляшка у 
формі голови орла, писанки дерев’яні декоративні28.

Знайшлося місце й для музичних інструментів: бандури кус
тарного виробництва (4 шт.), грамофон, патефон, фісгармонія29.

Розташували в експозиції також речі із церков: килими, під
свічники, вазочки, зубки для поліровки ікон, ікони Параскеви, 
Пантелеймона, ткані рушники, вишивка бісером «Мати Божа 
з немовлям» (церква із Борисівки), серветка гарусова, хустка із 
Борисівки, пояс церковнослужителя. Із Суботівської церкви руш
ник хрестом, скатертина парчева, ризи, пояс священика, сервет
ка, фрагмент райських врат30. Не зважаючи на те, що музейна 
експозиція розміщувалася в приміщенні церкви, власне речам 
церковного вжитку довелося з ідейних міркувань відвести від
носно непримітне місце.

 На території двору експонувався вітряний млин кін. ХІХ ст. 
із с. Ковалин ПереяславХмельницького рну Київської обл., 
комора для зберігання зерна 1ї чверті ХХ ст. із с. Трубайлівка 
ПереяславХмельницького  рну,  велика кількість габаритних 
сільськогосподарських машин і реманенту. Це був результат 
великої пошукової і науководослідницької роботи невеликого 
колективу науковців Історичного музею, в штаті якого було 18 
чоловік, з яких 6 наукових співробітників разом з директором – 
М.І. Сікорським31.

У 1963 р. завідувач етнографічним відділом М.І. Жам до 5річ
ної річниці створення етнографічного відділу Михайлівської 
церкви підготував ескіз афіші. На аркуші розміром 50 на 70 см в 
центрі світлина «Загальний вигляд Михайлівської церкви». Під 
нею підпис:  «Михайлівська церква – унікальний архітектурний 
пам’ятник ХУІІ ст., стіни якого були свідками славетної Переяс
лавської Ради». Світлина 2: «Дзвіниці трапезна», без підпису. У 
лівому верхньому кутку напис в дусі часу: «Не можна правиль
но зрозуміти сучасне, не знаючи славної історії нашого народу, 
його революційних, трудових традицій і героїчних звершень» 
(із матеріалів «Програми партії»). Нижче світлина 3 із зобра
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женням сільськогосподарських  знарядь праці». Під нею напис: 
«Сільськогосподарські знаряддя праці, реманент та речі побуту 
населення Переяславщини кінця ХІХ – початку ХХ ст.». Ще нижче 
світлина під назвою «Ремесла Переяславщини» з написом: «Май
стерня по виготовленню шкіри переяславських майстрівчинба
рів, 2га половина ХІХ ст.». У лівому нижньому кутку світлина із 
зображенням фрагменту інтер’єру селянської хати та речей по
буту. Під нею напис: «Інтер’єр селянської хати Переяславського 
повіту 2ї половини ХІХ ст.». У правому верхньому кутку заплано
вано розмісити світлину із зображенням художніх виробів артілі 
ім. Б. Хмельницького. Під нею напис: «Вироби народних уміль
ців фабрики художніх виробів ім. Б. Хмельницького». У правому 
нижньому кутку планувалося розмістити дві світлини із зобра
женням виробів Опішнянського та Васильківського художньо
керамічних заводів. Причому, на одній із світлин передбачено зо
бразити куманець, про що свідчить відповідний напис32.

З часом етнографічна експозиція набувала все більшої і біль
шої популярності і, в першу чергу, серед місцевого населення. У 
зв’язку з цим М.І. Сікорський а М.І. Жам  зазначали: «Характерно, 
що з трьох тисяч експонатів, зібраних у відділі, третина подаро
вана мешканцями ПереяславХмельницького району»33.

Про переяславські музеї  і, зокрема, етнографічний почали 
говорити і за межами Переяславщини. У 1960 р. вже звертають
ся по допомогу, писала Н.М. Павлик.  черкаський облвиконком 
і райком партії м. чигирина просять М. І. Сікорського надати 
допомогу в створенні експозиції, присвяченої Богдану Хмель
ницькому в чигирині. М. І. Жам використовує цю поїздку раціо
нально. У Суботові Михайло Іванович і його команда зібрали по
над 300 експонатів, близько 100 із них потім узяли в експозицію 
Михайлівської церкви34. 

Про «етнографічний музей» стало відомо, навіть, за межами 
держави. Визнанням здобутків переяславських музейників 
стало запрошення на початку 1961 р. взяти 517 червня участь 
у Всесоюзній нараді етнографів, яка проходила на базі Риж
ського музеюскансена. Представляти ПереяславХмельниць
кий Історичний музей на цій нараді М.І. Сікорський доручив 
завідувачу етнографічним відділом М.І. Жаму (наказ №16 від 
4.06.1962 року): «Жаму М. І. виїхати у м. Ригу для участі в роботі 
об’єднаної сесії вчених Ради інституту етнографії АН СРСР на
уководослідного інституту музеєзнавства з питань етнографії 
з 5 по 17 червня 1962 р.)35. М.І. Жам ознайомив присутніх з істо
рією створення етнографічної експозиції на базі Михайлівської 
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церкви в ПереяславіХмельницькому, зазначив, що можливості 
закритих приміщень церкви та невеличкого подвір’я для по
казу пам’яток народної архітектури та створення інтер’єрів  
вкрай обмежені, і в зв’язку з цим окреслив найближчі плани: 
«Я проінформував присутніх на нараді етнографів про наміри 
створення музею під відкритим небом на мальовничій околиці 
м. ПереяславаХмельницького, на Татарській горі, і що питання 
про виділення земельної ділянки для створення музею вже ви
рішуються. Наші плани знайшли розуміння і підтримку в учас
ників Всесоюзного форуму»36.

В процесі створення етнографічного відділу музейні праців
ники співпрацювали з українськими і всесоюзними установа
ми. Так, наприклад, влітку 1960 р. (наказ №24 від 31.07.1960 р.) 
М. І. Жаму було надано «відпустку за власний рахунок  для по
їздки в Ленінград»37. В Ленінграді при Всесоюзному етнографіч
ному музеї був «український відділ», матеріали якого, особливо, 
стали в нагоді переяславським музейникам.

Тісна співпраця поєднувала переяславців із науковцями 
Львівського українського державного музею етнографії та ху
дожнього промислу Данилом Івановичем Фіголем та Катери
ною Іванівною Матейко. У нашому розпорядженні є 6 листів 
адресовані цими науковцями М.І. Жаму (виявлені в особистому 
архіві М.І. Жама). Львівські колеги познайомили М.І. Жама з ві
домим чеським етнографом, директором Моравського музею в 
Брні, доктором Людвиком Кунцом. У 1963 р. доктор Л. Кунц роз
почав роботу над підготовкою наукового збірника, присвячено
го проблематиці створення музеїв під відкритим небом у світі. 
Від колег зі Львова йому стало відомо про перший в Україні му
зейскансен в м. ПереяславіХмельницькому. Д.І. Фігель в листі 
до М.І. Жама писав: «Дуже хочеться йому (Л. Кунцу) вмістити 
статтю про такий музей та його організацію і на Україні»38. За
бігаючи наперед, зазначимо, що така публікація була підготов
лена і побачила світ у 1966 р. у випуску №3 журналу «MUSEUM», 
що виходить за підтримки ЮНЕСКО39. Історії цієї публікації буде 
присвячене окреме наше дослідження.

У 19621964 рр. науковці ПереяславХмельницького Історич
ного музею співпрацювали із вченими Інституту мистецтвоз
навства, фольклору та етнографії по створенні «Українського 
історикоетнографічного атласу». Директор Інституту академік 
М.Т. Рильський писав М.І. Сікорському: «Важливу роль в справі 
збирання і вивчення матеріалів до Атласу повинен відіграти і 
Ваш музей. На першому етапі роботи ми будемо вивчати народне 
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житло, одяг та сільськогосподарські знаряддя населення України 
з середини ХІХ до 20х років ХХ століття. Дирекція Інституту про
сить Вас виділити наукових співробітників для участі в створен
ні Атласу»40. Зрозуміло, що з огляду на етнографічну тематику, 
до цієї роботи були залучені в першу чергу працівники етногра
фічного відділу Михайлівської церкви. У листі від 12.03.1962 р. за 
№133/144 заступник директора Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії К. Гуслистий конкретизував завдання:  
«У зв’язку з роботою над складанням «Українського історико
етнографічного атласу», просимо весь наявний у Вашому музеї 
речовий матеріал по сільськогосподарських знаряддях, будівлях 
і одягу розписати на картки, зразок якої ми Вам надсилаємо. За
повнюючи картку, треба перш за все у відповідних графах за
нотувати вихідні дані. У нижній частині картки описується сам 
предмет. Бажано, щоб до опису додавався ілюстративний мате
ріал (фото, кресленики, малюнки). Важливо прикласти фотозні
мок, або, ще краще – негатив. В кінці кожної картки слід зазначи
ти прізвище та ініціали співробітника, який її заповнив. Будемо 
дуже вдячні за надсилку зазначених матеріалів»41. 

В 1961 р. у зв’язку із проектуванням та побудовою на Дніпрі 
ряду водосховищ, зокрема, так званого штучного канівського 
моря у М.І. Сікорського та його колег, однодумців остаточно визрі
ло рішення про створення в ПереяславіХмельницькому музею
скансена. Точніше, побудова водосховища стала каталізатором, 
який прискорив розв’язання низки проблем, пов’язаних із ство
ренням музеюскансена. Сама ж ідея цього широкомасштабного 
проекту виношувався переяславськими музейниками значно 
раніше і напряму була пов’язана із створенням етнографічного 
відділу Михайлівської церкви. З перших днів діяльності етногра
фічного відділу було зрозуміло, що приміщення церкви замале 
для демонстрування багатопланових експозицій і не відповідає 
тематичному задуму. У 1964 р. М.І. Сікорський писав:  «Колектив 
музею склав перспективний план створення на базі етнографіч
ного відділу першого на Україні етнографічного музею просто 
неба. Відкриття його дасть чудові можливості для відтворення 
у зримих образах картин життя народу, у комплексі подати зраз
ки архітектури, культури, побуту. Працівниками музею разом з 
активом музейної Ради розплановано майбутній етнографічний 
парк із врахуванням класової диференціації пореформеного села. 
Будуть експонуватися селянські житла, господарські будівлі та 
громадські споруди, найтиповіші для Середнього Подніпров’я 
середини ХІХ ст. Враховуючи досвід та практику музейного бу
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дівництва подібного типу, ми передбачаємо створення діючого 
музею ремесел, де глядачі зможуть не тільки спостерігати про
цес виробництва, а й придбати будьякий сувенір на спогад. Нас 
не лякає великий обсяг роботи. Адже й ми своєю працею допома
гаємо виховувати справжніх людей майбутнього. Усвідомлення 
цього надихає нас, надає енергії й снаги»42. 

 Задуми директора Музею М.І. Сікорського знайшли практичне 
підтвердження у плані роботи етнографічного відділу Михайлів
ської роботи на 1963 р., складеному М.І. Жамом. Маємо фрагмент 
проекту цього плану. М.І. Жам накинув його від руки на стан
дартному аркуші паперу темносинім олівцем. Фрагмент плану 
включає 14 пунктів. З огляду на важливість інформації наведеної 
в них окремі пункти наводимо повністю в авторській редакції. 
Наприклад, пункт 3: «Земля, організація, оформлення». Пункт 
5: «Виявлення споруд». Пункт 8: «Організація громадськості на 
посадку лісопарку». Перераховані пункти незважаючи на свою 
лаконічність і незавершеність формулювання чітко вказують на 
підготовчі роботи до створення музеюскансена у Переяславі
Хмельницькому, зокрема, такі важливі організаційні моменти, як 
вибір і оформлення земельної ділянки, пошук споруд для експо
нування, озеленення території. Ряд пунктів (№7,9,13,14) розкри
ває зміст експедиційної роботи етнографічного відділу Історич
ного музею. Зокрема в пункті №8 прописано: «Експедиції в села, 
що будуть затоплені (Комарівка, Городище, Вюнище, сошників 
і ряд інших) по виявленню споруд і речей побуту та творчості 
(фотографування)». Пунктом №13 передбачалася «Експедиція в 
чигиринський рн (?) з метою збору експонатів і вивчення гон
чарної справи». Знак питання при визначенні району, очевидно, 
означав, що можливі й інші варіанти для проведення експедиції 
по вивченню гончарства. Останній 14й пункт також передба
чав «Експедиції в села Т. З. Гр. М. і В.Б. з метою збору експонатів і 
матеріалів по періоду 1х років колективізації (с. г. машин і зна
рядь праці)». Пункти №10,11,12 присвячені реекспозиції діючої 
експозиції етнографічного відділу і створенню нової: «Ремесла 
Переяславщини 1819 ст.» «при наявності відповідної площі». 
Пункт №11 передбачав «Збір матеріалів і експонатів по деревоо
бробних промислах: бондарство, ложкарство, гребінництво, сто
лярство, лимарство». Очевидно, саме матеріали по цих ремеслах 
і мали стати основою вищезгаданого розділу «Ремесла Переяс
лавщини 1819 ст.»43. На звороті документу поміщено передрук 
короткої замітки  із польської газети «Штандар молодих» від 
27.11.1962 р. за № 283 (3916) під назвою «Музей під відкритим 
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небом», в якій згадуються про плани відкрити в Польщі кілька 
музеїв під відкритим небом: біля Варшави – давнє поселення у 
Свідрі, в черську   комплекс пам’яток в галузі архітектури (ру
їни замку князів мазовецьких), археології (залишки середньо
вічного поселення), а також етнографії (кілька дерев’яних хат). В 
публікації висловлені сподівання щодо пожвавлення туристич
ного руху у зв’язку із відкриттям цих музеїв. Цілком очевидно, 
що переяславським музейникам і, зокрема, М.І. Жаму був цікавий 
іноземний досвід по створенню етнографічних експозицій під 
відкритим небом, адже у вітчизняній музейній практиці  ще не 
сформувалися принципи структурної побудови музеївскансенів. 
Тому у нагоді стало вивчення закордонного досвіду.  

Починаючи із 1963 р. працівники етнографічного відділу Ми
хайлівської церкви активно взялися за створення музеюскан
сена. В цей час значно активізувалася пошукова робота. Були 
обстежені майже всі села ПереяславХмельницького рну. Були 
організовані експедиції в села Баришківського, Бережансько
го, Бориспільського, Яготинського, Іванівського, Городянського 
районів Київської області, села Шрамківського, Золотоніського 
районів черкаської області, на Полтавщину, Сумщину і черні
гівщину. Під час експедицій важливе місце було відведене збору 
етнографічних матеріалів та виявленню типових народних буді
вель. Фіксувалися житла, внутрішнє їх планування, господарські 
та громадські споруди, будівельна техніка, конструктивні осо
бливості, адміністративні дані та час будівництва будівель най
більш типових для лісостепу України, а також вивчалися типові 
риси ландшафту та доцільне планування поселень, дворів тощо.

Не зважаючи на те, що основна робота музейних етнографів 
була спрямована на вирішення питань, пов’язаних із закладен
ням музеюскансена, продовжували вирішуватись і нагальні 
проблемні питання Михайлівської церкви. Так, наприклад, наказ 
№17 від 30.06.1962 р.: «Згідно наказу №29 Міністерства культу
ри УРСР Жаму Михайлу Івановичу з 2.07 по 3.07 виїхати в м. Київ 
для отримання документів і складання договору на капремонт з 
«Облбудремтрестом»44. У 1963 р. відкрили котельню на твердому 
паливі, яка отоплювала приміщення Михайлівської церкви, що 
давало змогу підтримувати необхідний для збереження експо
натів температурний режим45. 

Таким чином, створення етнографічного відділу Михайлів
ської церкви у 19581963 роках стало основою для започаткуван
ня та організації першого в Україні музею «просто неба» – Му
зею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. 
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Цей період був позначений великим ентузіазмом, самовідданою 
пошуковою, науковоекспозиційною, науководослідницькою 
роботою музейних працівників та їх керівника М.І. Сікорського. 
Була здійснена значна пошукова робота, проведено чимало етно
графічних експедицій, сформована основа етнографічної колек
цій Заповідника, розпочата розробка наукової концепції музею
скансена, виношувалася ідея створення Музею одягу Середньої 
Наддніпрянщини.

Разом з тим діяльність музейних працівників не завжди була 
системною, в основному, через відсутність досвіду і фінансування. 
Музей перебував поза належною увагою держави та існував завдя
ки ентузіазму музейних працівників і допомоги громадськості.
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Двір Михайлівської церкви,
60-ті рр. ХХ ст.

Перша експозиція етнографічного відділу Переяслав-Хмельницького історичного музею
у приміщенні Михайлівської церкви.
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Двадцяте століття займає особливе місце в історії розвитку 
та становлення українського сакрального мистецтва. Це пері
од масового знищення храмів, ікон, сакральних реліквій під час 
правління комуністичної партії. Період першої третини – кінця 
XX ст. в Україні надзвичайно насичений на події, які своєю про
екцією визначили становище релігійного мистецтва1. В діаспорі 
ситуація була дещо кращою, зокрема в Польщі, наявність у ній 
етнічних регіонів України, та її відкритість по відношенню до 
Заходу і Сходу створювало певні умови для становлення і роз
витку української сакральної архітектури та мистецтва. Тому в 
даній роботі ми досліджуємо інтер’єри реконструйованих та но
возбудованих українських храмів Польщі, їх декоративне оздо
блення та наповнення.

Метою дослідження є: виявити основні українські храми діа
спори, зокрема Польщі др. пол. XX ст., проаналізувати історичні 
передумови та архітектурномистецькі особливості в оформлен
ні інтер’єрів українських храмів Польщі, визначити основні тен
денції розвитку внутрішнього храмового простору. Виокремити 
провідних митців др. пол. XX ст., які працювали над створенням 
інтер’єрів в українських храмах Польщі.

У мистецтвознавчій літературі існує кілька публікацій, у 
яких окреслюється дотична до даної теми проблематика. Це, 
зокрема, дослідження Галишич Р. «Монументальнодекоратив
не мистецтво українських церков зарубіжжя ХХ століття» автор 
характеризує процеси становлення, формування та розвиток са
крального монументальнодекоративного мистецтва поза Укра
їною, роль та значення традицій у цьому процесі, особливості 
трансформації української традиції в чужорідних умовах, вплив 

О. М. руДаК

Інтер’єри українських храмів в Польщі
другої половини XX століття:
між традицією і модернізмом

у статті висвітлено особливості оздоблення інтер’єрів укра-
їнських храмів Польщі др. пол. XX ст. розглянуто історичні та 
архітектурно-мистецькі особливості українського церковного 
мистецтва в діаспорі. Виокремлено провідних митців в галузі 
церковного інтер’єру др. пол. XX ст.

Ключові слова: церковний інтер’єр, український храм, Польща, 
стилістика, напрям.
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на формальні особливості українського сакрального монумен
тальнодекоративного мистецтва загальносвітових мистецьких 
тенденцій ХХ ст2. Публікація Гринчишин Т. «Українські Церкви 
у світі», де автор характеризує чотири відомі емігрантські «хви
лі» на Захід, становище УГКЦ на суміжних з Україною територіях 
Польщі, Словаччини, Румунії, Білорусі, де українці проживають 
на власних етнічних землях3. Дослідження Рудзицького А. «Укра
їнські адреси Варшави: фрески Новосельського та іконостас Му
рашка», де автор описує Святоіванівську церкву у Варшаві, яку 
запроектував український архітектор Покровський А. Крім ро
боти українського архітектора Покровського А., центральний 
іконостас і фресковий розпис у ній створив відомий український 
іконописець Мурашко О. та один із найвидатніших сучасних 
живописців України та Польщі —Новосельський Є4. В публіка
ції «Між Сходом і Заходом: культова архітектура Польщі другої 
половини XX століття» досліджується категорія храмів Польщі, 
серед них і українські, які свій іконографічний вигляд отримали 
після Другої світової війни5. А також ряд інших напрацювань, які 
допомагають у дослідженні даної тематики.

В українському церковному мистецтві XX ст. яскраво просте
жується дві лінії розвитку – мистецтво України і мистецтво діа
спори. Особливості становлення української церковної архітек
тури та сакрального монументальнодекоративного мистецтва 
зарубіжжя ХХ ст. також залежать від низки факторів таких як: 
географічна віддаленість церков від «корінної» України; специ
фіка культурних та економічних умов країни, де виникали зна
чні українські спільноти; контингент переселенців. Говорячи, 
про діаспору то тут виділяють чотири емігрантські «хвилі» на 
Захід. Окреслюючи ці хвилі, потрібно згадати їх час, мету та міс
це призначення. Перша – економічна – наприкінці ХІХ – початку 
ХХ ст. – переселення з австрійських країв Галичини, Буковини та 
Закарпаття; друга, переважно політична – після Першої світової 
та громадянської воєн – переселення тих українців, яким не було 
місця в окупованій Україні, до Польщі, чехії, Німеччини, Франції, 
Бельгії та далі на захід; третя – політична – після Другої світової 
війни – еміграція втікачів від червоної Армії спершу до Австрії та 
Німеччини, потім, здебільшого, до Великобританії, США, Канади, 
Австралії (близько 10 тис. осіб), а дехто навіть до Нової Зеландії 
та Аргентини; четверта, економічна – з початку 1990х рр. – мі
грація (частково – заробітчанство, частково – на постійне місце 
проживання) у Грецію, Італію, Іспанію, Португалію, чехію, Поль
щу та інші країни6. 
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У свій час офіційна критика в Україні не визнавала мистецтва 
українських митців за кордоном. Проте, мистецтвознавці за меж
ами держави ніколи не заперечували одноцілісності українсько
го мистецтва. Важливим є той факт, що всупереч усяким мож
ливим перешкодам, поряд з офіційним радянським мистецтвом 
і далі розвивалося релігійне малярство, яке зберігало давньоу
країнські самобутні традиції й одночасно орієнтувалося на нові 
світові тенденції7. Немаючи повноцінних умов для розвитку на 
території України, українське сакральне мистецтво жваво роз
вивалося в еміграції, зокрема і у Польщі. Прикордонний статус 
Польщі, наявність у ній етнічних регіонів України, та її відкри
тість по відношенню до Заходу і Сходу створювало певні умови 
для становлення і розвитку української сакральної архітектури 
та мистецтва. Говорячи про середину століття, потрібно згадати 
той факт, що ганебним заходом польського уряду щодо україн
ського населення була так звана акція «Вісла» — виселення з 23 
квітня до серпня 1947 р. 140,6 тис. українців і членів мішаних 
українськопольських сімей із українських поселень та приле
глих до них земель, розташованих переважно в південносхідній 
Польщі. Основна частина українського населення, виселеного на 
західні та північні землі, живе в цих районах і тепер, 6—10 тис. 
українців осіли у Варшаві, близько 3 тис. — в Кракові та багатьох 
інших містах Польщі8. 

Щодо Європи, то у суміжних з Україною територіях Польщі, 
Словаччини, Румунії, Білорусі українці проживають на власних 
етнічних землях. Важливе місце тут займала УГКЦ. Проте, якщо 
у Польщі УГКЦ має власну ПеремиськоВаршавську митрополію, 
то в інших зі згаданих країн (а також в Угорщині, чехії, нових бал
канських державах) ними опікуються місцеві Східні Католицькі 
Церкви, здебільшого доволі тісно пов’язані з УГКЦ своїм похо
дженням та етнічним складом вірних.

З середини XX ст. найбільшого розвитку та якісних змін у діа
спорі набуває українське сакральне монументальнодекоративне 
мистецтво в США, Канаді, Аргентині, Бразилії та Австралії. Най
більшу групу складають українські церкви з візантійською тради
цією храмобудування та сакрального мистецтва. Концептуальнi 
змiни в свiтовій сакральній архітектурі й мистецтвi середини та 
другої пол. XX ст. та спроби пошуків сецесії на початку століття 
та конструктивізму в українській церковній архітектурі і мисте
цтві в довоєнний період у Західній Україні мають великий вплив 
на розвиток українських церков, збудованих у зарубіжжі в другій 
пол. ХХ ст. Увага акцентувалася на таких невід’ємних особливос
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тях художньообразного та об’ємнопросторового вирішення, як 
пропорцiя, маса, фактура та декор9. 

Найчастіше у пошуках художнього образу наслідуються різ
ні прототипи візантійського храму, але художній образ невели
ких за розмірами українських неовізантійських церков діаспори 
формують спрощені та узагальнені головні об’єми і мінімальна 
кількість архітектурних деталей та декорацій. У деяких сучасних 
українських церквах зарубіжжя візантійські риси виявляються в 
малопомітних на перший погляд елементах, але мають водночас 
чіткий і потужний ідентифікаційний зміст. Нові інтерпретації мо
нументальнодекоративного вирішення українських барокових 
храмів проявилися у двох великих групах українських церков, 
які порізному відтворюють прототип барокового храму: перша 
– шляхом безпосереднього наслідування прототипу, друга – тво
рячи узагальнений образ українських барокових церков. 

Формування системи оздоблення українських церков в Захід
ній Україні, Польщі та Румунії відбувалося під впливами конкрет
них українських церков сусідніх місцевостей, рідше – культових 
споруд латинських конфесій. Інколи брались за взірець худож
нього вирішення храмів з більш віддалених теренів. У першій 
пол. ХХ ст. на східних землях Польщі та в Румунії встановлюєть
ся консервативний стереотип у розумінні художнього вирішен
ня українського храму. Оздоблення екстер’єру використовувало 
традиційні форми та композицію, інколи українські та місцеві 
регіональні (польські та румунські) мотиви монументальноде
коративного мистецтва поєднувались, надаючи церковній спо
руді еклектизму10.

Оздоблення інтер’єрів українських дерев’яних храмів Польщі 
поч. ХХ ст. мало чим відрізнялося від народних церков України 
XVIIXVІІI ст. За звичай, внутрішні стіни оздоблювали пристінни
ми іконами. Їхня іконографія була вирішена в реалістичній ма
нері, яка часто поєднувала візантійські, класичні й народні пра
вила іконописьма. Окремі ікони обрамлювалися декоративним 
рiзьбленням і перебували в стилевій єдності з іконографією ба
гатоярусного іконостасу. Настінні оздоблення мурованих укра
їнських храмів Польщі та Румунії переважно наслідують зразки 
відомих стінописів українських церков. 

Операція «Вісла» призвела до руйнування більшості залише
них старовинних, надзвичайно цінних храмів або до переходу їх у 
власність католицької церкви, з іншого  до того, що в місцях пе
реселення православні пристосовували для своїх потреб зруйно
вані, залишені культові об’єкти інших конфесій, а також світські 
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будівлі. Оскільки більшість об’єктів, «переданих у користування» 
українцям, мали статус пам’яток архітектури, то служби охоро
ни пам’яток визначали, насамперед, технічний стан, межі модер
нізації і адаптації цих об’єктів для потреб православної церкви. 
Адаптації підлягали переважно молитовні будинки євангель
ських християн, побудовані, як правило, на рубежі XIXXX ст. 

У низці українських церков зарубіжжя, зокрема, і Польщі ві
зантійського й хрещатого типів (197090ті рр.) використання 
залізобетонних будівельних конструкцій дало можливість сфор
мувати інтер’єр, позбавивши його деяких звичних архітектурних 
елементів, таких як: арки, паруса, аркади та колонади. Цей спосіб 
архітектурного вирішення оптично розширив внутрішній про
стір церкви, зробив його чистим і лаконічним. Це зокрема, церк
ва Різдва Богородиці в Гродке, побудована в 19461970 роках. 
Будівля має загальну площу близько 500 м2. Церква в плані хрес
топодібна, наближається до форми тетраконха, має целіндричне 
склепіння і центральною банею і з чотирма псевдо банями. Над 
нартексом зведена сорока метрова вежа. Розпис, що отримав зго
дом широку популярність у Польщі, і іконостас виконали Адам 
СталонеДобжанскі і Єжи Новосельський. Високого рівня фігу
ративний живопис тут майстерно скомпонований з графікою. 
Присутні також вітражі, які гармонійно поєднуються з розписом 
і графікою. Також церква св. Іллі Пророка в БілостоціДойлідах, 
освячена в 1970 р. В Трьохчастинному храмі присутні два вівтарі. 
Іконостас встановлений перед парою східних колон. Цікаво, що 
дах храму плоский, а форма склепінь – арочна11.

 Новаційні стінописи Польщі кін. ХХ ст. характеризуються ін
терпретацією візантійської, ренесансної, барокової іконогра
фії й народного церковного малярства через уставлені засади 
модерністичного мистецтва – переосмислюється композиція, 
яка набуває більш спрощених й добре знаних іконографічних 
схем та іконографічна форма, яка трансформується до простих 
геометризованих плям. У стінописах цієї групи переважає ав
торське трактування іконопису. Деякі інтер’єри українських 
церков Польщі характеризуються відсутністю будьяких оздо
блень. Це, в основному, залежало від недоцільності у структурі 
інтер’єру церков, де архітектурні форми та членування (мо
дульні та конструктивні елементи), вже самі по собі активно 
формують художньопросторовий образ. Сюди можна віднести 
церкву Введення у храм Пресвятої Богородиці що у м. Остру
да, Церкву Святого Івана Богослова м. Ілава, Парафію чесного 
Хреста м. Венгожево12.
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Вагомою постаттю у церковному мистецтві для Польщі та 
України XX ст. – початку XXI ст. був великий польськоукраїн
ський художник Єжи ( Георгій) Новосельський (19232011). Це 
був живописець, художник постановник, один з найвидатні
ших польських творців сучасності. Єжи Новосельський відомий, 
насамперед, як автор творів на релігійні сюжети (настінний 
розпис, іконостаси, поліхромні композиції), що прикрашають 
внутрішні приміщення православних церков в Білостоці, Єле
ня – Гурі, а також католицьких костелів, в тому числі  костелу 
Святого Хреста у Варшаві. Крім того, художник створював пор
трети, пейзажі, натюрморти, абстрактні картини. Його роботи 
знаходяться в польських музеях і в зборах приватних колекціо
нерів Канади, США, Німеччини. У 1993 р. Є. Новосельський став 
лауреатом премії Великого фонду культури за видатні творчі 
досягнення. Про себе він писав: «…я польський живописець, 
але духовно народився в Почаївській Лаврі». До категорії хра
мів, які свій вигляд отримали вже після Другої світової війни і в 
яких працював Є. Новосельський, відноситься СвятоІоанівська 
церква на Волі у Варшаві. Іконостас для храму створив відомий 
український художник, педагог Олександр Іванович Мураш
ко (18421910). Церква будувалася в 1902–1905 роках у стилі 
ростовських і тверських соборів XVI – XVII століть із грецьким 
хрестом за проектом відомого українського архітектора По
кровського, який після закінчення з відзнакою Петербурзької 
академії мистецтв, був направлений у Варшаву, як єпархіаль
ний архітектор Варшавсько  Холмської єпархії. 

Церква на Волі, як і всі православні церкви, має вівтар (пре
стол), притвор, а також поділяється на верхню й нижню церкву. 
Саме, у верхній церкві розташований прекрасний різьблений 
дубовий іконостас роботи Олександра Мурашка. Нижня частина 
церкви спочатку була задумана, як мавзолей засновника собору – 
Архієпископа Ієронима. Але пізніше, тут також розпочалися бого
служіння. Єжи Новосельський створив розписифрески на стінах 
нижньої частини церкви. Фрески Новосельського поправу вва
жаються шедевром сучасного мистецтва й надихають не лише 
парафіян, але й світських відвідувачів своїм милостивим, спокій
ним виглядом. Вони є унікальним зразком реалізації інтер’єру в 
східнохристиянському, православному стилі. Поруч із церквою 
знаходиться пам’ятник на могилі видатного російськополь
ського православного богослова Георгія Клінгера (1918–1976). 
Пам’ятник споруджений у формі маленької каплички, внутріш
ній бік якої прикрашає фреска Єжи Новосельського13.
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Старовинний готичний храм – кафедральний собор Різдва 
Пресвятої Богородиці у Вроцлаві, спочатку католицький, потім 
євангелістський, в 1963 р. був переданий православним. Авто
рами концепції, його внутрішнього облаштування став Єжи 
Новосельський та Адам СталонеДобжанскі, які основну увагу 
приділили есхатологічній тематиці. Відображає її, насамперед, 
іконостас, який представляє, як колись в головному готичному 
вівтарі цього храму, історію Спасителя. Іконостас вражає ціліс
ністю, об’єднаної зображенням розп’ятого Христа. Смерть Христа 
на Голгофі через її символ – хрест – об’єднує композицію іконо
стасу з розписом склепінь вівтаря. Іконостас храму майже ажур
ний, дуже просторовий, прозорий і тому органічно пов’язаний з 
пресбітеріем і вівтарем. Велике, низько підвішене, круглої форми 
панікадило фіксує центральність простору перед іконостасом – 
як би, з метою замінити традиційно розміщений над місцем здій
снення Євхаристії куполу з Пантократором. Крім того, аплікацій
ність ікон на склепіннях, немов розбиває їх ритм і структурну 
впорядкованість, посилює цю сконцентрованість14.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці – грекокатолицька церк
ва в польському місті БялиБур. Створена в 19921997 роках Єжи 
Новосельським.

Парафіянами церкви є жителі м. БялиБур (ЗахідноПоморське 
воєводство) українського походження і греко  католицького ві
росповідання, предки яких були насильно переселені після 1945 
року в рамках операції 

«Вісла» зі східних територій Польщі.
При проектуванні церкви з Єжи Новосельським співпрацював 

архітектор Богдан Котарба. Стиль церкви нагадує ранньохристи
янські тринефні базиліки. У середньому нефі знаходиться неве
ликий купол із зображенням Спаса Вседержителя. Нефи розділе
ні рядами чорних циліндричних колон. В інтер’єрі переважають 
три кольори: темнозелені стіни і стелі , білі перегородки та чер
воні дверні коробки.

Іконостас містить тільки три ікони: розп’яття над царськими 
вратами, Христос і Діва Марія. У центрі церкви знаходиться яскра
вочервоний тетрапод  невисокий столик, на якому благословля
ють, наприклад, хліб, пшеницю, вино і єлей (священне помазання).

Під час свят, пов’язаних з прибуттям великої кількості палом
ників, головний фасад церкви використовується, як іконостас з 
іконами архангелів і Спаса Нерукотворного. Незвичайна форма 
храму не знайшла відразу схвалення віруючих Білого Бору (Бяли
Бур), які очікували традиційного храму з високим куполом. Лише 
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висока оцінка, дана мистецтвознавцями, а також туристами, які 
теж захоплювалися цим шедевром сучасної архітектури, змінили 
думку жителів міста15.

Найбільш показовим прикладом того, що творилося в період 
найвищого розвитку сакральної архітектури в Польщі, є Свя
тотроїцький собор в м. Гайновка. Будівництво його велося в 
19731992 роках. Він відрізняється грандіозністю просторового 
рішення та є рідкісним, не зустрічалися в післявоєнний період, 
прикладом авангарду в культовій архітектурі, де має місце не 
стиснена тиском історизму інтерпретація традиційних канонів.

Храм виконаний за проектом Олександра Григоровича. Його 
співавтором був Єжи Новосельський. Розпис, орієнтований на 
зразки пізньовізантійського іконографії, здійснив Дімітріос Ан
дронопулос з Греції, вітражі виконав Адам СталонеДобжанскі.

В об’ємному відношенні це класичний хрестокупольний храм 
з окремою хрестильнею і каплицею під вежею дзвіниці. У ньому 
є 7 вівтарів, з них 4  на верхньому рівні. Висота будівлі досягає 
50 м, загальна площа  850 м2. Храм може вмістити до 5000 чоло
вік. Це перший з побудованих в повоєнній Польщі православний 
храм такого масштабу і такого комплексного задуму.

Головна ідея просторової композиції  поєднання історич
ної спадщини церковної архітектури з сучасними технологія
ми залізобетону і пов’язаними з цим новими конструктивними 
можливостями рельєфного моделювання. Тут мало місце нова
торство рішень в використанні залізобетонних плит, каркасних 
конструкцій і кручених несучих колон. Форма будівлі грунтуєть
ся на поєднанні хрестової структури параболічних підвищень з 
40 метровим конусом покриття. Хрестильня, увінчана окремим, 
трохи меншим конусом, а також специфічна дзвіниця разом з 
центральним конусом створюють виразні висотні домінанти.

Внутрішній вигляд храму являє собою класичне для 
православ’я відображення зовнішньої форми. На жаль, тут від
сутнє традиційне купольне вінчання, що викликало багато іконо
графічних новацій. Доцентрова диспозиція підкреслена увігну
тим іконостасом, який виконаний із залізобетонної конструкції, 
покритої мозаїчними плитками. 

Висновки. Отже, в українському церковному мистецтві XX ст. 
яскраво простежується дві лінії розвитку – мистецтво України і 
мистецтво діаспори. Особливості становлення української цер
ковної архітектури та сакрального монументальнодекоратив
ного мистецтва зарубіжжя ХХ ст., також залежать від низки фак
торів таких як: географічна віддаленість церков від «корінної» 
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України; специфіка культурних та економічних умов країни, де 
виникали значні українські спільноти; контингент переселенців. 
У першій пол. ХХ ст. на східних землях Польщі встановлюється 
консервативний стереотип у розумінні художнього вирішення 
українського храму. Оздоблення екстер’єру використовувало 
традиційні форми та композицію, інколи українські та місцеві 
регіональні (польські) мотиви монументальнодекоративного 
мистецтва поєднувались, надаючи церковній споруді еклектиз
му. У низці українських церков зарубіжжя, зокрема, і Польщі ві
зантійського й хрещатого типів (197090ті рр.) використання 
залізобетонних будівельних конструкцій дало можливість сфор
мувати інтер’єр, позбавивши його деяких звичних архітектурних 
елементів, таких як: арки, паруса, аркади та колонади. Вагомою 
постаттю у церковному мистецтві для Польщі та України XX ст.  
початку XXI ст. був великий польськоукраїнський художник Єжи 
(Георгій) Новосельський (19232011). Єжи Новосельський відо
мий, насамперед, як автор творів на релігійні сюжети (настінний 
розпис, іконостаси, поліхромні композиції), що прикрашають 
внутрішні приміщення православних церков в Білостоці, Єленя – 
Гурі, а також католицьких костелів, в тому числі  костелу Свято
го Хреста у Варшаві. 
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